Suomen Lions-liitto ry, Piiri 107-M, 2017-2018

Suomi täytti viime vuonna100 vuotta, kuten
Lions-järjestökin.
Melvin Jonesin perustamana syntyi Lions Clubs
International 7.6.1917
Suomeen perustettiin
ensimmäinen lionsklubi
Helsinki/Helsingfors ry
14.8.1950 Arne Ritarin
myötävaikutuksella.
Tämänkin kauden aikana M-piirin klubien leijona ovat
tehneet arvokasta palvelutyötä mm. lasten, nuorten ja
vanhusten hyväksi: Lehdessä on monta tarinaa.
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Me palvelemme - We Serve
KANSAINVÄLINEN
PALVELUTYÖ

työ muodostuu ja millaisia
uusia haasteita se meille luo.

Kansainvälisesti Suomen
Lionstoiminta toiminta kohdistuu pääasiassa kahteen
eri kohteeseen, Lionsjärjestön kansainväliselle säätiölle LCIF:lle suoritettaviin
lahjoituksiin ja Sri Lankan
maakohtaisiin avustuksiin
sekä kummilapsitoimintaan.

UUSIA
HAASTEITA
LIONSTOIMINNALLE

Piirimme on jo useamman
vuoden aikana ollut yksi
harvoista eurooppalaisista
piireistä joka on suorittanut
ja suorittaa sataprosenttisesti tai lähes sataprosenttisesti
suosituksen mukaisen jäsenkohtaisen 5,00 euron suuruisen maksun LCIF:lle mistä
olemme saaneet paljon kiitosta ja huomiota monissa
eri yhteyksissä. Piirirahaan
sisältyvä LCIF -maksuosuus
on helppo ja vaivaton tapa
hoitaa tämä asia.

DG Veli-Matti Andersson ja puoliso Merja piirin leijonajuhlassa Hiittenharjulla
13.1.2018.
Lions -järjestön kansainvälisen presidentin Dr. Naresh
Aggarwalin koko järjestölle
toimikaudeksi 2017-2018
valitsema teema ” Me palvelemme – We Serve” kuvaa
sen lyhykäisyydestään huolimatta hyvin Lionstoiminnan ydinsisältöä ja tarkoitusta –
PALVELUA,
JOTA TEHDÄÄN YHDESSÄ.
Yhdessä tekeminen antaa
palvelulle sen voiman sekä
tyydyttää meille kaikille tärkeät tarpeet olla mukana
yhteisöllisessä toiminnassa
ja saada aikaan ilman vastapalvelusta jotakin hyvää.
Suomen Lions-liiton toimikaudella 2014-2015 käyttöön ottama uusi ydinviesti
” Lions – Monta tapaa tehdä
hyvää ” kuvaa hyvin omalta
osaltaan sitä eri aktiviteettien ja lahjoitusten laajaa
kirjoa joilla piirimme 67
klubia toteuttavat palvelua
paikallisesti kukin omalla
paikkakunnallaan, kansallisesti Suomessa ja kansainvälisesti maailmanlaajuisesti.
PALVELUTYÖ OMALLA PAIKKAKUNNALLA JA KANSALLISESTI SUOMESSA
Klubit ovat toimikauden
aikana menestyksellisesti
jatkaneet omia paikallisia
perinteellisiä aktiviteettejaan sekä kehittäneet uusia
aktiviteetteja.

Viime toimikauden päättyessä saatiin loppuunsaatettua Suomen lionsklubien
seitsemäs Punainen Sulka
-varainkeräys, jonka noin
2,9 miljoonan euron bruttotuotosta on 25 %:ia keräykseen osallistuvien klubien
käytössä paikallisesti nuorten hyväksi tehtävään työhön meneillään olevan ja
tulevan toimikauden 20182019 aikana. Näillä palautusvaroilla osallistuneet klubit saavat monta hyvää aktiviteettia hoidettua.

Klubien suorittamista paikallisista palveluaktiviteeteista ( ja lahjoituksista, onko niitä ?) on useita hyviä
artikkeleita toisaalla tässä
lehdessä.
Lapsiin ja nuorisoon kohdistuva palvelutoiminta on ollut useita toimikausia ja tulee olemaan tulevinakin toimikausina yksi tärkeimmistä Suomen Lions-liiton tukemista alueista.

LCIF käyttää saamansa varat maailmanlaajuisesti erilaisten sokeutta ehkäiseviin,
näkökyvyn palauttamisen ja
säilyttämisen
liittyvien
hankkeiden toteuttamiseen,
erilaisiin tarttuvien tautien
vastaisiin rokotuskampanjoihin sekä erilaisissa katastrofitilanteissa annettavaan
apuun.
Suomen Lions-liiton ja ja
Sri Lankan Lions-liiton välillä solmittiin viime kesällä
Chicagon kansainvälisessä
vuosikokouksessa maitten
välinen ystävyyssopimus
joka mahdollistaa tulevaisuudessa erilaisten yhteistyöhankkeiden ja aktiviteettien toteutuksen. Nähtäväksi
jää millaiseksi tämä yhteis-

Lionstoimintaan on viime
vuosina tullut yhä voimakkaammin mukaan työelämästä tuttuja johtamis- ja
toiminnan ohjausmenetelmiä joiden tarkoituksena on
tehostaa suorittamiemme
palveluiden laatua ja määrää sekä kohdistaa palveluita tietyille osa-alueille ja
luoda yhtenäisempää palvelurakennetta. Missiot, visiot, strategiat, pitkän tähtäimen suunnitelmat, kampanjat ja toimikaudelle laadittavat piiri- ja klubitason
suunnitelmat alkavat olla
tuttuja käsitteitä niin piirikuin klubitasolla. Näiden
käsitteiden omaksumiseen
ja itse käytännön toteutukseen palvelutyössämme pyrimme piiritasolla vastaamaan klubien avainhenkilöille ennen heidän toimikautensa alkua annettavalla
koulutuksella.
Tämä toimikausi on viimeinen vuonna 2014 alkanutta
kansainvälisen Lionsjärjestön satavuotista taivalta juhlistavaa 100 vuotishaastekampanjaa jonka ydinsisältö on aikaansaada kampanjajakson aikana maailmanlaajuisesti 100 miljonaa palveluvaikutusta kohdistuen
näkökykyyn, nälkään, ympäristöön ja nuorisoon. Piirimme ylitti tässä kampanjassa sille asetetun tavoitteen.

neljän toimikauden mittainen LCI Forwardiksi nimetty toimintajakso jonka strategisena tavoitteena ja ydinsisältönä on saavuttaa maailmanlaajuisesti 200 palveluvaikutusta vuositasolla
toimikauteen 2020-2021
mennessä. Nykyisistä palvelualueista jää voimaan
edelleen näkökyky, nälkä ja
ympäristö.
Nuoriso jää
omana kokonaisuutena pois
ja se liitetään osaksi kaikkia
muita palvelualueita. Uusina palvelualueina tulee mukaan diabetes, joka on jo
meidänkin piirissä käynnistynyt ”varaslähtönä” sekä
lapsuusiän syöpä jonka käytännön käynnistyminen siirtyy myöhemmäksi.
Uuteen LCI Forward- strategiaan liittyy myös koko
järjestön rakenteeseen kohdistuva organisaation muutos jolla tavoitellaan parempaa palvelua Me palvelemme -hengessä lisäämällä
klubitasolla klubin avainvirkailijoiden ryhmä- ja tiimityöskentelyä. Tämä aihepiiri tulee olemaan yksi tärkeimmistä piiritasomme
koulutusaiheista lähitulevaisuudessa.
Veli-Matti Andersson
piirikuvernööri 2017-2018

Ensi toimikauden alusta alkaa kansainvälisesti uusi

Punainen Sulka -keräysvaroista on ohjattu noin
400.000 euroa tukemaan
Suomen Lions-liiton tulevien vuosien nuorisotyötä,
jota rahoitetaan myös vuosittain toistuvilla Anna tukesi nuorisolle -arpajaisten ja
sekä Lions -joulukorttien
myymisellä. Keräysvaroista
on riittänyt lahjoitettavaksi
seitsemälle eri nuorisotyötä
tekevälle järjestölle yhteensä noin 830.000 euroa tukemaan heidän omaa nuorisotyötään.
Lisäksi keräysvaroista tuetaan Liiton järjestämää Elämisen taitoja Lions Quest
-työtä noin 180.000 eurolla.
Lions Quest -koulutusohjelmat ovat Suomen Lions-liiton ”lippulaivoja” ja niistä
saatuja kokemuksia ja niiden puitteissa suoritettavaa
kehitystyötä hyödynnetään
muuallakin maailmassa.

Veli-Matti ja Merja Andersson sekä DG- kavereita puolisoineen noin 1500 kappaletta eri puolilta maailmaa ja kuva
on otettu Chicagon Navy Pierillä kesäkuun loppupäivinä 2018.

3

Lions-liiton tervehdys
Kohti uusia vuosikymmeniä
Viime vuosi oli juhlavuosi
monessa asiassa. Tärkeimpänä pidin Suomi 100-juhlavuotta. Päätin jo kauteni
alussa, että en jätä ainuttakaan tilaisuutta käyttämättä,
ettenkö toisi esiin isänmaamme juhlavuotta. Meitä
lioneita Suomessa on kaikkiaan 910 klubillista. Ja uskon, että lähes jokainen klubi on omalla tavallaan juhlistanut Suomemme syntymäpäivää. Ajatelkaa, mikä
määrä erilaisia tilaisuuksia!
Nyt menemme reippaasti jo
toisella vuosisadallamme.

LEOT. Olen saanut olla
mukana joissakin Leojen
tapaamisissa. Olen katsellut
ja kuunnellut uteliaana Leoklubien ja Leo-johtajien
toimintaa. He eivät juurikaan käytä aikaansa byrokraattisiin toimiin eikä hallinnollisiin kuvioihin. Leot
ovat siirtyneet juohevasti
2020-luvulle. Meidän ”ukkoklubien” olisi syytä ottaa
mallia siitä, miten sähköisiä
välineitä voidaan käyttää
Lions-toimintaan. Maailmanlaajuisesti Leoilla alkaa
61. toimintavuosi.

Meidän omalla järjestöllämme, Kansainvälisellä Lionsklubien järjestöllä, LCI:llä,
on myös takanaan 100 vuoden taival. 101. toimintavuosi alkoi juuri. Siis jo sata
vuotta on kulunut siitä, kun
vakuutusvirkailija Melvin
Jones kutsui 1917 koolle
saman henkisiä ystäviään
ajatuksena perustaa auttamisjärjestö
palvelemaan
apua tarvitsevia. Meidän
kannattaa olla ylpeitä kuuluessamme tähän järjestöön,
mutta me emme saa unohtaa
tunnuslausettamme ”Me palvelemme”. Meitä lioneita on
maailmassa jo kohta 1,5
miljoonaa. Jäsenmäärämme
on niin suuri, että kun lähdemme liikkeelle, se näkyy
ja kuuluu.

Women in Lions aloittaa
nyt 31. vuotensa. Suomessa
on tällä hetkellä lähes 5 000
naista liittynyt järjestöömme. Olemmekin jo pääosin
luopuneet käsitteistä nais/mieslion. Olemme kaikki
lioneita ja näinhän sen tulee
ollakin, kun olemme jo tässä asiassa siirtyneet neljännelle vuosikymmenelle.

Tasavuosia täytti myös meidän lionien nuorisojärjestö

Lions Quest on ollut meidän lippulaivamme myös jo
30 vuotta. LQ-koulutusta,
sen vaikuttavuutta ja tehokkuutta on tutkittu mm. yliopistotasolla saakka ja koulutukseen osallistuneilta on
kerätty palautetta. Kukaan
osallinen ei voi kiistää LQkoulutuksen vaikuttavuutta,
mutta nyt olemme jäämässä
alakynteen, koska LQ-koulutus koetaan liian kalliiksi
koulutukseksi. Markkinoil-

le tulee jatkuvasti kilpailevia tuotteita. Pärjätäksemme
kilpailluilla markkinoilla,
olemme
käynnistäneet
Lions Quest –kehittämisen.
Valmista tavoitteen mukaan
on ensi syksynä.

Haluan tähän lopuksi nostaa
meille kaikille muistutukseksi sen, mikä loppupeleissä on meidän Lions-toiminnassamme kaikkein tärkeintä.

L–I–O–N–S =
Luovuta – Isänmaasi –
Onnellisempana –
Nouseville – Sukupolville.

lutarvikekassien jako jokaiselle kummilapselle. Tänä
vuonna tulkkina, vai voiko
sanoa tulkkina, koska hän
hoiti lähes kaiken, oli viimeisen kerran Malki. Kiitos
näistä vuosista. Hänen kumminsa ovat PID Harri ja
Sirkku Ala-Kulju. Puheessaan hän muisteli lämpimästi viime vuotista Suomen
matkaansa ja mukavia kokemuksiaan kotimaassamme.

juhla. Saman kaavan mukaan menimme sielläkin.
Nyt oli mukava, kun mukana oli myös PDG Matti Reijonen, puoliso piirisihteeri
Hilve ja heidän lapsenlapsensa hurnakka Miro ja Camilla, josta tuli tällä reissulla uusi kummi. Toki olemme saaneet useita muitakin
uusia kummeja tällä matkalla. Voimme olla todella tyytyväisiä, että matkalaiset
suhtautuvat näin positiivisesti toimintaamme.

Toivotan piirillenne menestystä uudelle vuodelle!

Tehdään yhdessä!
Erkki Honkala
Suomen Lions-liiton
puheenjohtaja 2017-2018

Kummilapsitoiminta
sia jaettavaksi kummilapsille lastenjuhlissa.
Ensimmäinen lastenjuhla oli
LC Galupura/Centralin juhla Gallessa. Juhlathan aloitetaan aina perinteisen öljylampun sytyttämisellä ja Sri
Lankan ja Suomen kansallislauluilla.

Tämän kauden kummilapsitoiminta on alkanut jo viime
vuoden puolella ensimmäisellä 306A2 koordinaattorien kokouksella Matarassa.
Sitten vaihdoimme vuotta ja
jatkoimme 306A1 koordinaattorien kokouksella täällä

Hikkaduwassa, missä aina
asummekin.
Lasten koulutarvikekassien
pakkaustalkoot pidimme
Oassis Villassa perjantaina
5.1. Parissa tunnissa saimme pakattua noin 400 kas-

Saimme taas nauttia kauniista lasten esityksistä. Miten nuo pienet lapset voivatkin olla joka vuosi niin suloisia ja vanhemmat taitavia. Tänä vuonna mukana
oli myös sotilaiden ”tulitanssiryhmä”, joten vauhtia
ja vaarallisia tilanteita oli
riittävästi. Ohjelmaan kuuluu aina myös puheita, koordinaattorin, yliopisto-opiskelunsa jo päättäneiden, yliopistossa opiskelevien ja
lukiolaisten puheet. Minullakin oli tilaisuus sanoa ”äidin sanat” lapsille.
Lopuksi on aina meidän
osuutemme. Lasten haastattelu, kouluraporttien tarkastaminen, valokuvaus ja kou-

Toinen lastenjuhla oli myös
Gallessa LC Akmeemanan

Paljon olemme saaneet uusia kummilapsihakemuksia
jokaiselta (25) klubilta, siispä uusia kummeja tarvitaan
edelleen lisää. Oletko ajatellut ottaa itsellesi kummilapsen Sri Lankasta? Ota yhteyttä
minuun
sine.leena@luukku.com,
niin kerron enemmän, miten
me toimimme.
Kummilapsiterveisin
Leena Marvola-Sine
LC Rauma/Kanali Helme
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Arne Ritari -säätiö
jos jokainen ostaa yhden
adressin.

Haulikkolajien
suomenmestaruuskilpailut

Toinen osa-alue on kotimainen lions-ritari arvon myöntäminen palkintona aktiiviselle leijonalle. Tavoitteena
tälle vuodelle on 8 ritaria.
Monet piirimme klubit palkitsevat näin jäseniään lähes
vuosittain yleensä klubin
vuosijuhlan
yhteydessä.
Löytyy myös vanhojakin
klubeja, jotka eivät ole palkinneet yhtään jäsentään.
Ritarin hinta on 850 euroa.
Tällä rahalla kartutetaan taas
apurahatiliä ja 50 euroa palautuu piirin tilille.

Kuvassa lauantain SM-skeetin joukkuemitalistit vasemmalta LC Peräseinäjoki,
On myös muistettava ritari- LC Honkilahti, LC Kiukainen
arvon jo saaneita palkinnoilla. Tuskin he alkavat levätä
laakereillaan ritari nimityksen johdosta, vaan jatkavat
aktiivista toimintaansa edelleen.

Apurahat

Adressit
Myyntitavoite
kuluvalle
vuodelle on 500 adressia.
Tavoite on pieni, kun tiedetään, että piirissämme on
1850 leijonaa.
On erittäin tärkeää, että leijonat käyttäisivät oman järjestön adresseja. Varmasti
jokainen jäsen tarvitsee vuoden aikana ainakin yhden
adressin joko surunvalitte-

lun tai onnittelun välineenä.
Voi olettaa, että jokainen
tarvitsee 1 – 5 adressia. Silloin voi valita myös muista
järjestöistä kuten sotaveteraanien, syöpäjärjestön yms.
adressivalikosta. Mielestäni
ainakin yksi adressivalinta
voisi kohdistua omaan palvelujärjestöön.
Adresseista saatavat tulot
kohdentuvat tilille, josta
maksetaan klubeille apurahoja erilaisiin tarkoituksiin.
Lisäksi adresseista palautuu
M – piirille 1 euro/adressi,
joka tarkoittaa sitä, että 1
adressi/piirimme jäsen on
1850 euroa piirimme tilille,

Kolmas osa-alue on apurahat. Niitä voidaan hakea
erilaisiin aktiviteetteihin, jos
ne ovat säätiön asettamien
sääntöjen puitteisiin sopivia.
Myöskin erilaisten katastrofien avustamiseen voidaan
anoa apurahoja.
Toivon, että klubit nimittäisivät jonkun jäsenistään vastaamaan ARS asioista, jolloin tietämyskin näistä asioista lisääntyy klubien sisällä.
Toivon kaikille klubeille ja
jäsenille aktiivista otetta
edelleen lions tehtävissänne.
PDG Raimo Junttila
M-piirin ARS asiamies

LC Rauma/Kanali Helmen
lahjoitus

Yhdistys lahjoittaa 200-600
€/lapsi toiveen toteuttamiseksi. Lasten toiveina ovat
olleet esimerkiksi kuumailmapallolento, helikopterilento, kylpyläloma ja aurinkokeinu.
Toiveista Totta -yhdistyksen puheenjohtaja Kauko
Hyytiä totesi, että hyvän
verkoston sekä ymmärtäväisten ja hyväsydämisten
ihmisten ansiosta näitä toiveita on pystytty toteuttamaan.
Kanali Helmet lahjoittivat
Toiveista Totta -yhdistyk-

Vasemmalta Mari-Anna Niemi, sihteeri, Kirsti Elo, rahastonhoitaja, presidentti Päivi Karlsson ja Toiveista Tottayhdistyksen puheenjohtaja Kauko Hyytiä
selle 1000 € ja summalla
mahdollistettiin pienen lapsijoukon matka Disneyland
Pariisiin.
Tulevan kevään ohjelmassa
LC Rauma/Kanali Helmillä
oli ilon tuottaminen rauman-

seutulaisille lapsille järjestämällä 13.5. Keskuspuistossa
lastentapahtuma, jonka tuotto ohjataan kokonaan raumalaisten lasten ja nuorten
hyväksi.
Päivi Yli-Karro

Tulokset:

Metsästysseuran ampumaradalla. Aurinkoinen lämmin sää suosi kilpailuja molempina päivinä. Osanotto
kisoihin vain oli heikonlainen, liekö matkat liian pitkiä? Voittajat saatiin kuitenkin selville. Lauantaiaamuna onniteltiin lipunnoston
yhteydessä 90 vuotta täyttävää Panelian Metsästysseuraa lahjoittamalla uuteen
lipputankoon Suomen lippu. Metsästysseura muisti
samassa yhteydessä Kiukaisten klubia seuran pöytäviirillä.
Lauantaipäivän päätteeksi
osallistujat tutustuivat Panelian rivimyllyyn, joka on
Euroopan ainoa vesivoimalla toimiva nelirivinen mylly. Mylly oli kuvattuna
myös palkintotarjottimissa.
Kisatoimistosta ja kahviosta
huolehtivat LC Kiukaisten
ladyt, joten ruokahuoltokin
toimi mainiosti. Vuoden
2018 kilpailut käydään Euran keskusampumaradalla
ja järjestelyvastuussa on LC
Honkilahti, jonka joukkue
vei tänä vuonna molempien
lajien joukkuemestaruudet.

Lauantai 22.7.2017 skeet 75 kiekkoa
Sarja Y: 1. Juha Nieminen LC Honkilahti, 2. Antti Soini
LC Kiukainen, 3. Vesa Kuusrainen LC Kiukainen
Sarja Y 50: 1. Veikko Koivisto LC Peräseinäjoki,
2. Raimo Jykelä LC Peräseinäjoki
Sarja Y 60: 1. Jukka Matikainen LC Siuro, 2. Timo Kaira
LC Honkilahti
Sarja Y 70: 1. Martti Nieminen LC Honkilahti, 2. Simo
Simppala LC Peräseinäjoki, 3. Olavi Soini LC KiukainenJoukkue: 1. LC-Honkilahti, 2. LC Peräseinäjoki, 3. LC
Kiukainen
Tasoituskilpailu: 1. Jukka Matikainen LC Siuro, 2. Juha
Nieminen LC Honkilahti, 3. Martti Nieminen LC Honkilahti, 4. Antti Soini LC Kiukainen, 5. Simo Simppala LC
Peräseinäjoki, 6. Veikko Koivisto LC Peräseinäjoki
Sunnuntai 23.7.2017 1-trap 75 k
Sarja Y: 1. Juha Nieminen LC Honkilahti, 2. Antti Soini
LC Kiukainen, 3. Vesa Kuusrainen LC Kiukainen
Sarja Y 50: 1. Raimo Jykelä LC -Peräseinäjoki,
2. Veikko Koivisto LC Peräsenäjoki
Sarja Y 60: 1. Timo Kaira LC Honkilahti, 2. Keijo
Siiskonen LC Eurajoki
Sarja Y 70: 1. Taisto Mäkinen LC Ylistaro, 2. Martti
Nieminen LC Honkilahti, 3. Olavi Soini LC Kiukainen
4. Simo Simppala LC Peräseinäjoki, 5. Erkki Majanen
LC Ylistaro, 6. Martti Pakka LC Ylistaro, 7. Esko Räsänen
LC Honkilahti
Joukkue: 1. LC Honkilahti, 2. LC Peräsenäjoki, 3. LC
Ylistaro, 4. LC Kiukainen
Tasoituskilpailu: 1. Taisto Mäkinen LCYlistaro,
2. Martti Nieminen LC Honkilahti, 3. Olavi Soini
LC Kiukainen, 4. Timo Kaira LC Honkilahti, 5. Keijo
Siiskonen LC Eurajoki, 6. Juha Nieminen LC Honkilahti
Antti Soini
LC Kiukainen
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Suomi ja Lions-järjestö 100 vuotta
Elokuinen ilta Kesäillan valssin henkeen Huittisissa
meen se saapui 1950-luvin
alussa. Lionseilla on toimintaa 210 maassa ja yhteensä noin 1,4 miljoonaa
jäsentä. Suomessa jäseniä
on noin 23 000 ja Suomi
onkin 4. suurin Lions-maa
Euroopassa.

Elokuisena iltana 12.8. vietettiin Tuulikki-Vampulan
lentokentällä Suomen ja
Lions-järjestön 100-vuotisjuhlaa. Teemana oli vanhat
suomalaiset elokuvat, eli
suomifilmit. Paikat oli koristeltu koivuilla, viljalla,
maitotonkilla ja sinivalkoisilla koristeilla. Lisäksi seinällä olevalle valkokankaalle oli heijastettu eri suomifilmejä. Tunnelmaa lisäsi
myös katosta roikkuva valojen muodostama väriä vaihtava ”tähtitaivas”.
Saatuaan ehdotuksen juhlien järjestämisestä LC
Huittinen/Doriksen naiset
innostuivat ideasta heti ja
päättivät järjestää juhlat.
Kun juhlien aihetta alettiin

miettimään, oli alusta asti
selvää, että se olisi suomifilmit. Mikäpäs sen suomalaisempaa! Teema oli huomioitu kaikessa lähtien Doristen kellohameista. Kesällä
Dorikset lähtivät retkelle
Somerolle etsimään juhlaan
sopivia asuja. Retki oli menestys, ja mekot saivatkin
valtavasti kehuja. Kun
asuun lisättiin vielä punaiset
huulet ja 50-luvun kampaukset, näyttivät Dorikset
aivan filmitähdiltä.
Myös ohjelmassa oli huomioitu juhlien teema. Ohjelmaan sisältyi mm. musiikkia suomifilmeistä, sekä puheita. Juhlan juontajana toimi lion Anne Bland. Tervetuliaispuheen piti Doristen

presidentti Katariina Koivisto. Musiikista vastasivat
Samuel ja Sofia Bland, kuplettimestari Jani Mäkelä,
Merja ja Pekka Laaksonen,
sekä Kylänmiehet. Puheita
olivat pitämässä puolestaan
Ilmarisen toimitusjohtaja
Timo Ritakallio, ID kansainvälinen Lions- johtaja
Markus Flaaming sekä piirikuvernööri Veli-Matti Andersson.

Lentonäytöksen jälkeen vuorossa oli tanssia. Musiikista
vastasi Jani Mäkelä. Valikoimasta löytyi kaikkea valssista ja polkasta rock ’n’ rollmusiikkiin. Yleisö oli täysillä mukana, ja Doriksista rohkeimmat uskaltautuivat jopa

Janin taustatanssioiksi. Kun
juhlaväki tanssimisesta väsyneinä poistui juhlapaikalta, jatkui Doristen ilta vielä
siivoamisen merkeissä.
Kaiken kaikkiaan juhlat olivat menestys!
Maria Koivisto

Ruoasta vastasi kokki Raymond Wesander. Lentokentän pihaan oli pystytetty
keittiö, jossa Raymond Dorikset apunaan laittoi ja kattoi ruoan. Tarjoilusta vastasivat Doriksen naiset. Ruokana oli kassleria kermaperunoiden ja kasvisten kanssa.
Ruokailun jälkeen ohjelmassa oli lentonäytös, jonka esitti taitolentäjä. Sateen

Markjus Flaaming

Timo Ritakallio

Ritakallion puheessa käsiteltiin useita Suomelle tärkeitä asioita kuten Suomen
taloudellista tilannetta ja
urheilua. Markus Flaaming
puolestaan kertoi Lions-clubin historiasta. Järjestö on
lähtöisin USA:sta, ja Suo-

LC Ulvila/Auroran perintöpenkki
Haasteiden jälkeen viimeinkin vastaanotimme penkin
ja pystytimme sen yhdessä,
lionit ja puolisot, Aurora
Karamzinin muistokiven
lähelle. Puolisojen suosioisella avustuksella istuimme
pian
penkillä
kesän
tuoksuessa ja lintujen laulaessa. Kävipä tätä tilaisuusuutta seuraamassa ohikulkijatkin.

vuoksi näkymä olisi voinut
olla parempikin, mutta näytös oli taitavasti toteutettu ja
erittäin hieno.

Toivomme, että tällä ensimmäisellä Lions Club Ulvila/
Auroran perintöpenkillä saa
moni kävijä istahtaa, samalla rauhoittua ja ihailla upeita maisemia.
Virpi Äijö,
presidentti 2016-2017,
LC Ulvila/Aurora

Puita istutettiin juhlavuoden kunniaksi
LC Ulvila/Auroran 100-vuotistammi

Tammen istutimme 7.6.
2017, Lions-järjestön 100vuotispäivän kunniaksi.
Vastaanottaja lupasi pitää
hyvää huolta taimesta ja
sovimme, että jos uusia
taimia pihalle ilmestyy, niin
niitä istutetaan klubin jäsenten pihoille.
Mukana istutustalkoissa oli
myös presidentti Virpi Äijö

ja past presidentti Sirkka
Saari.
Toivomme juhlapuulle on-

Dorikset istuttivat lehmuksen
Istutimme
toukokuussa
Suomi 100- ja Lions 100juhlavuoden kunniaksi Doris-lehmuksen Jonkan kartanon piha-alueelle. Välittömässä läheisyydessä kasvaa
1967 istutettu Suomen 50
vuoden itsenäisyyden kunniaksi istutettu kuusi.
Hilve Reijonen,
presidentti 2016-2017
LC Huittinen/Doris

nea ja menestystä!
Virpi Äijö,
presidentti 2016-2017
LC Ulvila/Aurora
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Piirin kaikkien leijonien juhla Hiittenharjulla
ven presidentti. Hänen orkesterinsa Jukka Helin &
Trio Relax soitti tanssit ja
toimi säestäjänä tarvittaessa.
.
Juhlan
järjestivät
LC
Kokemäki/Jokilaakson leijonat. Jo viime vuoden helmikuun kokouksessa klubi
päätti ottaa järjestelyvastuun
ja sopi, että tulevan kauden
presidentti kokoaa toimikunnan juhlien järjestämistä varten.
Juhlaan ilmoittautui n. 80
henkilöä. Jokilaakson klubin
presidentti Arja Tuominen
toivotti juhlaväen tervetulleeksi. Juontajana toimi Jukka Helin, LC Eura/ Pyhäjär-

Puheitakin kuultiin. Harjavallan kaupungin tervehdyksen toi kaupunginjohtaja Hannu Kuusela. Juhlapuhujana oli Suomen Lionsliiton varapuheenjohtaja
Pirkko Vihavainen. Piirikuvernööri Veli-Matti Andersson toi piirin tervehdyksen. Arne Ritari -säätiön kuulumiset toi PDG Raimo Junttila ja punaisesta
Sulasta kertoi PDG Veikko
Valavuo.
Lion Kristiina Hokkanen
lauloi kaksi laulua ja kilpatanssiesityksiä
esittivät

Hannele ja Pasi Seppä. Illan
aikana nautittiin myös maukasta ruokaa ja myytiin arpoja.
Illan kohokohta oli kahden
uuden Melvin Jones Fellow
-jäsenen julkistaminen. LC
Kokemäki/Jokilaakson lion
Tina Viberg ja LC Vampulan lion Ismo Ylikännö saivat tämän arvokkaan palkinnon. Palkitsemisessa olivat
mukana VCC Pirkko Vihavainen, DG Veli-Matti Andersson ja LCIF-koordinaattori Veli-Matti Wasell.
Myös palkittujen klubien
edustajia oli paikalla.
Lämminhenkisessä juhlassa
oli iloisia ihmisiä. Toivottavasti juhlan jälkeen tavallinen arki leijonatyössä tun-

MJF-palkitut Ismo Ylikännö ja Tina Viberg

Juhlapuhuja Lions-liiton varapuheenjohtaja Pirkko Vihavainen

Osa paikalla olleista LC Kokemäki/Jokilaakson jäsenistä

Lohkon kokous

Katariinat Porin nuorten
työpajalla

Torstaina 2.11.2017 pidettiin M-piirin IV alueen 1. lohkon kokous Lönnströmin
taidemuseossa. Keskustelimme ajankohtaisista yleisistä sekä paikallisista Lion-asioista.
Antero Matikka
presidentti, LC Rauma

Katariinat ovat jo usean vuoden ajan avustaneet Nuorten
työpajalaisia Porissa. Avustaminen on helppoa ja mutkatonta; kaikki askartelu- ja
käsityömateriaaliksi sopiva
on löytänyt työpajalta paikkansa. Jopa käytöstä poistetut tekstiilit sopivat; niistä
tulee mitä parhainta matonkudetta. Helmet, glitterit ja
vaikkapa vanhat nahkatakit
ovat työpajalla kuuminta
hottia. Kädentaitojen pajalla
on kenellä tahansa mahdollisuus neuloa, kutoa, virkata,
askarrella, tehdä helmitöitä,
nahkatöitä, mattoja ja muitakin käsitöitä. Kädentaidoissa tehdään myös tilaustöitä ja myytäviä tuotteita.

Katariinat
tutustuivat
21.11.2017 työpajan toimintaan ohjaaja Päivi Metsämaan johdolla. Tuliaisiksi veimme kankaita ja lankoja sekä erilaisia askarte-

lumateriaaleja. Saimme tutustua toimitiloihin ja nuorten valmistamiin, toinen
toistaan taidokkaampiin
töihin.

Kuvassa vasemmalta lukien Katariinoista Ulla Jaakkola,
Päivi Schönroos, Tarja Koskela, Britta Raitala ja Nuorten
työpajalta ohjaaja Päivi Metsämaa
Teksti & kuva: tiedotussihteeri Sirpa Lepistö-Mäkivaara
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Ehdokas piirikuvernööriksi
Vesa Kynnysmaa

Ehdokas 1. varapiirikuvernööriksi
Aarno Niemi
2016, aluejohtajana 20162017 ja toisena varapiirikuvernöörinä
2016-2017.
Vuonna 2014 olin liiton
viestintä- ja brändikoulutuksessa.

Lion (100 %) 2000 LC Köyliö
Rahastonhoitaja 2001-2002
Sihteeri 2002-2003, 2012-2013
eri toimikuntien pj/jäsenenä
2003-2008, 2011-2016
1.varapresidentti 2008-2009
Presidentti 2009-2010
past presidentti 2010-2011
piirikokoustk:n pj 2015-2016

Olen osallistunut puolisoni
kanssa neljään piirin vuosikokoukseen ja kolmeen liiton vuosikokoukseen.

Piirihallitus:
lohkon pj 2014-2015
alueen pj 2015-2016
2. varapiirikuvernööri 2016-2017
1. varapiirikuvernööri 2017-2018
Syntynyt: 19.1.1958
Puoliso: Marja
Lapset: Elina ja Tuomas
Ammatti/Työ:
Opistoupseeri EVP, Yrittäjä
Harrastukset: Lions-toiminta, Odd Fellowtoiminta, VPK-toiminta, Metsästys

Palkinnot:
lohkon pj:n palkinto 2015
Alueen pj:n ansiomerkki (M1 RC) 2016
Liiton 1.ruusukkeen ansiomerkki 2016
Kokoukset:
Piirikokouksia 8
Vuosikokouksia 5

Lahjoitus Isovanhemmat ry:lle
Lions Club Pori /Juhana ry:n
Punainen Sulka keräyksen
tuoton saajaksi oli valittu
Porin Seudun Isovanhemmat
ry. Lahjoitus käytetään paikallisten nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Luovutustilaisuudessa olivat läsnä
Porin Seudun Isovanhemmat
ry:n edustajana Veikko Nurmi ja Lions Club Pori / Juhanan edustajana Simo Koskinen:

Olen 62-vuotias ja asun
Raumalla. Olen naimisissa
lion, lukion opinto-ohjaaja
Mari-Anna Niemen kanssa. Meillä on kolme aikuista poikaa, jotka kaikki
ovat jo omillaan. Vanhin
pojista asuu Englannissa
ja nuorin Ruotsissa, keskimmäisen asuessa Rauman Lapissa. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri ja toimin suunnittelupäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä raumalaisessa merialan vientiyrityksessä.
Työkielenä minulla on
englanti. Saksan kieltä
olen yrittänyt aktiivisesti
pitää
käyttökunnossa,
ruotsia ymmärrän hyvin ja
korkeakoulusta on tarttunut mukaan venäjän ja
espanjan alkeet.

Lisäksi olen osallistunut
kahteen Europa-forumiin
2016 ja 2017 sekä suorittanut kokeneiden lions johtajien koulutusohjelman ALLIn saksankielisenä Sofiassa 2016 saaden kontakteja
ja ystävyyssuhteita useimpiTyön ohessa olen suoritta- en Euroopan maiden lioneinut saarnalupatutkinnon Tu- hin ja kansainvälisen päärun arkkihiippakunnan tuo- majan virkailijoihin.
miokapitulille. Samoin olen
toiminut
Helsingin Olen sitoutunut lionstoiminNMKY:n johtajuuskurssien taan ja hoitanut tehtäviäni
kouluttajana 1990-luvulla. kykyjeni mukaan, kannustaen myös muita klubijäseniä
Olen ollut LC Rauma Rei- aktiiviseen toimintaan yhteimarin jäsen vuodesta 2008 sen asian puolesta.
ja ollut koko ajan 100 %
jäsen. Olen toiminut liki- Olemme puolisoni kanssa
main kaikissa klubin halli- valmiita myös vastaamaan
tustehtävissä. Tällä hetkellä tuntemattoman tulevaisuutoimin klubin tiedotussih- den haasteisiin. Haluamme
teerinä ja www-vastaavana. elää mukana lions- arjessa
Melvin Jones jäsenyyden ja juhlassa myös tulevaisuusain 2015. Kansainvälisen dessa. Olemme sitä mieltä,
presidentin jäsenkasvupal- että Suomen lions-toiminkinnon sain presidenttivuo- nalla on tulevaisuus, kun
tenani 2011 ja jäsenhankin- muistamme että järjestö petamerkin 2015 ja 2017. Pii- rustettiin palvelemaan ihmirikuvernöörin myöntämän siä. Palvelusta järjestö tunnetaan ja sitä palvelutyötä
ansiotähden sain 2012.
tekemään on helppo pyytää
Piirissä olen ollut lohkon ihmisiä mukaan.
puheenjohtajana
2015-

Simo Koskinen
LC Pori/Juhana

Päivätanssit

Sunnuntaina 7.1. järjestimme
hyväntekeväisyystanssit päivällä Porin Mies-Laulun talossa. Mukavasti oli väkeä
tanssilattialla pyörähtelemässä näin loppiaisen jälkeisenä
sunnuntaina. Tanssiyleisön
onneksi tahdit takasi toivottu
lauluvirtuoosi Harri Lehtonen säestäjineen. Kahviossa
oli tarjolla pientä purtavaa ja
juotavaa. Arpajaisten päävoittona oli Suomi 100-herkkukori, joka arvottiin tanssien viimeisellä väliajalla.
Myös viisi onnekasta sai pääsylipun seuraaviin päivätansseihin 11.2. klo 15-19, sama
paikka ja Harri Lehtonen.
Tervetuloa silloinkin mukaan!
Päivi Koivisto
tiedotussihteeri
LC Pori/Charlotta

Ehdokas 2. varapiirikuvernööriksi
Veli-Matti Wasell

LC-Huittinen 100 % jäsen
vuodesta 1993 –
Lions ritari n:ro 1230 v. 2012
Klubihallitusvirat kaikki:
rahastonhoitaja 1996-1997
tiedotussihteeri 1998-1999
sihteeri 1999-2000
2. varapresidentti 2001-2002
1. varapresidentti 2002-2003
presidentti
2003-2004
past presidentti 2004-2005
tail twister
2005-2006
klubimestari
2010-2011

Puoliso: lion Rauni-Eliisa Wasell, LC Kokemäki/ Jokilaakso
Kaksi aikuista poikaa, ja kuusi lastenlasta.

Piirihallitus:
lohkon puheenjohtaja 2008-2009
alueen puheenjohtaja 2009-2010
piirin rahastonhoitaja 2013-2014
LCIF piirikoordinaattori:
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Mukana lionstoiminnan lisäksi mm: lautakunta-, seurakunta- ja kotiseututoiminta ja
kuorolaulu sekä puun sorvaus.

Kokoukset:
piirikokouksia 18
vuosikokouksia 4

29.5.1952 syntynyt Huittislainen, nykyään
eläkkeellä oleva yrittäjä/
toimitusjohtaja.
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Konsertteja ja iltamat
Monta tapaa tehdä hyvää Noormarkussa
Lions Club Noormarkku on
”pääpromoottorinsa” ja nykyisen sihteerinsä lion Pekka Lindforsin johdolla toteuttanut Suomen Lions-liiton slogania ”Monta tapaa
tehdä hyvää” jo monena
jouluna peräkkäin järjestämällä hyväntekeväisyyskonsertin Noormarkun kirkossa. Esiintyjiksi on saatu
hyväntekeväisyyden nimissä houkuteltua valtakunnallisia tanssilavojen ja konserttisalien kiintotähtiä, jotka ovat vetäneet kirkon lehterit täyteen isompien tai
pienempien myynti- ja
markkinointiponnistelujen
avittamina. Vähimmällä siinä suhteessa päästiin heti
ensimmäisenä vuonna 2013,
jolloin Juha Tapio onnistuttiin varaamaan Noormarkun
kirkkoon muutamaa kuukautta ennen kuin Vain Elämää -ohjelma televisiossa
räjäytti hänen suosionsa jäl-

leen aivan uusiin sfääreihin. Tuona joulukuun iltana ei tyhjää istumapaikkaa Noormarkun kirkosta
löytynyt hakemallakaan.
Vuoden 2017 esiintyjäksi
valikoitui Karvian oma
tyttö Anne Mattila, joka
oli ennen sitä ajellut valtatie 23:n varrella sijaitsevan Noormarkun kirkon
ohi satoja kertoja poikkeamatta kuitenkaan koskaan sisällä asti. Tällä
kertaa kaikki tähdet olivat
suotuisassa asennossa ja
Noormarkun kuvankauniin kirkon sisätiloja saatiin koristamaan tämä
säihkyvä ja suloääninen
satakieli. Kaikille suomalaisille tuttujen joululaulujen ohella Anne oli sisällyttänyt ohjelmistoonsa
myös omalle äidilleen
lahjaksi laatimansa joululaulun. Äitinsä kanssa

Anne esiintyi yhdessä kappaleessa myös duettona. Suomen 100-vuotisjuhlaa kunnioittaen kirkkosalissa kaikuivat
konsertin lopulla Finlandian
mahtipontiset sävelet. Kunnianosoituksena suomalaisen
kulttuurin suurmiehille tämä
lämminhenkinen konsertti
päättyi toiseenkin Jean Sibeliuksen sävellykseen, Zacharias Topeliuksen sanoittamaan
joululauluun En etsi valtaa
loistoa. Valtaa ei Noormarkun
konserttiyleisökään ollut etsimässä, mutta pääsi kuitenkin
nauttimaan valovoimaisesta
esiintyjästä tunnelmallisten
kynttilöiden loistossa. Toivottavasti hienosti sujuneet konserttijärjestelyt saavat hyvän
kiertämään Noormarkussa tulevinakin vuosina.
Ilkka Herrala,
tiedotussihteeri,
LC Noormarkku

Joel Hallikainen ja joulun kosketus
LC Pori/Otava järjesti Ahlaisten kauniissa kirkossa
jouluisen hyväntekeväisyyskonsertin, jossa esiintyi Joel Hallikainen. Konsertin
tuotto ohjataan reumalapsien hyväksi.
Ahlaisten kirkkoon oli saapunut suuri joukko ihmisiä
nauttimaan joulun odotuksesta. Joel Hallikainen järjestikin kuulijoille tunnelmallisen ja kauniin jouluelämyksen. Konsertin aikana saatiin nauttia vanhoista,
ja uudemmistakin joululauluista, joista välittyi kuulijoille juurikin joulun kosketus.
LC Pori/Otava kiittää kaikki konserttiin osallistuneita

tuesta reumalasten hyväksi.
Erityinen kiitos Meri-Porin
seurakunnalle mahdollisuudesta pitää konsertti Ahlais-

Teksti ja kuva: Tommi Hopearuoho

Entisten nuorten iltamat toteutettiin
yhteistyössä
Punainen Sulka –kampanjaa.

Lions Club Noormarkun joulukonserttien hyväntekeväisyyskohteet
Konserttien koko tuotto on lahjoitettu seuraaviin kohteisiin:
Konsertti
Vuosi
Kohde
Juha Tapio
2013
Noormarkun lähipalvelukeskus: televisiot potilashuoneisiin
Debrezen & Keronen 2014
Snällintupa: Puutarhakalusteet
Marita Taavitsainen 2015
Seurakunnan päiväkerho: lelut
Risto Nevala
2016
Yhtenäiskoulu: soittimet
Anne Mattila
2017
Vanhusten rivitalot: grillikatos

ten kauniissa kirkossa.

Yh

.
Syntyi idea iloisista iltamista, jossa voisi pistää jalalla
koreasti, mutta myös vain
nauttia musiikista ja hyvästä seurasta. Kun tapahtuman suunnittelijoina toimi
enemmän tai vähemmän
keski-ikäistä sakkia, muodostui nimeksi tietenkin
”Entisten nuorten iltamat”.
Iltamat järjestettiin osana

Hyvät yhteistyökumppanit;
tapahtumapaikka Hotelli
Hiittenharju sekä illan bändi
Jyri Lähteenlahti orkestereineen, mahdollistivat edullisen lipun hinnan, johon sisältyi pieni illallisbuffetkin.
Iltamamainoksia jaettiin innokkaasti ympäri seutua, ja
myös some-kanavat otettiin
mainostuksessa käyttöön.
Iltamalippuja saatiin myyntiin alueen liikkeisiin, ja mukavasti myynti sujuikin, lippuja myytiin noin 170 kappaletta.

Musiikin ja tanssin lisäksi
lisäksi ilta sisälsi pari pientä
ohjelmanumeroa, Kokemäen Naisvoimistelijoiden esityksen sekä Harjavallan
Naislaulajien pienryhmän
iloista laulua.
Iltamat onnistuivat päätavoitteessaan hyvin, eli illan
aikana oli mukava tunnelma
ja ihmiset viihtyivät. Palaute
iltamista oli kiittävää ja jatkoakin kyseltiin. Järjestävien klubien kesken oltiin
myös tyytyväisiä yhteistyöhön, katsotaan millaista yhteistyötä tulevaisuudessa
saadaan aikaiseksi.
Sari Granni
LC Kokemäki/Jokilaakso

Pai, Pai paitaressu -konsertti

Vanhusten viikko
Konsertin yleisvaikutelma
oli keväisen toiveikas. Heidi
oli koonnut ohjelmistoon
Suomen itsenäisyyden alkuvuosilta teoksia kuten Oskar
Merikannon Kesäillan valssi, Jean Sibeliuksen Illalle,
ja Toivo Kuulan Suutelo.
Konsertin tuotto meni Punainen Sulka -keräykseen
lasten ja nuorten hyväksi,
johon konsertin nimikin jo
viittasi.
Päivi Koivisto
LC Pori/Charlotta

Vanhustenviikon aloitustapahtuma oli seuratalo Jukolassa Vampulassa.
Kävijöille tarjottiin makkaraa, mehua, kahvia ja pullaa. Ostoksiakin sai tehdä.
Huittisten Harmonikat tahditti tapahtumaa vanhalla
tanssimusiikilla.
Leijonien Hyvän Päivän
merkeissä Dorikset Hilve,
Aikku ja Saija sekä opaslion Matti avustivat vanhuksia.

Ja meillä kaikilla oli niin
mukavaa!

Saija Laurila
tiedotussihteeri
LC Huittinen/Doris
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Leijonasali Palvelukeskus
Hyppinkiin Nakkilassa
LC Nakkila sai valmiiksi
keväästä 2017 asti työstetyn kuntoutussali-projektin
Palvelukeskus Hyppingillä.
Palvelukeskuksesta löytyi
tila, jonka Nakkilan kunta
pintaremontoi. LC Nakkila
hommasi tilaan kuntoiluun
ja kuntoutukseen sopivia
laitteita ja välineitä. Laitteista mainittakoon sähköavusteinen polkulaite ja
painopakkavetolaite. Iäk-

käiden ihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen soveltuvia erilaisia
välineitä hankitiin kymmeniä.
Tila on tarkoitettu Palvelukeskuksen asukkaille ja päiväkuntoutujille. Kävimme
luovuttamassa tilan välineistön virallisesti käyttöön
20.11.2017 ja nimesimme
tilan Leijonasaliksi.

Nautimme kahvikestityksestä hoitohenkilöstön ja
asukkaiden parissa sekä testasimme laitteita.
Haimme ja saimme Arne
Ritari-säätiöltä avustusta
hankkeeseen.
Henry Nummelin,
presidentti, LC Nakkila
Kuva Juha Kopio

Leijona-leikkipuisto
20 vuoden ikäinen
Puiston istutuksia ja reunaaidan ympäristöä raivattiin
ja siistittiin talkoilla. Myös
leikkipuiston symboli, Liisa
Vasamaan tekemä betonileijona, puhdistettiin.
Juhlavuoden kunniaksi Leikkipuistoon hankittiin ja paikalleen asennettiin kaksi uutta leikkilaitetta, jousitraktori
ja kaivinlaite. Puiston vanhat
laitteet sekä kiinteät penkit
kunnostettiin ja maalattiin
uudelleen. Vanha, lahonnut
tienpuoleinen puinen turvaaita purettiin kokonaan ja
rakennettiin tilalle uusi.

Leikkipuiston lisärakentaminen ja kunnostus huipentui 12.8.2017 pidettyihin
20-v. juhlaan, johon osallistui yhteensä n. 200 henkeä.
Paikalla oli lapsiperheitä ja
myös Kaarirannan palveluasunnon vanhuksia LC Huittisen leijonien kuljettamana.
Ohjelmana oli Mirrin Sähinätrion musiikkiesitys, kas-

vomaalauksia ja leikkitatuointeja. LC Huittinen ja
puolisot tarjosivat juhlassa
lettuja, pullaa, kahvia ja
mehua. Lapsilla oli hauskaa
ja vanhukset nauttivat
myös, kun pääsivät juhlaan
– osa kuljetettiin Huitsikalla
ja osan Lionit kuljettivat
pyörätuolilla leikkipuistoon
ja takaisin Kaarirantaan.
Klubimme sai Arne Ritarisäätiöltä avustusta leikkipuiston kunnostusta varten.

Pappa-aktiviteetti

Olli Tuominen,
tiedotussihteeri,
LC Huittinen

Klubillamme
on
jo
muutaman kauden ajan ollut kuukausittain toistuvana
"Pappa-aktiviteettina" vanhusten ulkoiluttamista ja
viihdyttämistä heidän palvelukodissaan Mäntylinnassa.
Viimeksi tiistaina 12.12.
neljä lionia puolisoineen oli
siellä laulamassa / laulattamassa joululauluja.
Ilkka Herrala, tiedotussihteeri, LC Noormarkku

Siivoustalkoot Kokemäen
Nuokkarilla
LC Kokemäki/Jokilaakson
lionit osallistuivat siivoustalkoisiin 18.4.2017 Kokemäen Nuokkarilla yhdessä
kokemäkeläisten nuorten
kanssa.
Aluksi tutustuimme nuorisotilaan kahvittelun merkeissä ja samalla kerroimme heille lionstoiminnasta,
aktiviteeteistämme ja halustamme pitää kaunis
luontomme ja ympäristömme siistinä.
Terveyskasvatuskin oli
keskusteluissamme mukana esim. tupakoinnin vaaroista, koska huomasimme
osan nuorista tupakoivan.

Veli-Matti Wasell, Markku Evala ja Ilkka Isokallio kuljettivat vanhuksia juhlaan ja sieltä
takaisin Kaarirannan palveluasuntoihin.

Nuoret olivatkin jo aloitelleet ulkotilojen siistimistä
ennen tuloamme. Yhdessä

jatkoimme siivoushommia
ja saimmekin alueen kauniiseen kuntoon.

Marika Viljanen, Maila
Rakkolainen, ja Päivi Aarikka-Torkkeli.

Talkoissa olivat mukana
mm. kuvassa olevat lionit

Eeva-Liisa Saarinen
LC Kokemäki/Jokilaakso
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LC Pori/Otavan Charter-juhla

Uusi Leoklubi
Samassa tilaisuudessa perustettavalle Leoklubille valittiin presidentiksi Aleksi Valavuo.
.
Aloite Leoklubin perustamiseen tuli nuorisolta itseltään, joten päätös oli lopulta
reimarilaisille aika helppo.
10.11.2017
pidettiinkin
Raumalla ravintola Savilassa kokous, jossa ryhmä
Rauman seudun nuoria
päätti perustaa Raumalle
Leoklubin, jonka nimeksi
valittiin Leo Club Rauma.

LC Pori/Otava on yhteis- ja
teemaklubi.
Klubimme
kummiklubi on LC Ulvila ja
mahtavat opaslionit ovat
Jari Vuorinen sekä Hannu
Nurmikko.
Tilaisuus oli lämminhenkinen ja viihtyisä. PCC Kosti
Rasinperä piti kannustavan
juhlapuheen. Lisäksi saimme kuulla viisaita sanoja
DG Veli-Matti Anderssonilta, PDG Raimo Gröniltä ja
Kummiklubin presidentti
Pertti Bergiltä.

Teeman mukaisesti hyväntekeväisyystyö kohdennetaan sairaille lapsille, ensimmäisten kolmen vuoden
syklin painopiste on reumalasten tukeminen.

Esimmäisenä aktiviteettina
Leot järjestivät lämpimän
juotavan ja joulupiparien
tarjoilutilaisuuden Rauman
vanhalla hautausmaalla itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien jälkeisenä aikana
6.12.2017. Glögiä, mehua
sekä piparkakkuja jaettiin
noin 300 hengelle muutaman
tunnin aikana. Kaikki uudet
Leot olivat paikalla tuottamassa hyvää mieltä.

Klubin virallistamista varten tarvittavat paperityöt
tehtiin LC Rauma/Reimarin
ja Leoklubin presidentin
kanssa taustalla ja saatiin
toimitettua päämäjaan vielä
ennen joulua. Kaikkien yllätykseksi paperit käsiteltiin
vielä joulun välipäivinä ja
virallisesti Leo Club Rauma
on perustettu 27.12.2017.
Antti Valavuo, leoneuvoja
LC Rauma Reimari
Aleksi Valavuo,
presidentti, Leo Club Rauma

Ensimmäisen toimintakauden aikana on jo ehditty
mm. vierailla Lasten Reumapoliklinikalla, juhlistaa
Suomen Reumaliiton juhlavuotta, osallistua eri markkinoille ja myyjäisiin sekä
järjestää Diabetes-ilta ja
joulukonsertti.

Tanja Salmi
LC Pori/Otava

LIONS-PIIRIN 107M VUOSIKOKOUS ULVILASSA
21.4.2018, ULVILAN LUKIO
Kokousta, koulutusta,
yritysvierailuja ja juhlintaa
Ensi keväällä on jälleen aika
kouluttaa klubivirkailijoita,
sekä nykyisiä, että tulevia.
Kaikki koulutukset pidetään
aamupäivällä Ulvilan lukion
luokkahuoneissa. Paikka on
siis erinomainen koulutuksille, koska luokissa on audiovisuaaliset laitteet ja
ovathan tilat tarkoitettukin
juuri oppimista varten.

Toimituksesta:

Kauden 2017-2018 LionMviesti on nyt luettavissanne.
Tämä on M-piirin 34. paperinen lehti. Nettilehteä eLionMviestiä toimitetaan
nyt neljättä kautta.

Klubivirkailijoiden koulutus
on piirimme tärkeimpiä tehtäviä ja piirin tuki klubityöskentelylle. Koulutukset perehdyttävät klubivirkailijoita tuleviin tehtäviin ja antavat myös muita eväitä tulevaan kauteen. Tavoitteena
on, että piirin klubien virkailijat ja heidän kauttaan klubien jäsenet nauttisivat tehtävästään auttaa kukin omalla tavallaan lapsia, vanhuksia ja apua tarvitsevia.

Iltapäivällä on varsinainen
vuosikokous. Valitsemme
uudet virkailijat piirimme
eri tehtäviin, muun muassa
M-piirin johdon eli piirikuvernöörin sekä 1. ja 2. varapiirikuvernöörin. Piirihallitus ja muut piirin virkailijat
ovat tärkeä linkki klubien
sekä Suomen Lions-liiton ja
kansainvälisen Lions-järjestön välillä, joten äänenne ja
mielipiteenne ovat tärkeitä.
Klubeilla on myös mahdollisuus saada tukea ja informaatiota eri asioissa piirin

Lehden tiedot:
Toimittaja:
DC Rauni-Eliisa Wasell,
LC Kokemäki/Jokilaakso

Lehden kustannukset:
M-piiri, klubien myymät
mainokset/ilmoitukset sekä klubien vapaaehtoiset
maksut

Kustantaja:
Suomen Lions-liiton piiri
107-M, piirin klubit
Ilmestyminen: 2/2018

Katso piirilehdet myös
netistä:
http://www.lions107m.or
g/piirilehti.php

Taitto ja graafinen suunnittelu:
Toimittajan talkootyö ja
Jarno Vasamaa

eLionMviestit ovat luettavissa netissä:
http://www.lions107m.or
g/emviesti.php

Paino: KTMP, Mustasaari
Painos: 2400 kpl
Jakelu: 107-M piirin leijonat ja yhteistyö- ja
sidosryhmät

Uutisia piirin tapahtumista netissä:
http://www.lions107m.or
g/uutiset/

virkailijoita ja heidän välityksellään em. ”katto-organisaatioilta” ja siksi on tärkeää, että kaikkien klubien
kaikki äänioikeutetut tulevat antamaan äänensä ja
kertomaan mielipiteensä
kokouksessa käsiteltävistä
asioista. Kokouksessahan
käsitellään sekä edellinen
että tuleva kausi.
Tänä vuonna LC Ulvila
järjestää jäsenille ja seuralaisille uudenlaista rinnakkaisohjelmaa. Huomioikaa

Seuraava lehti ilmestyy:
keväällä 2019
Aineisto toimitetaan sähköisesti myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana piirin tiedotus/ viestintävastaavalle. Kuvat lähetetään
kuvatiedostoina, esim. .jpg
ja tekstit tekstitiedostoina,
esim. Word-asiakirjana.

siis, että vuosikokousta ei
ole tarkoitettu vain äänioikeutetuille, vaan koko klubinne jäsenistölle seuralaisineen. Rinnakkaisohjelma
alkaa jo aamulla samaan
aikaan kuin koulutuksetkin.
Rinnakkaisohjelman valitsevilla henkilöillä on aamupäivällä kaksi yritysvierailua ja
iltapäivällä vielä yksi. Osallistuja voi valita ohjelmansa
vaikka siten, että menee
aamupäivällä yritysvierailuille, jos ei ole menossa

koulutukseen, ja iltapäivällä
on mukana kokouksessa.
Illalla on tietysti M-piirin
iltajuhla perinteisin menoin,
johon kaikki ovat tervetulleita.
Olisi hienoa nähdä mahdollisimman moni jäsen ja seuralainen järjestämässämme
tilaisuudessa.
Kokousterveisin
Kokouspäällikkö
PDG Jari Vuorinen

Piirin klubit:
Alastaro, Eura, Eura/MuiNaiset,Eura/Pyhäjärvi, Eurajoki, Harjavalta, Harjavalta/Huovi, Honkajoki, Honkilahti,
Huittinen, Huittinen/Doris, 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/Otava, 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
ja Vampula
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Lions Clubs International, piiri 107–M
Toimintakertomus kaudelta 2016 – 2017
1. Yleistä
Kauden teemat
Kansainvälinen:
New Mountains to Climb,
Valloitamme uusia vuoria
Kotimainen:
Tue nuorta itsenäisyyteen,
Stöd unga till självständighet
Piirin:
Palvelu palkitaan

Lions Clubs
International
Järjestön 99. kansainvälinen
vuosikongressi pidettiin Fukuokassa Japanissa 21. –
24.6.2016.
Kokouksessa valittiin järjestön kansainväliseksi presidentiksi Robert Corlew
USA:sta, 1. varapresidentiksi Naresh Aggarwal Intiasta,
2. varapresidentiksi Gudrun
Björt Yngvadottir Islannista
ja 3. varapresidentiksi JungYul Choi Etelä-Koreasta.
Piirikuvernöörielektien koulutus pidettiin vuosikongressin yhteydessä 21. –
24.6.2016 ja piirikuvernöörien virkaan asettaminen
tapahtui juhlallisessa seremoniassa 24.6.2016.

Suomen Lionsliitto ry
Hallitus 2016-2017
Pj. CC Heikki Hemmilä
VCC Erkki Honkala
IPCC Jari Rytkönen
DG Aarto Mäkinen
DG Sinikka Uola
PDG Kalevi Sillanpää
PDG Jarmo Rastas
VDG Timo Auranen

Kuvernöörineuvosto
(KVN) 2016 - 2017
Pj. CC Heikki Hemmilä
VCC Erkki Honkala
IPCC Jari Rytkönen

Kuvernöörijäsenet

107-A Ulla Rahkonen
107-B
107-C
107-D
107-E
107-F
107-G
107-H
107-I
107-K
107-L
107-M
107-N
107-O

Emilia Talvisaari
Sinikka Uola
Heikki Lohi
Reijo Lumme
Jarmo Hietala
Kari Edelmann
Leo Ryynänen
Aarto Mäkinen
Reijo Lyttinen
Markku Kylmälä
Raimo Gröhn
Aarne Kivioja
Torolf Höglund

Kuvernöörineuvoston sihteerinä toimi GS Maarit
Kuikka

Kokoukset
29.5.2016 Turussa
20.8.2016 Kokkolassa
26.11.2016 Hämeenlinnassa
25.2.2017 Kuhmossa
Lisäksi useita GoToMeeting
nettikokouksia lähinnä liiton
talouden tasapainottamiseksi.

Liiton 63. vuosikokous
Kokous pidettiin Joensuussa
9. - 11.6.2017

Lions piiri 107-M
Kausi 2016 - 2017 oli piirin 63. toimintakausi. Piirissä oli kauden alussa 66
klubia.
Toimintakaudella piiriin
perustettiin yhtenäisklubi,
LC Pori/Otava. Perustamispäivä oli 18.3.2017, joten
kauden päättyessä piirissä
oli klubeja 67.
Piirin klubeissa kauden alkaessa oli jäseniä yhteensä
1812 kpl ja kauden lopussa
jäseniä oli 1845 kpl.
Piirin jäsenmäärä oli kasvanut 33 lionilla.

M-piirin edustajat
Suomen Lions - Liiton
tehtävissä
PDG Jari Vuorinen,
LC Ulvila, jäsentoimikunnan jäsen
DG Raimo Gröhn,
LC Pori/Meri Pori
jäsentoimikunnan jäsen

Piirihallitus 2016 - 2017
Piirikuvernööri
Raimo Gröhn,
LC Pori/Meri-Pori
1. varapiirikuvernööri
Veli-Matti Andersson
LC Pori/Ulvila

Toimikuntien puheenjohtajat
PDG ja Kunnia
Antti Raitaniemi
LC Pori/Karhu
GMT (jäsen)
Jari Vuorinen, LC Ulvila

2. varapiirikuvernööri
Vesa Kynnysmaa
LC Köyliö

Kummilapsitoiminta
Leena Marvola-Sine
LC Rauma/Kanali Helme

Välittömästi edellinen
piirikuvernööri
Antti Raitaniemi
LC Pori/Karhu

Nuorisovaihto,- leiri ja
Leo
Kaija Valtonen
LC Kokemäki/Jokilaakso

Piirisihteeri
Matti Blomster
LC Pori/Meri-Pori

GLT (koulutus)
Kalevi Sillanpää
LC Punkalaidun

Piirin rahastonhoitaja
Virpi Vuorinen
LC Pori/Sofia

Some
Virpi Äijö
LC Ulvila/Aurora

1.VDG Veli-Matti Andersson, LC Pori/Ulvila, toiminnan ja talouden suunnittelutoimikunnan jäsen

Alueiden puheenjohtajat

Tiedotus/Viestintä
Rauni-Eliisa Wasell
LC Kokemäki/Jokilaakso

IPDG Antti Raitaniemi,
LC Pori/Karhu, piirien uudelleen järjestäminen -työryhmän jäsen

II alue
Jorma Pakarinen
LC Ulvila

DC Kalevi Nummijärvi
LC Karvia, Lions Quest
-työryhmän jäsen
DC Kaija Valtonen,
LC Kokemäki/Jokilaakso,
nuorisoleiri, -vaihtotoimikunnan jäsen
DC Leena Marvola-Sine,
LC Rauma Kanali Helme,
Sri Lanka Kummilapsitoiminnan jäsen

PDG Matti Reijonen,
LC Vampula, sääntötyöryhmän jäsen

I alue
Esa Pukkila, LC Karvia

III alue
Tapio Vuolle , LC Alastaro
IV alue
Aarno Niemi
LC Rauma/Reimari

Lohkon puheenjohtajat
Alue I
1. Lohko
Jussi Heervä
LC Pomarkku
2. Lohko
Sirpa Saunajoki
LC Kankaanpää/Helmi

Tietotekniikka
Pekka Tuuna, LC Rauma
Quest, Nuoriso ja PVTKalevi Nummijärvi
LC Karvia
Palvelu ja
varainhankinta
Pirjo Ahokas
LC Pori/Katariina
Arne Ritari - säätiö
Raimo Junttila
LC Pori/Karhu
LCIF
Veli-Matti Wasell
LC Huittinen
100 - vuotispalveluhaaste
Matti Reijonen
LC Vampula

Alue II
1. Lohko
Olli-Pekka Varjus
LC Pori/Karhu

Kokous ja Juhla
Tarja Klemetti
LC Pori/Charlotta

2. Lohko
Risto Kukkula, LC Lavia

Punainen Sulka
Veikko Valavuo
LC Rauma/Reimari

3. Lohko
Seppo Rantanen
LC Ulvila/Olavi
Alue III
1. Lohko
Juha Rannikko
LC Huittinen
2. Lohko
Tina Viberg
LC Kokemäki/Jokilaakso
3. Lohko
Matti Huhdanmäki
LC Kiikoinen
Alue IV
1. Lohko
Jarmo Heino, LC Pyhäranta
2. Lohko
Keijo Siiskonen
LC Eurajoki
3. Lohko
Harri Aaltonen
LC Laitila/Untamoinen

Toiminnantarkastajat
Sirkka Sainio
LC Pori/Sofia
Risna Aho, LC Pori/Sofia

Varatoiminnantarkastajat
Alf Ojala
LC Pori/Meri-Pori
Reino Leppiniemi
LC Pori/Pohjoinen
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2. Piirin tilaisuudet ja
kokoukse t

- Valmennusilta Porin Puuvillassa 31.5.2016
- PDG -tapaaminen 10.8.2017 Kullaan Savipakarissa
- MylCI -koulutus Hiittenharjulla 3.8.2017
- Piirihallituksen tutustumistilaisuus Kirjurinluodossa
16.8.2016 (kuva alla)
- Piirihallituksen kokous Raumalla 3.9.2019
- Alueseminaari, Alue I ja II Pomarkussa 10.9.2016
- Alueseminaari, Alue III ja IV Raumalla 17.9.2016
- Piirihallituksen kokous Porissa 12.11.2016
- Melvin Jones -juhla Raumalla 14.1.2017 (kuva alla)
- Piirihallituksen kokous Karviassa 4.2.2017
- Uuden klubin, LC Pori/Otavan, perustamiskokous
18.3.2017 (kuva alla)

3. Piirin toimikuntien toiminta
PDG ja Kunnia, IPDG Antti Raitaniemi
PDG- ja kunniatoimikunta järjesti perinteisen PDG-tapaamisen 10.8.2016 Leineperin Ruukissa, Ravintola Savipakarissa. Tilaisuuteen osallistui 28 PDG-, DG- ja VDG jäsentä ja puolisoa. Puheenvuoron M-piirin asioista käyttivät DG Raimo Gröhn ja IPDG Antti Raitaniemi.
Kauden 2016 - 2017 aikana toimikunta myönsi 4 kpl piirin
Pro Lions ansiomerkkejä.

Lions Quest, Vastuu on meidän ja Rauhanjulistekilpailu, Kalevi Nummijärvi
Kauden 2016 - 2017 aikana Suomessa toteutettiin 23
koulutusta, joissa yhteensä koulutettiin 485 kasvattajaa/
opettajaa. Oman piirimme alueella oli 1 - 2.11.2016
peruskurssi Porissa. Koulujen ulkopuolisille kasvattajille
tarkoitettu koulutus Huittisissa jouduttiin peruuttamaan
osallistujien vähyyden vuoksi. Ilmoittautuneita oli vain
neljä.
Alueellamme kasvattajia kouluttautui 25 henkilöä, mikä
oli vähiten 10 vuoden aikana.

- Suunniteltu ARS -juhla 18.3.2017 peruttiin osanottajapulan vuoksi
- Piirihallituksen kokous Loimaalla 25.3.2017
- Piirin vuosikokous Karviassa 8.4.2017
Piirin vuosikokouspäivä järjestelyistä vastasi LC Karvia.
Kokouspäivä aloitettiin aamupäivän virkailijakoulutuksilla
klubien presidenteille, jäsenjohtajille, sihteereille, rahastonhoitajille, tiedotussihteereille, 100 v-koordinaattoreille ja
puolisoille.
Piirin vuosijuhlassa lähetettiin seppelpartio sankarihaudalle, sekä hiljennyttiin muistamaan kauden aikana poisnukkuneita lioneita sytyttämällä kynttilät.
Piirin vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen edellyttämät
asiat; kauden 2015 - 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös,
kauden 2017 - 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio,
sekä vuosikokoukselle kuuluvat henkilö- ja kokousjärjestäjä- valinnat.
Kauden 2017 - 2018 piirikuvernöörielektiksi vahvistettiin
Veli-Matti Andersson LC Pori/Ulvila, 1. varapiirikuvernööriksi Vesa Kynnysmaa LC Köyliö ja 2. varapiirikuvernööriksi Aarno Niemi LC Rauma/ Reimari.
Piirin vuosikokouksen järjestelyvastuu vuodelle 2018
myönnettiin LC Ulvilalle ja vuodelle 2019 LC Merikarvialle.
Vuosikokous päätti piirin aktiviteettirahaksi kaudelle 2017
- 2018 10 eur/lion, joka jakaantuu tasan LCIF- ja nuorisoleirimaksuun.
Vuosikokouksessa oli edustettuna virallisia äänioikeutettuja
kokousedustajia 121 joista 14 oli PDG:tä.

Koulutuksia käsiteltiin Kokkolassa 19 - 21.8.2016. Paikalla
olivat piirien Quest-vastaavat, kouluttajat, ja Quest -työryhmän jäsenet. Pidimme päivien aikana monia eri tilaisuuksia. Samaan aikaan oli KVN koolla, jolloin meillä oli
mahdollisuus olla mukana yhteisessä tilaisuudessa.
Piirimme Lions Quest-toimikunnassa on 4 henkilöä. Toimikunnan tehtävänä on olla klubien apuna koulutusasioissa.
Koulutusaineistoa on päivitetty. On tehty uusia videoita,
jotka ovat nähtävissä liiton sivuilla. Myös sivujen sisältöä
on selkeytetty ja löytämistä helpotettu.
Toimikunnan jäsenet olivat:
1-alue Kalevi Nummijärvi LC Karvia
2-alue Tarja Klemetti LC Pori/Charlotta
3-alue Juha Rannikko LC Huittinen
4-alue Matti Salmila LC Laitila/Untamoinen

Peruskurssi Pori 1.2.11.2016, kouluttajana Hanna Kokkala.
Koulutettavia oli 21. Kurssia sponsoroivat seuraavat klubit:
LC Eura/Pyhäjärvi 1, LC Jämijärvi 2, LC Kankaanpään
klubit 3, LC Pomarkku 1, LC Pori 2, LC Pori/Charlotta 1,
LC Pori/Karhu 2, LC Katariina 1, LC Pori/Meri-Pori 1, LC
Pori/Sofia 1, LC Rauma/Reimari 1, LC Ulvila 1. Rauman
Normaalikoulu 1, maksajana Turun Yliopisto. Lisäksi
kaksi pois jäänyttä, joilla oli sponsorit valmiina LC Eura
ja LC Pori.
Turun peruskurssilla 16 - 17.3.2017 mukana oli yksi
M-piiristä, maksajana LC Köyliö.
Peruskurssi Kauhajoella 27 - 28.3.2017, Kouluttajana oli
Sirpa Kannisto. M-piiristä osallistui kolme henkilöä, joiden
sponsorina olivat LC Karvia 2, ja LC Vampula 1. LC
Siikaisten tulija perui kurssille osallistumisen. Klubit
kustansivat 24:lle henkilölle kaksipäiväisen koulutuksen,
jotka maksoivat 410 x 24 = 9840, sis.alv.
M-piirissä on tähän mennessä koulutettu 1199 henkilöä,
joista viimeisen 10 vuoden aikana 525 henkilöä.
Turvallisesti netissä - Vastuu on meidän - oppaan tärkeimpiä tavoitteita on antaa vanhemmille välineitä keskustella
lasten ja nuorten kanssa tietokoneen ja internetin käyttöön
liittyvistä asioista, sekä kehittää lasten medialukutaitoja.
Klubit tilasivat opasta koulujen kautta jaettavaksi 3-luokkalaisille.
- Vuosikokouspaikalla Turussa oli info, josta sai monipuo
lista tietoa.
- Liiton sivut
- Quest-sihteerin infot suoraan kouluille vähintään kolme
kertaa.
- Koulun ulkopuolisille kasvattajille info suoraan VALON
kautta.
- Opettajien koulutustilaisuudet ja alan lehdet.
- Piirin tiedot toimialasivuilla, josta linkit liiton sivuille.
- Piirihallituksen kokoukset, aluekokoukset, lohkojen
kokoukset, klubien omat kokoukset.
- Piirikuvernöörien vierailut ja piirikuvernöörin sähköpostin kautta jaettavat tiedotteet.
- Myös piirin nettilehden kautta jaettiin tietoa.

Vuosikokouspaikalla 8.4.2017 Karviassa oli puoliso/Quest
keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa liiton puheenjohtaja
Heikki Hemmilä kertoi kummilapsitoiminnasta. Hemmilän
puoliso Raija Fors toi Quest-työryhmän puheenjohtajana
esille koulutuksien tärkeyttä ja miten se perustuu tutkittuun
tietoon. Liiton nuorisojohtaja Jukka Isotalo kertoi toimialan
tehtävistä ja mitä siihen kuuluu. Vastuu on meidän-turvallisesti netissä, on Isotalon erityisosaamisaluetta. Hän kertoi
tavasta, millä opasta voi parhaiten hyödyntää. Nummijärvi
kertoi M-piirin koulutusasioista ja koulutusaineiston päivitystilanteesta. Paikalla oli 16 henkilöä. Karviatalon aulassa
oli esillä Quest -, vastuu on meidän - ja Pusun materiaalia
vitriineissä ja seinillä kuukauden ajan.

Kilpailutöitä tuotiin arvosteluun 10 kappaletta. Marraskuun
piirihallituksen kokouksessa suoritettiin arvostelu. Voittajatyön oli tehnyt Länsi-Porin 7 A-luokan oppilas Olivia
Vaula. Sponsori on Lions Club Pori/Karhu.
Kaikki kilpailutyöt olivat nähtävillä piirikokouksessa ja sen
jälkeen vielä kuukauden ajan Karviatalolla.

Piirin LCIF toiminta, Veli-Matti Wasell
LCIF asiat on lionskaudella 2016 - 2017 hoidettu piirissämme esimerkillisellä tavalla.
Kaikki piirin klubit maksoivat piirikokouksen velvoittaman
LCIF maksun 5 €/lion sekä muutama klubi vielä ”ylimääräistäkin”.
Maksuja piirin klubeilta kertyi LCIF:lle yhteensä 11 162.74
US$.
Piiriin saatiin kaudella 2016 - 2017 ”uusia” Melvin Jones
Fellow jäseniä 12 yhteensä 11 klubista.
Piiriin on myönnetty vuosien varrella kaikkiaan 393 MJF
jäsenyyttä ja 5 lisätimanttia.

Arne Ritari-säätiö 2016 - 2017, PDG Raimo
Junttila
Toimikuntaan kuuluivat:
Pj Raimo Junttila LC Pori/Karhu
Esa Pukkila
LC Karvia
Jorma Pakarinen LC Ulvila
Tapio Vuolle
LC Alastaro
Aarno Niemi
LC Rauma/Reimari
Säätiön toiminta jakaantuu kolmelle päätoimialueelle;
adressien myynti, lions-ritareiden hankkiminen ja apurahoista tiedottaminen.
Toimintavuoden tavoitteina olivat 500 adressia ja 5 ritaria.
Tavoitteet saavutettiin. Adresseja myytiin 539 kpl ja
ritareita lyötiin 11. Kiitos klubeille ja toimikunnan jäsenille!
Apurahoja haki 3 klubia; LC Huittinen, LC Nakkila ja LC
Rauma/Ruori yhteensä noin 6000 euroa.
Piirihallituksen kokouksissa ja aluekokouksissa tiedotettiin
säätiön asioista.
Puheenjohtaja osallistui AR-säätiön seminaareihin ja kokouksiin.
Yhteenveto kaudesta on positiivinen. Tavoitteet ylittyivät
selvästi, valtakunnallisesti olimme niihin verrattuna neljänsiä piirien joukossa.
Tulevaa kautta ajatellen toivoisin, että ne klubit jotka eivät
ole koskaan nimittäneet yhtään ritaria tai ostaneet yhtään
järjestömme adressia heräisivät siihen, että Arne Ritari
säätiön tulot käytetään vain ja ainoastaan kotimaisiin
kohteisiin.
Toiveenamme oli, että olisimme maaliskuussa voineet
järjestää piirimme historiassa ensimmäisen ritarijuhlan.
Valitettavasti tilaisuus jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän takia. Noin 130:stä ritarista 11 ilmoittautui.
Ehkäpä se joskus tulevaisuudessa onnistuu?
Toivon tulevan kauden uusille virkailijoille ja kaikille
klubeille onnekasta ja toiminnallista kautta!
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107 M Nuorisovaihto, Kaija Valtonen
Nuorisovaihtoon kaudelle 2017 tuli määräaikaan mennessä
20 hakemusta.
Hakuajan jälkeen tuli 2 hakemusta. Molemmat nuoret
voitiin sijoittaa kohdemaihin.
Vaihtoon lähti kesällä 2017 yhteensä 22 nuorta M-piiristä,
Suomesta lähti vaihtoon yhteensä 212 nuorta
Piirin vastuulla oleviin kohdemaihin koko maasta lähtevien
nuorten määrät kohdemaittain:
Hollanti 6 nuorta
Belgia 3 nuorta
Liettua 2 nuorta.
Piirin alueelta ilmoittautui 2 isäntäperhettä nuorisovaihtoon
tulevalle nuorelle.
M-piiri on kesällä 2018 vuorossa kansainvälisen nuorisovaihtoleirin järjestäjänä. Leirin vastuuklubit ovat LC
Pori/Meri-Pori ja LC Pori/Sofia. Leirin järjestelyistä vastaa
leiritoimikunta, jonka puheenjohtajana on Lion Sirkka
Sainio. Hän on myös nuorisovaihtoleirin johtaja.

Viestintä, DC Rauni-Eliisa Wasell
Piirilehti LionMviesti ilmestyi helmikuussa. Lehti oli
tabloid-kokoinen, nelivärinen, kuusipalstainen ja 24-sivuinen. Lehti painettiin Vaasassa KTMP-painotalossa. Lehdessä oli mm. piirikuvernöörin ja liiton puheenjohtajan
kirjoitus, piirin toimintakertomus sekä juttuja ja kuvia
klubien toiminnasta ja piirin tapahtumista. Pääosa lehden
jutuista tuli piirin lioneilta. Lehtien painatukseen kerättiin
rahoitusta mainoksien myynnillä. Lohkonpuheenjohtajat
jakoivat lehdet klubeille.
Kauden aikana julkaistiin yhdeksän eLionMviestiä. Piirin
verkkosivuilla toimii myös uutissivu, jonne piirin klubit
saivat lähettää lyhyitä raportteja aktiviteeteistaan. Syyskuussa pidetyissä alueseminaareissa kerrottiin mm. julkaisuihin tulevan materiaalin aikatauluista klubivirkailijoille.
Piirin vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin koulutus
tuleville klubien viestinnästä vastaaville.

Sosiaalinen media 2016-2017, DC Virpi Äijö
Lions Clubs International 107M-piirin julkisten Facebooksivujen (https://www.facebook.com/LionsClubs
International 107Mpiiri) välityksellä olemme saaneet lisää
näkyvyyttä kotimaassa ja ulkomailla, lioneiden ja (vielä ?)
ei-lioneiden näyttöpäätteillä ja ajatuksissa.
Sosiaalinen media on mahdollistanut tiedon jakamisen
nopealla ja huokealla tavalla. FB-sivuilla olemme kertoneet Lions-aatteesta ja piirin Lions-klubien tapahtumista.
On tärkeä huolehtia tapahtumien kertomisesta hyvissä ajoin
ennakkoon (mainonta) jälkimarkkinointia unohtamatta
(kuvat ja lyhyen jutun kera).
Kauden aikana piirin FB-sivut ovat saaneet paljon lisää
seuraajia ympäri maailman ja tätä kautta julkaisujemme
näkyvyys on kattanut kauden aikana tuhansia ihmisiä.
On suuri ilo ja kunnia jakaa sanomaa lioneiden palveluaatteesta.

Palvelu – ja varainhankinta, DC Pirjo Ahokas
Klubien presidentit saivat kauden alussa ohjeistus – ja
kannustuskirjeen. Muistutettiin vielä autoarpojen myynnistä 1 kirjeellä. Aktiviteettejä tuotiin esille alueseminaareissa
( 2 kpl) lohkon kokouksissa ja piirihallituksen kokouksissa,
sekä piirikuvernöörien vierailuissa klubien kokouksissa.
Tavoite: DG:n haaste klubeille: M-piirin klubit eivät
palauta arpoja ilman, ettei niitä ole tarjottu myytäväksi
klubin jäsenille. Arpoja voi myydä muillekin, kuin klubilaisille. Arpojen tuotto oli 152.800 €, kulut 65.524 €,tulos
oli 87.276€
Toteutunut:
M-piiri 66/1920/488/25.4% palauttaneet piirin klubit %
25/66/37.9%
M-piirin klubit ovat palauttaneet kaikki myymättä jääneet
arvat (kadonneita arpoja ei ollut) ja tilittänyt myydyt arvat.

Kiitos kaikille, hyvin hoidetusta työstä. Saimme kiitokset
korttityöryhmältä myydyistä arvoista.
M- piiri on 14 piiristä 3. sijalla
Joulukorttien myyntitavoite oli koko maassa
120.000 €, josta tuotto oli 85.328 €, kulut 37.184€, tulos
oli 48.143,€. Tavoite oli, että leijonat tilaavat vähintään 10
kpl/jäsen (9 € ja 15 €) . Joulukortteja myydään myös muille
kuin leijonille. Joulukortteja tilasi M-piiristä 44 klubia
yht.11.140 € joista noin puolet palautui klubeille.
1. LC Karvia, 2. LC Rauma/Kanaali Helme, 3. LC
Punkalaidun/Fiina ja LC Vampula
Joulukorttien myynti laski edelleen edellisestä kaudesta.
Personoitujen korttien myynti laski edelleen.
Hyvän päivä 8.10. oli kansanvälinen Leijonien palvelupäivä.
Muutamat klubit osallistuivat Hyvän Päivän tekemiseen
8.10.2016 jollain tavalla kuluneella kaudella.
Punainen Sulka -kampanja kaudella 2016 - 2017 Nuorten
hyväksi. M-piirin klubit ovat pitäneet lipaskeräyksiä ja
järjestäneet erilaisia tapahtumia ym. toimintaa Punainen
Sulka -keräyksen hyväksi.

SRI Lankan kummilapset, Leena Marvola-Sine
Kummilapsia on ollut toiminnassa mukana toimintakauden
päättyessä 2403. Uusia lapsia kauden aikana saimme
ohjelmaan mukaan 77, joista kaksi on M-piirin alueella.
Koulutusavustusta saavia lapsia oli noin 1300. Ehdokkaita
oli 90, joista tyttöjä 55 ja poikia 35, yliopistossa opiskelevia
ehdokkaita oli 10. Maksut on pidetty entisen suuruisina:
peruskoulu 10 €/kk, lukio 15€/kk ja yliopisto 30€/kk.
Lasten valokuvat, lahjakassit, postitus-, pankki- ym kulut
10 €/vuosi. Kummimaksu perittiin joko keväällä tai
syksyllä, riippuen siitä milloin kummisuhde oli alkanut.
Suurin osa kummeista sai laskun sähköpostitse ja tavoite
onkin saada laskutus toimimaan suurimmaksi osaksi sähköpostitse. Näin saamme pienennettyä toiminnan kuluja.
Toimikunta kokoontui toimikauden aikana kolme kertaa ja
sähköpostikokouksia ja puhelinkeskusteluja pidettiin tarpeen mukaan.
Elokuussa kummit kokoontuivat joka vuotiseen kummitapaamiseen Hollolan Painpeltoon kolmen päivän ajaksi.
Lauantaina jaettiin tietoa toiminnasta, matkoista Sri Lankaan, srilankalaisesta koulutusjärjestelmästä yms. kaikille
asiasta kiinnostuneille. Mukana oli myös kummilapsiehdokkaitten papereita ja useampi uusi kummisuhde myös
syntyi viikonlopun aikana.
Toiminta Sri Lankassa: Matkan aikana tammi-helmikuussa
tarkastettiin yhteistyöklubien (25) kummilapsitoiminta ja
saatiin klubiraporit toiminnasta ja kummimaksuista. Osallistuttiin klubien järjestämiin lastenjuhliin, haastateltiin
lapset ja tarkastettiin heidän koulumenestyksensä.
Hankittiin koulutarvikkeita lapsille jaettaviin lahjakasseihin. Tavarat pakattiin talkoilla, joihin osallistuivat sillä
hetkellä Sri Lankassa vierailleet kummit (noin 100
kummia/2017). Tämä toimintakausi oli kummilapsitoiminnan 31.
Sri Lankan matkan jälkeen kummeille lähetetiin ns. kevätkirje, jossa oli lapsen raportti, valokuvat, kuitti maksusta
ja mahdollinen lapsen kirje/piirustus sekä mahdollinen
lasku, jos kummi ei ollut vielä ilmoittanut sähköpostiosoitettaan Eero Arvolle (eero.arvo@lions.fi).
Vuosikokouksessa Joensuussa kummilapsitoimikunnalla
oli oma standi, jossa esiteltiin toimintaamme ja kummilapsiehdokkaita.

100 v. juhlakauden palvelutavoite, PDG Matti
Reijonen
Suomelle asetettu 100 v. juhlakauden palvelutavoite ajalla
2014-18 on 1,8 Miljoonaa palveluvaikutusta ja kauden
lopussa ylitimme 2 Miljoonan rajan. Piirien keskimääräinen
tavoite on 130 000 palveluvaikutusta koko jaksolla, joka
klubitasolla tarkoittaa noin 500 palvelua vuosittain.

M-piiri on 2016-17 kauden loppuun mennessä toteuttanut
185 000 palveluvaikutusta, joten olemme jo saavuttaneet
oman tavoitteemme. Tulos on kolmanneksi paras Suomen
piireistä. Hyvä tuloksemme ei tarkoita sitä, että viimeisellä
kaudella ei tarvitse tehdä mitään. Vielä on paljon tehtävää,
jotta pääsemme tuleville kausille asetettuihin tavoitteisiin,
jotka ovat nelinkertaisia, eli kausittain 2000 palvelua / klubi.
- jokainen klubi raportoi kaikki aktiviteettinsa MyLCIiin
kuukausittain
- jokainen klubi suorittaa vähintään kahteen palveluhaasteen kategoriaan palveluita, jotka ovat Nuoriso - Näön
suojelu - Nälän torjunta - Ympäristön suojelu ja myöhem
min Diabetes
- jokainen klubi toteuttaa vähintään yhden perintöprojektin, joka on merkittävä Lions- merkinnällä
- klubien nimeämien koordinaattoreiden toimintaa ohjataan vähintään neljännesvuosittain tiedotteiden ja raporttien avulla.

Kokous ja juhlatilaisuudet, DC Tarja Klemetti
Toimikunta avusti leijonaviikon avauksen järjestelyissä
Porissa. Avaus oli Keski-Porin kirkossa 8.1.2017. Järjestävänä klubina oli LC Pori/Katariina.
Piirin Melvin Jones -juhla oli Raumalla juhlatalo Villa
Tallbossa 14.1.2017, järjestäjä oli LC Rauma/Reimari.
Juhla on tarkoitettu kaikille leijonille. Kaudella oli tarkoitus
pitää ensimmäinen oma ARS-juhla juhlavuoden kunniaksi.
LC Pori/Karhu oli järjestelyissä mukana, mutta juhla ei
toteutunut vähäisen osallistujamäärän takia. Jatkossa pidetään perinteinen yhteinen MJ- ja ARS-juhla.
Piirikokous 8.4.2017 Karviassa. LC Karvia järjesti piirikokouksen Karvian monitoimitalossa. Uutena koulutuksena oli yhteinen puoliso- ja quest -koulutus. Järjestelyt
sujuivat hienosti aktiivisen ja runsaan talkoojoukon toimesta. Klubista löytyi esiintyjä iltajuhlaankin.
Toimikunta avusti esiintyjän hankkimisessa Veteraanien
Rosvopaistijuhlaan 18.5.2017 Turussa. Esiintyjinä olivat
sopraano Heidi Laakso ja Mikko Laakso. He esiintyivät
edellisenä vuotena vastaavassa juhlassa Porissa. Tilaisuudessa oli noin tuhat veteraania avustajineen. Tapahtuma
on ollut eri vuosina eri paikkakunnilla. Finnairilla työssä
ollut Kalevi Rönnqvist järjesti rosvopaisti-kiertuetta runsaat 20 vuotta. Vuoden 2017 juhla oli viimeinen.
Piirin Lions Liiton 100-vuotisjuhlaa vietetään 12.8.2017
Tuulikki-Vampulan lentokentällä. LC Huittinen/Doris otti
vastuun järjestelyistä. Luvassa on kansainvälisiä puhujia
kesäillan valssin kera.

Tietotekniikkatoimikunta 2016 – 2017,
PDG Pekka Tuuna
Piirin sivut ovat nykyään tehokkaalla ulkopuolisella
palvelimella, josta olemme vuokranneet riittävän määrän
resursseja eli ns. virtuaalipalvelimen. Vasteajat ovat hyvät
ja turvallisuustaso on korkea. Myös ylläpidon vaatimat
työkalut ovat hyviä ja tämä mahdollistaa tietoturvan ja
tietosuojan korkean tason ylläpidon.
Piirin sivuja ylläpidetään ns. jatkuvan kehittämisen mallilla.
Automaation avulla voidaan tuottaa tarkkoja tilastoja.
Erilaisten hyökkäysten torjuntamenetelmät paranevat jatkuvasti. Sivujen layout on kuitenkin tulossa elinkaaren
lopuille. Sivut eivät näy hyvin kännykällä eivätkä tabletilla.
Sivut tullaan muuttamaan ns. skaalautuviksi kauden 2017
– 2018 aikana, jolloin tämä ongelma poistuu.
Sivuilla on muutamia omia sovelluksia. Ulospäin näkyviä
ovat piirin uutissivut ja vuosikokoussivut. Näistä jälkimmäinen on vuosittain piirin vuosikokouksen järjestäjän
käytettävissä.
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Jäsenohjelmatoimikunta 2016 - 2017, PDG Jari
Vuorinen
Piirissä oli toimintavuoden alussa 66 lionsklubia ja päättyessä 67. Kauden aikana aloitti toimintansa LC Pori/Otava.
Tämä klubi on sääntöjensäkin perusteella teemaklubi.
Tämänlaatuinen klubi on ainutlaatuinen pohjoismaissa ja
todennäköisesti myös koko Euroopassa. Se miksi klubi on
hyvin harvinainen, johtuu lahjoituskohteesta, joka on
teeman mukainen. Klubi tulee lahjoittamaan tukensa sairaille lapsille. Kolmen vuoden välein sairautta vaihdetaan.
Ensimmäinen ryhmä on reumalapset. Klubin perustamispäivä oli 20.4.2017. Perustajajäseniä klubiin liittyi 24
miestä ja naista. Piiri sai siis toisen yhtenäisklubin. Kummiklubina toimii LC Ulvila. Opaslioneiksi nimettiin Hannu
Nurmikko LC Ulvila ja Jari Vuorinen LC Ulvila.
Piirin klubien jäsenkehitys ylitettiin kauden tavoitteesta
runsaasti. Syynä siihen oli jo normaali jäsenkehitys eri
klubeissa ja sen lisäksi vielä perustettiin uusi klubi. Piirissämme erosi jäseniä yhtä paljon kuin edellisenäkin vuonna,
mutta liittyi yli 30 vähemmän. Piirin klubeista erosi eri
syistä 112 jäsentä ja niihin liittyi 144 jäsentä. Kokonaisjäsenmäärä kauden päättyessä oli 1845. Lisäystä kauden
alusta 32 jäsentä.
Klubeista 52 on miesklubeja, 13 naisklubeja ja 2 yhtenäisklubia. Jäsenistä oli miehiä 1471, naisia 374 yhtenäisklubissa oli 35. Keskimääräinen klubikoko oli 27,5 jäsentä.
Piirin pienemmässä klubissa oli toimintavuoden päättyessä
10 jäsentä ja suurimmassa 50 jäsentä. Suurimman nettokasvun kaudella saavutti LC Huittinen/Doris. Jäseniä tuli lisää
viisi.

jäsenmuutos
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Yhteensä

+5
+24
+10
-12
0
+14
+9
+7
-24
+32
+89

Piiri on onnistunut pitämään kokonaisjäsenmääränsä
lievästi nousujohteisena vaikkakin koko Suomen jäsenmäärä on viime vuosina pudonnut rajusti. 10 vuoden aikana
jäsenmäärä on lisääntynyt 89 jäsenellä. Samalla aikavälillä
koko maassa on koettu jäsenten netto poistumaa ja ollaan
nyt alle 24.000 jäsenen.
Jäsenlisäykset ovat tulleet uusien klubien perustamisen
ansioista. ”Vanhoissa” klubeissa on taas ollut lievää
jäsenkatoa. Keskimääräinen klubikoko on näiden kymmenen vuoden aikana pienentynyt lähes kolmella jäsenellä.
Klubeille painotettiin Ask One kampanjaa jotta jäsenmäärä
pysyisi plussan puolella.

Punainen Sulka-keräys, PDG Veikko Valavuo
Punainen Sulka-keräyksen käynnistämisessä oli lieviä
vaikeuksia, sillä klubien päätöksenteko koko keräystä
kohtaan oli kovin erilainen. Klubien valtakunnalliset tavoitteet koettiin monesti liian suuriksi ja omien tavoitteiden
laatiminen koettiin pulmalliseksi, vaikka valtakunnallisena
ohjeena olikin, ettei omien tavoitteitten määritteleminen
ole klubia sitova.
Keräys saatiin kuitenkin suoritetuksi ja useat klubit piirissämmekin (13) ylittivät päätoimikunnan asettamat tavoitteen. M-piirin klubeista osallistui keräykseen 92 %.
Kokonaisuudessaan 5 milj. € keräystavoitteesta jäätiin,
mutta lähes 3 milj. € tulostakin on pidettävä hyvänä. Piirinä
olimme n. 180 000 €:lla kuudenneksi paras piiri ja LC
Pomarkku oli piirimme paras klubi 245 % tuloksellaan.
Piirimme klubien jaettavaksi oman paikkakuntansa avustuskohteisiin klubit keräsivät n. 45 000 €. Hyvä me!
Kiitän piirikuvernööriä ja klubien Sulka-leijonia hyvästä
yhteistyöstä ja panoksestanne Suomen Lions-liiton toimeenpanemaan suurkeräykseen.

uusia klubeja
1
1
1
1
-1
1
-1
1
1
1
8

III alueen 1. lohko, Juha Rannikko
Lohkon kokouksia pidettiin kaksi. Lokakuun 19. päivä
kokoonnuttiin Pellonpuiston koululla Huittisissa. Paikalla
oli 19 lionia seitsemästä klubista. Vieraana kokouksessa
oli DC Veli-Matti Wasell, joka kertoi LCIF:n toiminnasta.
Kokouksessa keskusteltiin klubien aktiviteeteista, jäsentilanteesta ja lohkon yhteisistä aktiviteeteista. Toinen lohkon
kokous järjestettiin Huittisten Säästöpankilla 23. maaliskuuta ja paikalla oli 19 lionia lohkon kahdeksasta klubista.
Päätettiin jatkaa yhteistyötä nuorisovaihdossa ja VOMkampanjassa sekä jatkossakin järjestää yhteiskokouksia.
Kokouksessa vieraili PDG Antti Raitaniemi, joka kertoi
laajasti ajankohtaisista asioista.
Lohkon merkittävin yhteinen tapahtuma kaudella oli klubien yhteiskokous Huittisissa 11. tammikuuta 2017. Kokoukseen osallistui n. 140 lionia. Tilaisuus alkoi kunniakäynnillä Huittisten sankarihaudalla, jossa laskettiin seppele ja
LC Huittinen Doriksen presidentti Hilve Reijonen piti
puheen. Tämän jälkeen kokoonnuttiin Huittisten kaupungintalolla, jossa yhteiskokouksessa puhuivat DG Raimo
Gröhn ja ZC Juha Rannikko. Huittisten kaupungin tervehdyksen esitti hallintojohtaja Katariina Koivisto. DG Gröhn,
PDG Antti Raitaniemi ja DC Veli-Matti Wasell suorittivat
myös tilaisuudessa palkitsemisia. Lion Maija Marttila LC
Huittinen Gerdasta sai Melvin Jones-arvon. Yhteiskokouksen jälkeen kaikki kahdeksan klubia pitivät omat kuukausikokouksensa kaupungintalolla ja puolisoille oli oma
ohjelmansa.
Lohkon puheenjohtaja vieraili kauden aikana kaikissa
kahdeksassa lohkon klubissa ja sai lämpimän vastaanoton.
Hän pääsi vierailuilla osallistumaan syyskokoukseen,
kevätkokoukseen, pikkujouluun, vaihtajaisiin, illanviettoon
kokouksen jälkeen sekä kuulemaan mielenkiintoisia esitelmiä.

III alue 2. lohko, Tina Viberg
14.11.2016 vierailu LC Kokemäki/Teljän hallituksessa
30.11.2016 lohkon kokous
7.2.2017 vierailu LC Kauvatsa
22.4.2017 osallistuminen Harjavallan klubien järjestämiin
iltamiin, sekä niiden suunnitteluun.
2.5.2017 vierailu LC Kokemäen hallituksessa
4.5.2017 lohkon kokous
19.5.2017 vierailu LC Kokemäki / Jokilaakso

4. Palkitsemiset kaudella 2016-2017
Suomen Lions-liiton yhden ruusukkeen ansiomerkki
Matti Blomster, LC Pori/Meri-Pori
Mauno Vuorinen, LC Pori/Meri-Pori
Petri Antila, LC Punkalaidun
Pekka Punki, LC Punkalaidun
Hannu Pärkö, LC Pomarkku
Juha Alitalo, LC Kankaanpää
Risto Rajala, LC Kankaanpää
Einoi Viitakoski, LC Ulvila
Suomen Lions-liiton kahden ruusukkeen ansiomerkki
Martti Lehtelä, LC Punkalaidun
Pentti Hämäläinen, LC Kankaanpää
Paavo Kamppi, LC Kankaanpää
Medal of Merit
Ismo Anttila, LC Luvia
Piirin Pro Lion -ansiomerkki
Olli Kohijoki, LC Punkalaidun
Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun
Seppo Kontiainen, LC Kankaanpää
Asko Virta, LC Pori/Juhana
Tauno Piisi, LC Pori/Juhana
Suomen Lions-liiton ansiotähti
Matti Reijonen, LC Vampula
Antero Saarivirta, LC Kankaanpää

Pitkään toimineen perustajajäsenen ansiomerkki
Antti Tuominen, LC Luvia, 50 v
Ulla Tuominen, puoliso, LC Luvia, 50 v
Timo Kokemäki, LC Kankaanpää, 40 v
Riitta Kokemäki, puoliso, LC Kankaanpää, 40 v
Markku Helkiö, LC Luvia, 30 v
Arja Helkiö, puoliso, LC Luvia, 30 v
Pitkään toimineen jäsenen ansiomerkki
Hannu Kuuri, LC Punkalaidun, 40 v
Jorma Oinaanoja, LC Punkalaidun, 40 v
Jorma Heikkilä, LC Punkalaidun, 40 v
Matti Tuokko, LC Punkalaidun, 30 v
Pasi Uusi-Kuitu, LC Punkalaidun, 30 v
Toivo Hannukainen, LC Karvia, 40 v
Anja Hannukainen, puoliso, LC Karvia, 40 v
Marja Liisa Jokela, puoliso, LC Karvia, 30 v
Esa Pukkila, LC Karvia, 30 v
Annikki Pukkila, puoliso, LC Karvia, 30 v
Matti Yli-Kivistö, LC Karvia, 30 v
Aira Yli-Kivistö, puoliso, LC Karvia, 30 v

Suomen Lions-liiton Lady-ansiomerkki
Sirpa Sillanpää, LC Punkalaidun
Hellene Lehtelä, LC Punkalaidun
Ulla Kamppi, LC Kankaanpää
Katariina Alitalo, LC Kankaanpää
Ritva Hietapakka, LC Kankaanpää
Sinikka Leppiniemi, LC Kankaanpää
Sisko Huhdanmäki, LC Ulvila
Helena Nummijärvi, LC Karvia
Erinomaisen klubin kv palkinto
Klubi
Presidentti
LC Ulvila/Aurora
Virpi Äijö
LC Jämijärvi
Jarmo Mikkola
LC Pomarkku
Ossi Saviniemi
LC Kokemäki/Jokilaakso
Tina Viberg
LC Huittinen/Doris
Hilve Reijonen
LC Huittinen/Gerda
Maija Marttila
LC Huittinen
Petteri Hurskainen
LC Punkalaidun/Fiina
Päivi Kajantola
LC Rauma/Kanali/Helme
Päivi Karlsson
LC Karvia
Jouni Sievi-Korte
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4. Palkitsemiset kaudella 2016-2017
Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto
Tapio Luukkainen, LC Kankaanpää
Seppo Seppälä, LC Kankaanpää
Tapio Keskitalo, LC Karvia
Pentti Pentinmäki, LC Karvia
Jouni Sievi-Korte, LC Karvia
Jaakko Viitala, LC Karvia
Piirikuvernöörin ansiotähti
Kari Liljegren, LC Pori/Meri-Pori
Alf Ojala, LC Pori/Meri-Pori
Timo Arvola, LC Kankaanpää
Heikki Viljanen, LC Kankaanpää
Petri Pirttikangas, LC Kankaanpää
Markku Hietanen, LC Kankaanpää
Heikki Hautaviita, LC Kankaanpää
Asko Lammi, LC Kankaanpää
Arja Anttila, LC Karvia
Seppo Anttila, LC Karvia
Seppo Jokela, LC Karvia
Pirjo Koivisto, LC Karvia
Tuomo Marttila, LC Karvia
Ritva Martinlauri, LC Karvia
Arja Tuuliniemi, LC Karvia
Sirkka-Liisa Varjus, LC Pori/Katariina

100 % presidentin ansiomerkki
Päivi Karlsson, LC Rauma/Kanali Helme
Jarmo Mikkola, LC Jämijärvi
Tina Viberg, LC Kokemäki/Jokilaakso
Päivi Kajantola, LC Punkalaidun/Fiina
Ossi Savioja, LC Pomarkku
Timo Saario, LC Lauttakylä
Petteri Hurskainen, LC Huittinen
Maija Marttila, LC Huittinen/Gerda
Hilve Reijonen, LC Huittinen/Doris
Timo Karunen, LC Punkalaidun
Tapio Seppälä, LC Luvia
Virpi Äijö, LC Ulvila/Aurora
Hannu Nurmikko, LC Ulvila
Jouni Sievi-Korte, LC Karvia
Tapio Nieminen, LC Vampula

III-alueen parhaana klubina palkittiin LC Köyliö

5. Piirin kilpailut
Piirikilpailun voittaja,
LC Karvia

Alueiden parhaat sihteerit
I alue
Kimmo Vaani,
Tiedotus kilpailun voittaja,
LC Jämijärvi
LC Kokemäki/Jokilaakso
I ALUE
1. LC Jämijärvi
2. LC Pomarkku
3. LC Kankaanpää

LC Karvia palkittiin piirikilpailun voittajana
IV-alueen parhaana klubina palkittiin LC Rauma/
Kanali Helme

II alue
Heidi Östervik,
LC Ulvila/Aurora

III alue
II ALUE
Timo Lätti, LC Köyliö
1. LC Ulvila/Aurora
2. LC Ulvila
IV alue
3. LC Pori/Meri-Pori
Mari-Anna Niemi,
LC Rauma/Kanali
III ALUE
Helme
1. LC Köyliö
2. LC Punkalaidun
3. LC Punkalaidun/
Fiina

I-alueen parhaana klubina palkittiin LC Jämijäri

IV ALUE
1. LC Rauma/Kanali
Helme
2. LC Rauma/
Reimari
3. LC Rauma/Fänikk

Tiedotuskilpailun voitaja LC Kokemäki/Jokilaakso
Kuvassa presidentti Arja Tuominen

6. Toiminnan yhteenveto
107-M piirin 48.toimintakauden piirihallitus toimi hyvin
samoilla ajatuksilla ja toimintatavoilla kuin edelliselläkin
kaudella.
Kauden 2016 - 2017 painopisteet kohdistuivat kuitenkin
etupäässä jäsen huoltoon, hankittiin uusia toimivia jäseniä
klubeihin ( klubi viihtyvyys, osallistumisaktiivisuus, ja
jäsenten pysyminen ). Jäsenhankintaa klubit tekivät ennätystahtia, uusia jäseniä klubeihin otettiin 144 kpl, mikä
onkin kaikkien aikojen ennätys. Lohkon puheenjohtajat
ottivat jäsenasian keskusteluun vieraillessaan klubeissa, ja
siinä onnistuttiin yksissä voimin.
Toista kautta oli MyLCI käytössä, sen käyttö ja raportointi
paranivat huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna,
kiitos kouluttajien ja sihteerien.
Jäsenmäärä vahvistui suurimmassa osassa klubeja, niinpä
jäsenmäärä kasvoi piirissämme 33 jäsenellä.
Lähes kaikki klubit ottivat uusia jäseniä vastaan, parhaat
jopa viisi kuten Huittinen, Karvia neljä ja niin edelleen. Oli
todella hieno asia, miten monessa klubissa huomattiin
uusien jäsenten tärkeys.
Tavoitteeksi oli päämajaan annettu kaudelle + 10 jäsentä,
eikä yhtään uutta klubia, kuitenkin piiriin perustettiin yksi

II-alueen parhaana klubina palkittiin LC Ulvila-Aurora

uusi klubi LC Pori/Otava. Piirin uusin klubi on Suomen
ensimmäinen teema klubi, tiettävästi toista ei ole koko
Euroopassa. Klubi kohdentaa pääsääntöisesti ja ensisijaisesti aktiviteettinsa yhteen kohteeseen, aina sairaisiin
lapsiin, ensimmäiset kolme kautta reuma lapsiin. Jäseniä
perustamisvaiheessa on 27. Teema klubin ajatuksen piiriin
toi jäsenjohtaja PDG Jari Vuorinen, hän myöskin ohjasi
uuden klubin alkuun ja aloitti opasleijonan tehtävän Hannu
Nurmikon kanssa.
Piirin sisäinen toiminta jatkui lähes samalla kaavalla.
Piirihallitukseen perustettiin uusi toimi nais- ja perhe
jäsenvastaava lion Risna Aho aloitti tässä tehtävässä.
Kansainvälinen teema oli Valloita uusia vuoria. Useat
klubit toteuttivat teemaa, tekivät perinteiseen tapaan aktiviteetin ja siirtyivät seuraavaan aktiviteettiin.
Kansallinen teema oli Tue nuorta itsenäisyyteen. Punaisen
sulan keräys päättyi ja tuotto käytetään kokonaisuudessaan

nuorison tukemiseen, usealla klubilla oli myös omia aktiviteetteja kuten joulukuusi paketti lahjat ym.
Piirin teema oli Palvelu palkitaan. Jokainen palvelutyöhön
osallistunut lion sai hyvän mielen palkinnon palvelun
päätyttyä.
Piirissä kaikki klubit osallistuivat LCIF:n tukemiseen, jopa
uuden Pori/Otavan LCIF maksu maksettiin piirin tililtä,
jotta saatiin 100 % osallistuminen täyteen. Myös piirin
talous on hyvässä kunnossa.
Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja kehittää toimintaa siihen
suuntaan, mitä varten tämä hieno palvelujärjestö on perustettu.

Raimo Gröhn
piirikuvernööri

Matti Blomster
sihteeri
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Nuorisovaihto
Tulevan kesän nuorisoleiri
M-piirin kansainvälinen
nuorisoleiri järjestetään ensi kesänä Porissa 29.7.-4.8.
Leirin järjestelyistä vastuussa ovat LC Pori/MeriPori ja LC Pori/Sofia yhdessä. Leiripaikkana toimii
SPR:n Satakunnan piirin
leirikeskus Porin Pastuskerissa. Leirin teemana on
”Discover the Treasures of
Finnish Nature” ja teeman
mukaisesti leiriläiset pääsevät tutustumaan suomalaisen luonnon aarteisiin,
liikkumaan luonnossa, kalastamaan, uimaan ja saunomaan merellisissä maisemissa. Viikon aikana myös
tutustutaan lähiympäristöön kuten Yyterin ainutlaatuiseen dyynialueeseen

Meri-Porissa. Leiriviikon ohjelma sisältää myös Lionspalveluaktiviteetin.
Leirille osallistuu 30 16-21vuotiasta nuorta ympäri maailmaa. Ennen leirijaksoa nuorille tarvitaan isäntäperheitä
ajalle 16.7-29.7.2018. Isäntäperheenä toimiminen tarjoaa
perheille mahdollisuuden tutustua vieraisiin kulttuureihin
ja ihmisiin, harjoittaa kielitaitoa käytännön elämässä ja
luoda uusia ystävyyssuhteita.
Samalla tarjoutuu maahamme saapuville nuorille mahdollisuus tutustua meihin
suomalaisiin, maahamme ja
maamme kulttuuriin.

Kokemuksia nuorisovaihdosta
Kaikilla perheillä on mahdollisuus osallistua nuorisovaihtotoimintaan, perheen
ei siis tarvitse olla mukana
Lions-toiminnassa. Tarkoitus on, että nuori elää isäntäperheen mukana normaalia perhe-elämää. Isäntäperhejakso on myös mahdollista jakaa kahden perheen
kesken. Nuorisoleiritoimikunnan toive on, että kaikki
piirimme klubit etsivät aktiivisesti
isäntäperheitä
omalta alueeltaan.
Lisätietoja isäntäperhetoiminnasta ja ilmoittautumiset
isäntäperheeksi:
Kaija Valtonen
kaija.valtonen@lions.fi
puh. 050-339 7258

Lions Nuorisoleiri

Tutustu Suomen luonnon aarteisiin
Pori, Suomi

• 29.7. – 4.8.2018, perhemajoitus ennen leiriä (16. – 29.7.2018)
• 30 leiriläistä, ikä 16 – 21 vuotta (synt. 1997 – 2002)
• Leirin teema ja aktiviteetit: Tule ja koe Suomen ainutlaatuisen luonnon monet
mahdollisuudet. Leiriviikon aikana vaellamme metsässä, kalastamme, marjastamme, uimme luonnon vesissä ja tietysti käymme suomalaisessa saunassa. Ja voit nukkua yön makuupussissa avoimen taivaan alla! Vietämme päivän
ranta-aktiviteettien parissa Yyterissä, Suomen kuuluisimmalla hiekkarannalla.
Leiriviikkoomme kuuluu myös Lions palveluaktiviteetti. Unohtumattomat
muistot ja uudet ystävät ympäri maailman odottavat sinua!

Ensimmäinen nuorisovaihtomme saapui meille heinäkuussa 2006, hän oli ranskalainen poika nimeltään Vincent. Hän oli ollut ensin
viikon Kokemäellä ja tuli
toiseksi viikoksi meille Harjavaltaan. Esittelimme hänelle omaan paikkakuntaamme ja lisäksi kävimme hänen
kanssaan mm. Yyterissä,
Kokemäen joella veneilemässä ja Luvialla mökillä.
Ja kun vierailu oli juuri sopivasti Porin Jazzien aikaan ja
Sting esiintyi Porissa, kävimme myös konsertissa,
joka oli pojan mieleen. Muuten elelimme normaalia lapsiperheen arkea ja erityisen
ilahtunut nuori mies oli, kun
perheemme oli aamu-uninen
kuten hänkin, joten aikataulumme sopivat hyvin yhteen.
Vierailun jälkeen veimme
Vincentin Uuteenkaupunkiin, josta he lähtivät viikon
purjehdusmatkalle kuunari
Helenalla. Kuunari saapui
viikkoa myöhemmin Raumalle, jossa kävimme vielä
Vincentiä tapaamassa ennen
hänen kotimatkaansa takaisin Ranskaan.
Toisella kerralla vuonna
2014 meillä vieraili Pedro
Brasiliasta. Isäntä ja poika
olivat häntä lentokentällä
vastassa ja he kiertelivät
Helsingissä ensimmäisenä
vierailupäivänä. Matkalla
Helsingistä Harjavaltaan
Pedro ihmetteli liikenteen
sujuvuutta ja vähän väliä
vierailun aikana, hän kummasteli, kun Suomessa ajetaan niin sääntöjen mukaan.
Brasiliassa on ilmeisesti kovin erilainen ajotyyli. Myös
pyörätiet kovasti ihmetyttivät. Tälläkin vierailulla kävimme tutustumassa lähiympäristöön ja kävimme myös
Paraisille ja Nauvossa. Saaristo oli upea elämys ja Ped-

Vincent isäntäperheen kanssa

Vincent Porissa Jazzeilla

ro kuvasi vilkkaaseen tahtiin Suomen maisemia. Kun
olimme kotona, Pedro istui
terassilla lukien opiskelu
kirjoja, sillä vaikka meillä
oli kesä ja lomat, oli Brasiliassa talvikausi ja tenttikausi tiedossa heti Suomen
vierailun jälkeen. Meiltä
Perdo siirtyi toiseen perheeseen Ulvilaan ennen menoa
nuorisoleirille.

vielä lämmittää sauna?”
Näiden molempien vierailujen aikana vanha perinteinen
rantasaunamme lämmitettiin joka ilta.

Molemmilla pojilla nousi
yksi kokemus ylitse muiden, nimittäin saunominen
ja uiminen joessa, jota vielä
jälkeenpäin ovat muistelleet
ja ikävöineet. Oli kello mitä
tahansa, kun illalla kotiin
tulimme, niin aina kuului
tuo kysymys: ”Voidaanko

Näiden kokemuksien perusteella voin erittäin lämpimästi suositella nuorisovaihtoperheeksi ryhtymistä.

Onneksi on nykyajan somet,
niin on helppo pitää yhteyttä
poikiin ja seurata heidän
elämää vierailujen jälkeenkin. Ihaninta olisi, jos vielä
tapaisimme.

Lion Tina Viberg
LC Kokemäki/Jokilaakso

Pedro isäntäperheen pojan kanssa Helsingissä
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Punainen Sulka - keräys

Suomalaiset
lahjoittivat
lionsklubien seitsemänteen
Punainen Sulka -keräykseen
2,9 miljoonaa euroa. Keräykseen osallistui eri puolilla
Suomea 831 lionsklubia ja
arviolta 20.000 lionia.

Lionsklubien seitsemäs Punainen Sulka - varainkeräys
päättyi 30.6.2017. Maaliskuussa 2016 alkaneen varainkeräyskampanjan tavoitteena oli Suomen nuorten
tukeminen itsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuotta.
Vuosi 2017 oli myös kansainvälisen Lions-järjestön
100-vuotisjuhlavuosi.
Keräyksen tuotto käytetään
vahvistamaan nuorten elämänhallintaa, ehkäisemään
syrjäytymistä, rakentamaan
päihteetöntä elämää ja tukemaan nuorille suunnattua
mielenterveystyötä.

Lahjoitus Ulvilan
Erätytöille
Lions Club Ulvila/Aurora
lahjoitti osan Punainen Sulka –keräyksen tuotostaan
Ulvilan Erätytöille. Lahjoituskäynnillä saimme katsauksen partiolaisten toiminnasta ja näimme myös Partiopirtin sisätilat. Talkootyöllä tiloja on pikkuhiljaa
kunnostettu, työtä tosin riittää ja lisätuki ja –lahjoituk-

set olisivat kyllä tarpeen.
Piha-alue oli todella pimeä
ja siellä pikkupartiolaiset
pujottelivat vesilammikoiden ohi. Toivottavasti lahjoituksestamme on iloa monelle pienelle ja isommalle
lippukunnan jäsenelle.
Sirkka Saari
LC Ulvila/Aurora

Keräyksen tuotto luovutettiin nuorisotyötä tekeville
järjestöille Suomen Lionsliiton Hyvän Päivän -juhlassa 8.10.2017 Lahden Sibeliustalossa. Juhla oli samalla
Punainen Sulka 2017 -kampanjan päätösjuhla.
Varainjaolla on myös voimakas paikallinen leima,
kun 25 prosenttia bruttotuotosta ohjataan 831 keräykseen osallistuneen lionsklubin kautta joka puolelle
Suomea käytettäväksi paikallisesti keräystavoitteen
mukaiseen tarkoitukseen.

Täydellinen hiljaisuus laskeutuu Huittisten nuorisoklubille, kun Johnny-Kai
Forssell astelee nuorten
keskelle.
Mies asettaa joukon eteen
kaksi mustavalkoista valokuvaa, toisesta tuijottaa kaunis parikymppinen tyttö,
toisesta komea nuorimies.
”Mitä erikoista näissä kuvissa on”, Forssell kysyy. Kun
yleisö ei osaa vastata, hän
kertoo, että kuvat on otettu
ruumiinavauspöydältä.

100 % tavoite €

Kertymä

% tavoitteesta

1.

LC Pomarkku

4176

10217

245

2.

LC Kokemäki/
Jokilaakso

4566

6692

147

3.

LC Eura/
MuiNaiset

4448

6099

137

4.

LC Ulvila/
Aurora

5776

7465

129

5.

LC Laitila/
Untamoinen

5824

7133

122

”Nämä kaksi ovat kuolleet
huumeisiin.”

noin 80-90 nuorta kuuntelemaan
päihdetyöntekijä
Johnny-Kai Forssellia.

Kaukana ei ollut, etteikö
samanlaista kuvaa olisi voitu ottaa 40 vuotta sitten
myös Forssellista. ”Olen
narkomaani ja alkoholisti,
joka jäi sattumalta henkiin.”

Tilaisuuteen Doriksien valmistamat pizzat ja pullat
tekivät kauppansa mehun ja
kahvin kera.

Tilaisuus kustannettiin Punainen Sulka -keräyksen
klubille palautetulla osuudella.
Hilve Reijonen
LC Huittinen/Doris

”Jos huomaat, että ystävällä
alkaa mennä liian lujaa, niin
puutu ajoissa. Se on paras
palvelus, jonka ystävälle voi
tehdä. Hälytyskellojen pitää
soida, jos kaveri alkaa myydä tavaroitaan, tarvitsee jatkuvasti rahaa, on aina huonolla tuulella ja vaihtaa koko ajan kaveripiiriä”, Forssell neuvoo.” Alueviesti
25.10.2017
Lions Club Huittinen/ Doriksien järjestämä "Vaaratonta huumetta ei ole - minä
tiedän" keräsi Huittisten
nuorisoklubille 7- luokkalaisista - 17 vuotiaaseen

Vierailu Palvelukeskuksessa
Arvuuttelimme pussien sisältöä, lauloimme ja nautimme hienoista runoista sekä
olimme yhdessä. Pappilanlammen Pappilanlammen
asukkaat olivat tehneet upean Suomi100 -näyttelyn tekemistään taideteoksista.

Sijoitus

Luento huumausaineiden vaarallisuudesta

Lahjoituksen vastaanottajana Ulvilan Erätyttöjen Lippukunnan johtaja Katja Silvanto ja paikalla olleet nuoret sekä
LC Ulvila/Auroran edustajina Aila Riihiluoma, Marja
Mäenpää ja Sirkka Saari (kuvaaja).

LC Ulvila/Auroran pikku
maskottileijona ja lionit
ystävineen vierailivat Pappilanlammen Palvelukeskuksessa, Ulvilassa Hyvän Päivänä 8.10.2017 ikäihmisiä
ja heidän läheisiään ilahduttaen.

M-piirin klubien keräyssaldoja 6.8.2017

Hyvän päivän tapahtuma
Raumalla

Oli suuri ilo ja kunnia juhlistaa Vanhusten viikon
päättäjäisiä ja jo 2. Hyvän
Päivää.

Tapahtuma keräsi melko
mukavasti väkeä, vaikkakin
sateinen sää hieman verotti
osallistujia. Kaikilla oli kuitenkin hymy huulessa ja
paikalle eksynyt norsukin
innostui mukaan musiikkileikkeihin. Yhteisvoimin
saimme järjestettyä taas hienon tapahtuman!

Virpi Äijö
past presidentti,
LC Ulvila/Aurora

opiskelija Meena Martimon
järjestämä iloinen musiikkituokio lapsille.
Tapahtumalla kerättiin varoja etsivälle nuorisotyölle
asiakkaiden avustustarpeisiin. Paikan päällä nähtiin
hämmästyttävää taikuutta
taikuri Lauri Nordbergin
toimesta, kansalaisopiston
teatterikoulun nuorisoryhmän ilmaisutaidon esityksiä
sekä lastentarhanopettaja-

Lisäksi osallistujat saivat
herkutella Leionien leipomilla mokkapaloilla, munkeilla tai perinteisillä hattaroilla, popcorneilla ja makkaroilla. Perheen vaate- ja
leluostokset
onnistuivat
myös samalla reissulla notkuvien kirpputoripöytien
ääressä.

Niina Huuska,
LC Rauma/Kanali Helme
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Miten on strategian laita
Hämeenlinnan Lions-vuosikokouksessa 2010 oli kaksi
huomionarvoista asiaa: vahvistettiin suomalaisen lionismin viisi perusarvoa sekä
tehtiin päätös pitää vuonna
2014 liiton vuosikokous Porissa. Kokous pidettiin ajallaan, perusarvoiksemme valikoituivat: Isänmaa ja maailma, luottamus, palvelunhalu, talkootyö ja ihmisläheisyys.
Koska perusarvot koskivat
ennen muuta kaikkia 953
klubia jäsenineen, kuvernöörineuvoston perustama
arvotyöryhmä kehotti klubeja käymään omat arvokeskustelunsa ja toimittamaan
raporttinsa
työryhmälle.
Niitä kertyi 284, eli vain
joka kolmas klubi raportoi.
Mikä oli M-piirin aktiivisuuden aste, sitä en muista.
Kuvernöörineuvosto laati
klubien vastauksista ehdotuksensa vuoden 2012 liiton
vuosikokoukselle esitettäväksi: Palvelunhalu, talkoohenki, paikallisuus, luotettavuus, ihmisläheisyys.
Strategia on tuttu sana, mutta kuten katekismuksessakin
kysytään: Mitä se on? Yksi
määritelmä kuuluu, että hyvä strategia on kuin tiekart-

ta, joka ohjaa kulkijan matkantekoa. Tai kuten sotilaat
sanovat: Strategian päämäärä on voittaa sota, taktiikkaa
tarvitaan voittamaan yksittäisen taistelu.
Ajassa mukana elävään strategiaan kuuluu sellaista, mikä yhteisön toiminnan kannalta on oleellista: Tavoitteita ja tekoja sekä keskinäistä luottamusta ja yhteishenkeä. Ilman päämäärätietoisuutta yhteisö - yritys tai
järjestö - ajautuu hyvin helposti sivuraiteille.
Yksilötasollakin strateginen
päätöksenteko on tarpeen.
Siitä itselleni tuttu esimerkki. Kestävyysjuoksija on
asettanut itselleen strategisen tavoitteen voittaa muutaman vuoden perästä olympiakultaa. Siksi hänen taktiikkaansa kuuluu harjoittelun lisääminen niin, että
tulosparannusta syntyy vuosi vuodelta. Mielessä on
pidettävä harjoittelun tasainen kiristäminen, on tarkoin
valittava ne kilpailut, joissa
kehittyminen punnitaan. Aina ”ei mene niin kuin
”Strömsöössä”, ja ne hetket
syövät itseluottamusta. Mutta ei hän luovuta, päämäärästä on pidettävä kiinni.

Niin tulee leijonankin klubissaan tehdä.
Lions-liikkeessä, klubeissa
ja piireissä, strategiat ovat
tarpeen. Niitä on, ja ne ovat
hyvin erimallisia. Jotkut
ovat liian pitkiä, niin ettei
niitä viitsitä lukea. Hyvä
klubisuunnitelma on lyhyt,
sitä leimaa ajankohtaisuus
ja ymmärrettävyys ja on
toteuttamiskelpoinen, on
myös helposti päivitettävissä.

Mukana ilossa ja surussa LC Karvia
Karvian lionsklubin syksyä
ovat piirikokouksen järjestelemisestä toipuessa rytmittäneet tavalliset aktiviteetit:
aurauskepit, joululehti, vanhainkodin pikkujoulu ym.
18. marraskuuta saimme
kuitenkin yllättävän suruuutisen, kun aktiivijäsenemme Matti Yli-Kivistö oli

nukkunut ikiuneen. Matti
Yli-Kivistö oli aktiivisesti
mukana kaikessa klubin toiminnassa. Hän liittyi klubiin
1976 ollen 100 % lion 41
vuotta, toimi muun muassa
sihteerinä, rahastonhoitajana ja presidenttinä 1987-88.

vuotisjuhlassa 2014, syyskuussa 2017 hänelle myönnettiin etuoikeutettu jäsenyys. Mattia haudan lepoon
saattoi 30 lionin ja puolison
muodostama kunniakuja.
Jaakko Viitala
LC Karvia

Matti Yli-Kivistö lyötiin
Lions-ritariksi klubin 50-

Suomen Lions-toiminnalla
on pitkäaikainen strateginen
tavoitteensa, joka hyvin kelpaa meille tämän päivän
lioneille, sisarille ja veljille.
”Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nousevalle Sukupolvelle”.
Kysymys on siitä, miten
innokkaasti, kekseliäästi ja
sitkeästi toimimme, miten
pyyteettömästi olemme valmiita vapaa-aikaamme kotipaikkakuntamme ja maailman hätääkärsivien avuksi
antamaan. Emme ole palvelun ammattilaisia, mutta hyviä amatöörejä olemme. Vapa-aikaa meiltä tähän työhön löytyy, koska sydämemme niin käskee.
PCC Kosti Rasinperä

Karvian piirikokouksessa Matti Yli.Kivistö oli Suomen lipun kärkiairuena.

Lions Club Karvia kiittää lämpimästi
kaikkia 2017 Piirikokoukseen osallistuneita
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Montreux – Europaforum 2017
moinen tavoite uudistua.
Toisaalta tuli myös esille se,
että paljon on vielä työtä
tehtävä, jotta LCI forward
muuttuisi konkreettiseksi
myös klubitasolla.

Ajatus osallistua Europaforumiin 2017 lähti liikkeelle
ALLI-koulutuksesta 2016
Sofiassa. Meitä eurooppalaisia leijonia oli silloin 60
lionia opiskelemassa Lionsasioita lähes kaikista Euroopan maista ja myös maista,
joilla ei ollut vielä virallista
Lions-statusta.
Siellä päätimme porukalla,
että tapaamme vuoden kuluttua Montreuxissa ja päivitämme kuulumisemme.
Välillä olemme tietysti
kuulleet toisistamme suljetun Facebook ryhmän kautta, mutta siihen osallistuminen on ollut varsin satunnaista. Odotin jännityksellä,
kuinka moni meistä saapui
paikalle. Ja olihan meistä
aika moni paikalla. Oman
saksalaisen ryhmän Europaforumin järjestelytiimiin
osallistunut jäsen järjesti
meille Montreuxin museon
ravintolassa torstai-iltana
fondue-illallisen, johon olikin saapunut likimain puolet
ryhmästämme. Osa porukasta saapui vasta perjantaina, mutta meillä oli sitten
mahdollisuus tavata heitä
forumin aikana.

Moni tietysti pohtii, mitä
järkeä on lähteä muutamaksi
päiväksi ohjelmaltaan varsin raskaaseen seminaariin,
varsinkaan, kun se ei minulla mitenkään kuulunut tämänhetkiseen lions-virkaan.
Itselleni Sofiassa tapahtunut
ALLI-koulutus avasi aivan
toisenlaisen näkymän lionstoimintaan, kuin pysytteleminen omissa kotoisissa
ympyröissä. Samoin Sofian
Europaforum kaikkine kommelluksineen oli virkistävä
välipala normaalisti tasaisessa lions-puurtamisessa.
Montereuxissa koko systeemi toimi sveitsiläiseen tyyliin kellontarkasti ja kaikki
ohjelmat olivat myös siellä,
missä niiden ilmoitettiin
olevan. Eri ohjelmissa oli
lähes aina pääosassa LCI
Forward, mikä tietysti kolmannen luennon jälkeen
rupesi puuduttamaan. Tosin
eri puhujilla oli tietysti oma
näkökantansa ja sanomansa
asiaan liittyen. Koska se oli
läsnä kaikissa ”virallisissa”
puheenvuoroissa, niin se
korostaa asian tärkeyttä. Ainakin kaiken kuullun perusteella on LCI:llä kunnianhi-

Suurin anti oli keskustelut
eri maiden lionien kanssa ja
tutustua eri maissa tehtyihin
projekteihin. Samalla tuli
kuultua, millaista lions-työtä missäkin maassa on tehty
ja on suunnitteilla. Sofiassa
oli esillä Ruotsin ja Norjan
lionien koulutushankkeet
Turkin pakolaisleirillä ja
myös Saksan lionien Washhanke (eli Water Means Life), jota esiteltiin nyt laajemmin Montreuxissa. Näitä oli toteutettu Malissa,
Syyriassa, Ugandassa, Etiopiassa, Etelä-Sudanissa ja
Nigeriassa yhdessä paikallisten klubien ja toimijoiden
kanssa. Samoin oli esillä
suomalaisten lionien aurinkokeitinhanke.
Samalla saimme tutustua
muutamaan 100-vuotisprojektiin, joita eri maiden lionit olivat toteuttaneet. Näitä
olivat mm:
· MD102 projekti kiipeämisestä Mont-Blancin huipulle
· MD106 lions soihtu,
joka kiersi Tanskan, Grönlannin ja Färsaaret
· MD108 (Italia) terveydenhuoltoprojekti Martina
· MD111 kävely läpi
Saksan (Düsseldorf – Berliini)
· MD114 konsertti Grazissa
· SD121 (Puola) Lions

Freedom Charity Run Helen
Kellerin syntymäpaikasta
Chicagoon eli noin 1000 km.
Näillä kaikilla projekteilla
haettiin sekä näkyvyyttä että
myös kerättiin rahaa lionstoiminnalle.
Italialaiset ovat muutoinkin
erittäin aktiivisia lions-toimijoita. He ovat aloittaneet
erittäin systemaattisen työn
lionien jäsenmäärän kasvattamiseen käyttämällä ”Territory Mapping” työkalua, jolla käydään koko maa läpi ja
katsotaan potentiaaliset paikat uusien klubien perustamiseen ja uusien lionien etsimiseen.
Lauantaina oli sitten suunnitelmissa käydä murmeleita
tapaamassa vuorilla ja samalla tutustua näköaloihin ja
joulupukin rautatieasemaan.
Matkalla oli oppaanamme
eläkkeellä oleva Montreuxista kotoisin oleva suurlähettiläs PCC Boulgaris, jonka
naapuri oli kirjoittanut kirjan
Mannerheimin
elämästä
Montreuxissa.
Lauantain lopuksi kävimme
vielä Suomen marsalkka
Mannerheimin muistomerkillä Montreuxissa.
Sunnuntaina oli sitten
aika lähteä takaisin Suomeen
arkiseen puurtamiseen.
Tapasimme myös naapurimme Viron piirikuvernöörit ja
he muistuttivat meitä, että
Europaforum 2019 on Tallinnassa ja sinne on suoma-

laisilla lioneilla lyhyt matka.
He odottavat sinne suurta

joukkoa suomalaisia saapuvaksi.
Aarno ja Mari-Anna Niemi

Lions-toiminnan perimmäinen tarkoitus

Olen saanut osallistua ja
tehdä työtä piirihallituksessa jo usean vuoden, mutta
kuitenkin vasta viime kausi
avasi toiminnasta täysin uuden näkökulman.
Pääsin näkemään lions- toimintaa oman alueen ulkopuolella, näin miten asioita
hoidetaan muissa piireissä
ja voin verrata niitä omaan
toimintaamme. Pääsin myös
näkemään ja kuulemaan
klubien ilot ja surut. Siitä
pääsemmekin tämän kauden
aiheeseen.

Jäsenkasvu
kuluvalle
kaudelle
Nyt vetoaisin klubien presidentteihin, sekä jäsenjohtajiin, koska piirimme klubien

jäsenmäärä ei ole toteutunut
odotetulla tavalla, tavoitteemme on ottaa piiriin kauden aikana 200 uutta lions
jäsentä, tällä saavutetaan
3% kasvu jäsenmäärässä,
mikä on täysin realistinen
toimenpide.

klubissa pitää olla riittävästi jäseniä. Eli kyse ei ole
siitä, että kasvatamme jäsenmäärää vain jäsenkasvun
takia. Jäsenten lisääminen
tarkoittaa, että pystymme
vastaamaan paikkakuntien
kasvaviin tarpeisiin.

Jäsenistömme ikääntyy ja
vähentyy luonnollisenkin
poistuman kautta, puhumattakaan muista syistä. Uusia
jäseniä on kaudella otettu
vain 28 kpl, poistumaa on
43 eli mennään 15 kpl miinuksella. Maailmanlaajuisesti haetaan jäsenkasvua 5
% verran, sekin on aivan
realistinen tavoite ja saavutettavissa.

Kuluvan kauden aikana
meidän tulisi myös kiinnittää huomiomme jäsenten
viihtyvyyteen ja klubeissa
vallitsevaan yhteishenkeen.
Niissä klubeissa missä arvokeskustelu on vielä tekemättä tai asia on jostain
syystä jäänyt kesken, niin
pitäisi keskustelu suorittaa,
koska sitä kautta löydetään
mahdollisesti klubissa olevat heikkoudet ja saadaan ne
korjattua. Kun pohja on hyvä ja asiat kunnossa on
joukkoon helppo kutsua uusia jäseniä.

Jäsenmäärän tärkeyttä ei
jokaisessa klubissa aina ymmärretä oikein. Esimerkiksi
yksi jäsen vaikuttaa 30 ihmisen elämään erilaisten
palveluiden kautta, eli jokainen jäsen on klubille yhtä
tärkeä ja myös tämän tähden

Vielä kuvernöörikauteen
sen verran, että koulutukseen kuului myös lions peri-

aatteiden noudattaminen ja
niistä kertominen uusille ja
myöskin vanhoille jäsenille,
siksi laitankin ne tähän loppuun, kaikille muistutukseksi, tälle on hyvä rakentaa.

Lionsklubien
eettiset
periaatteet
Näytän uskoni ja ammattini
arvoon työskentelemällä uutterasti, jotta saan mainetta
palvelun laadusta.
Tavoittelen menestystä ja
vaadin itselleni kuuluvan
oikeudenmukaisen korvauksen tai voiton, mutten hyväksy voittoa tai menestystä,
jonka seurauksena menetän
itsekunnioitukseni, koska
olen toiminut epäoikeudenmukaisesti tai kyseenalaisesti.
Muistan, että liiketoimintani
kehittäminen ei edellytä muiden tuhoamista. Olen uskol-

linen asiakkailleni ja rehellinen itselleni.
Aina kun epäilen asemani
tai toimintani oikeellisuutta
tai eettisyyttä, ratkaisen nämä epäilyt.
Pidän ystävyyttä tavoitteena, en keinona. Tosi ystävyys ei ole riippuvainen
keskinäisistä palveluista,
vaan tosi ystävyys ei vaadi
mitään ja hyväksyy palvelun
siinä hengessä, jossa se annettiin.
Muistan aina velvollisuuteni kansalaisena kansakunnalleni, maalleni ja yhteisölleni, jotta olen niille vankkumattoman uskonnollinen sanoissa ja teoissa. Annan niille vapaasti ajastani, työvoimastani ja varallisuudestani.
Autan muita tarjoamalla
sympatiaa
ahdistuneille,
apua heikoille ja omistani
vähäosaisille.

Olen varovainen kritiikin
suhteen ja avokätinen kiitoksessa. Pyrin rakentamaantuhoamisen sijaan.
IPDG/GMT
Raimo Gröhn
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Suomi 100 vuotta
Havuseppeleet ja Betleheminen tuli sankarivainajien haudoille
Hyvää Suomen 101- vuotta
lionit! Suomen itsenäisyyden 100- vuotisjuhlaa vietettiin monin tavoin. Huittisissa muistettiin sankarivainajia erityisellä tavalla, kun
kaikille 442 sankarihaudalle tehtiin ja vietiin havuseppele sekä sytytettiin kynttilä.
Huittisten partiolippukunta
Eränkävijöiden johtamassa
projektissa oli mukana
myös Lions Club Huittinen
ja Huittisten reserviläiset.
Aktiviteetissa me lionit lupauduimme hoitamaan seppeleisiin liittyvät kuusenoksat työpajalle Huittisten kirjastolle ja siirtämään valmiit
seppeleet Pyhän Katariinan
kirkolle Huittisten keskustassa. Sen lisäksi havuja
kerättiin ja seppeleitä tehtiin

Huittisten Huhtamon sekä
Vampulan sankarihaudoille.
Lion Markku Evala oli yhteys- ja puuhamiehenä havujen keräämisessä. Metsänhoitoyhdistys Satakunnalta
saatiin noutopaikkoja, joista
havuja haettiin kaikkiaan
kolme kertaa peräkärryin.
Huittisten kirjastoautolta vapaana olevassa hallissa järjestettiin partiolaisten johdolla lukuisia seppeleiden
valmistustalkoita marraskuussa, jonne kaikki vapaaehtoiset olivat tervetulleita.
Oli siellä myös veljiä ja
ladyja seppeleitä tekemässä.
Itsenäisyyspäivän aattona
5.12.2017 illalla valmiit
seppeleet asetettiin paikoilleen. Samalla sankarihaudoille sytytettiin kynttilät

Betlehemistä saakka tuodulla tulella. Huittisten kirkon
sankarihautausmaalla on
294 vainajan hauta, joista
yksi oli lotta. Lisäksi 4 vainajaa on haudattu sukuhautoihinsa.
Monen yhdistyksen pitkäjänteinen yhteisöllinen projekti oli valmiina kaunis ja
vaikuttava näky.
Ilman sotiemme veteraaneja
ja lukuisia sankarivainajiamme meillä ei olisi vapaata isänmaatamme. Heitä
meillä on kiittäminen siitä,
että Suomen sinivalkoinen
lippu liehuu vapaana lippusaloissa.
Juha Majala, presidentti
LC Huittinen

Kranssitalkoot
LC Huittinen/Gerda kantoi kortensa kekoon tai
kranssinsa sankarihaudalle
osallistumalla
talkoisiin
niin upean asian puolesta.
Oli kunnia osallistua näin
hienoon tempaukseen Suomen saavuttaessa 100 vuoden kunnioitetun iän.
HYVÄ SUOMI.

LC Huittinen/Doris osallistui lauantaina 2.12. yhdistysten yhteisiin seppeletalkoisiin Vampulan VPK:n
talolla. Kaikki 40 seppelettä
laskettiin Vampulan sankarihaudoille 5.12.2017 illalla.
Hilve Reijonen
past presidentti
LC Huittinen/Doris

Sirkka-Liisa Koivula
presidentti
LC Huittinen/Gerda

LC Punkalaidun /Fiinalla toiminnallinen
syyskausi 2017
Toimintamme alkoi vauhdikkaasti elokuun viimeisenä viikonloppuna Suomi
100 -juhlavuoden merkeissä
yhdessä paikallisen Pitäjänseudun
kyläyhdistyksen
kanssa järjestetyissä Venetsialaissa.
Kylän keskustassa jokirannassa alue oli koristeltuna
tunnelmallisesti erivärisin
lyhdyin. Myynnissä oli possuannoksia salaatilla kevennettynä sekä kahvia.
Kyläyhdistyksen puuhamies
Sakari Pärssinen kyyditsi
väkeä jokilautallaan ja rantaan oli pystytettynä myös
karaoketeltta, jossa oli laulamisen lisäksi mahdollisuus tanssia. Illan kruunasi
komea ilotulitus, jota ko-

koontui runsas väkijoukko
ihastelemaan.

lauluvihkoja sekä Bluetooth-kaiuttimen.

Aktiivisuudellamme olemme syksyn mittaan ilahduttaneet eri-ikäisiä kuntalaisia. Lokakuussa lionit Tiina
Niemelä ja Heli Laurila järjestivät alle kouluikäisille
lapsille hedelmien maistajaiset Punkalaitumen Seurakuntatalolle. Tarjolla oli
kauniisti aseteltuna ja pehmoleluilla somistettuna iso
pöydällinen hieman epätavallisempia hedelmiä lohkottuina ja paloiteltuina lapsille sopiviksi suupaloiksi.

Iso joukko klubilaisiamme
osallistui marraskuun hallituksen kokouksen yhteydessä valmistamaan havuseppeleitä kunnioittamaan punkalaitumelaisia sankarivainajia. Seppeleitä taitavissa käsissämme valmistui 30 kappaletta.

Marraskuussa ilahdutettiin
Palvelukeskus
Pakarilla
vanhuksia lahjoittamalla
heille 50 kappaletta yhteis-

Olimme mukana Punkalaitumen joulunavauksen yhteydessä järjestetyissä joulumyyjäisissä, jossa valmistamillamme joululeivonnaisilla keräsimme mukavasti
lahjoitettavaa aktiviteettitilillemme.
Joulupuukeräyksen kautta
olemme jo useana vuonna
tuoneet jouluiloa monelle
lapselle, jolle joulun toivelahja olisi mahdollisesti ilman tätä keräystä jäänyt
saamatta. Tämän toteutimme onnistuneesti tänäkin
vuonna.
Tuula Virvonen-Mikkola
LC Punkalaidun/Fiina

Kunniataulu veteraaneille
6.12.2017, Suomen täyttäessä 100 vuotta, LC
Pori/Karhun lionit olivat
Dia Villan (Diakonialaitos)
juhlassa palvelutehtävissä.
Kuvassa Jorma Rinnemäki
lukee juhlavieraille Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön kunniataulun tekstin,
jonka Tasavallan Presidentti
on lähettänyt kaikille elossa
oleville sotaveteraaneille.
Lions – monta tapaa tehdä
hyvää PDG Antti Raitaniemi
LC Pori/Karhu
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Itsenäisyyspäivä
Veteraaneille ikimuistoinen
itsenäisyyspäivä

Tanssiaiset
V

Tanssiaiset
järjestettiin
Wuojoen kartanolla yhdessä
Eurajoen kunnan kanssa.
Lionien ja ladyjen ansiokkaan toiminnan ansiosta
saimme kartanon täyteen eli
noin 200 juhlijaa.

Vieraat vastaanotettiin siniseksi juhlavalaistuun kartanoon presidentin Matti
Tamminen ja lady Arja
Tamminen kättelyllä.
Alkumusiikista vastasi Eurajoen Nuorisosoittokunta.
Aloituksena Jääkärin marssi. Juhlapuheen piti Eurajoen kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi.

Runsaan Buffet illallisen
jälkeen aloitti Eurajoen
Nuorisosoittokunnan Konkarit tanssimusiikin. Johtajana Vesa-Pekka Leino. Parketti täyttyi tanssivasta juhlaväestä. Alakerran salissa
esiinyjänä oli Antti Sarpila
Trio. Juhlavan illan päätteeksi klo 24.00 lauloimme
yhdessä Maamme laulun.
Juha Sepponen
LC Eurajoki

Eurajoen Nuorisosoittokunnan Konkarit Vesa-Pekka Leinon johdolla soittavat
Maamme-laulun.

Veljemme toimittivat pienen muistopaketin kaikille
alueemme sotaveteraaneille.
Halukkaat, eli käytännössä
ne, jotka olivat siinä voin-

nissa, että vielä pääsivät
avustettuina kulkemaan,
kuljetimme ja huolehdimme
juhlajumalanpalvelukseen
Reposaaren kirkkoon ja pieneen juhlatilaisuuteen.

Veljemme suorittivat myös
ansiokkaasti kunniavartion
Reposaaren sankarihaudalla, joka jo itsessään toi monelle vieraallemme tunteet
ja muistot pintaan.

Tilaisuuteen osallistui pieni,
mutta sitäkin iloisempi ja
herkistynyt sotaveteraaniryhmä. Toivomme sydämellisesti, että saamme suorittaa vastaavanlaisia hetkiä
vielä mahdollisimman monta kertaa.

Kiitos sotiemme veteraanien että saamme tehdä tätä
hyvää työtä tänä päivänä
itsenäisessä Suomessa.

Jukka Kallionpää
LC Pori/Meri-Pori

LC Vampulan talkoo-aktiviteetit
LC Vampulan kuluvaan toimintakauteen on sisältynyt
runsaasti erilaisia talkooaktiviteetteja. Merkittävimpiä
niistä ovat olleet Tuulikki
Vampula –lentokentän pintaan syntyneiden rakojen
paikkaaminen, Kukonharjan
puuhapuiston uudistaminen
ja lokakuun loppupuolelle
ajoittunut aurausviittojen
laitto reilusti yli 100 kilometrin tieosuudelta.
Tuulikki Vampula –lentokentän paikkaustöistä kentän omistaja kauppaneuvos
Leevi K. Laitinen maksoi
klubin aktiviteettitilille mu-

kavan summan tulevaa
avustustoimintaa varten.
Se tullaan käyttämään paikalliseen lapsi- ja vanhustyöhön, totesi homman päätteeksi klubin presidentti Ismo Ylikännö.
Aurausviittojen syksyiset
laittamiset ja keväiset poistamiset ovat olleet jo monia
vuosia yhtenä klubin varainhankinta-aktiteetteettina.
Aktiviteetissa on klubin
puolelta alusta alkaen toiminut yhdyshenkilönä Ilpo
Hosike. Aurausviitta-aktiviteettiin osallistuvat kaikki
klubin jäsenet. Tästäkin ak-

Tuulikki Vampula -lentokentän rakoja paikkailemassa
klubin viime ja kuluvan kauden presidentit Tapio Nieminen
vas. ja Ismo Ylikännö ja taustalla kentän omistaja
Leevi K. Laitinen.

tiviteetista kertyy klubin
tilille varoja paikalliseen
lapsi-, nuoriso- ja vanhustyöhön suunnattavaksi.
LC Vampula talkoili myös
Huittisten Kukonharjassa
sijaitsevan 15 vuoden ikäisen lasten puuhapuiston kuluneena kesänä uudenveroiseen kuntoon. Tarvikehankintoja varten LC Vampula
anoi ja sai tukea Aarne Ritari –säätiöltä ja lisäksi hankkeeseen sijoitettiin Punainen Sulka –keräyksestä klubille palautuneita keräysvaroja.
Suurin kunnostustyö kohdistui puistoa rajaavaan aitaan, joka uusittiin kokonaan. Sen lisäksi kunnostettiin myös liukumäki ja kiikkulauta. Tällä kunnostuksella leikkipuisto palvelee lapsia ja lapsiperheitä monia
vuosia eteenpäin, toteaa
tyytyväisenä Kukonharjan
kyläyhdistyksen sihteeri
Päivi Koivuniemi.
Uudistetussa puuhapuistossa olivat käymässä Päivi
Elonen ja lapsensa Onni ja
Emma Villa. Kyllä tämä on
lapsille tärkeä touhupaikka,
toteaa Päivi Elonen. Paras
laite on tämä liukuri, kertovat yksimielisesti Onni ja
Emma.

LC Vampulan talkoolaisia puuhapuistoa kunnostamassa, seisomassa vas.
Tapio Nieminen, Matti Reijonen, Ismo Ylikännö, Kalevi Koivuniemi ja
Veikko Pitkänen sekä edessä oik. Jaakko Koivuniemi.
Lasten puuhapuisto on osa
entiseen Vampulan kuntaan
ja kuntaliitoksen jälkeen
nykyisin Huittisten kaupunkiin kuuluvan Kukonharjan
kyläyhdistyksen Saunakoskella omistamaa kokonaisuutta, johon kuuluvat
vuonna 1992 talkoiltu Saunakosken lava, vuosina
2001-2003 EU-hanketuella
ja kylän omalla raha- ja
työpanostuksella entisen salaojaputkitehtaan päätyyn
rakennettu kylätalo sekä lasten kestosuosikiksi noussut
lasten puuhapuisto. Näiden

lisäksi alueella palvelee kyläyhdistyksen kesäkioski
Kukonheltta.
Erittäin aktiivisesti toimivalle Kukonharjan kylälle
rakennettiin valokuituverkko vuonna 2012 ja Satakunnan vuoden kyläksi Kukonharja nimettiin vuonna
2013. Kukonharjan kyläyhdisyksen kyläpäällikkönä on
vuodesta 2004 alkaen toiminut ja toimii edelleen Anne
Koivuniemi.
Mauno Kotamäki
LC Vampula

Onni Villa katsoo kun sisar
Emma laskee liukumäkeä.
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Gerdan joulumyyjäiset

Dorikset joulumielellä
Kävimme ilahduttamassa
Palvelutalo Annalan asukkaita ja henkilökuntaa perjantaina yhteistyössä LC
Vampulan klubin ja Sallilan
koulun oppilaiden kanssa.
LC Vampula hankki ja toimitti joulukuuset ja LC
Huittinen/ Dorikset koristelivat ne. Sallilan koulun oppilaat lauloivat ja soittivat
vanhuksille ja henkilökunnalle joululauluja.
Dorikset paketoivat joululahjoja Huittisissa järjestettyihin joulupuukeräyksiin.

Myynnissä oli limppua,
kakkoa, kuivakakkua, pipareita, suolaista piirakkaa,
suolaisia puusteja, salaatinkastiketta sekä tietenkin
sinappia.
Tuotteet menivät hyvin
kaupaksi ja kiitos kuuluukin niin leipojille kuin ostajillekkin. Näin saimme taas
mukavan summan lahjoitettavaksi eteenpäin. KIITOS.
Teimme myös 20 jouluruokakassia joissa oli monenmoista ruokatarviketta

sekä leipomiamme limppuja, kuivakakkuja ja pipareita. Kassit lahjoitettiin vähävaraisille lapsiperheille.

Olimme myös tarjoilemassa
Huittisten S-marketissa asiakkaille jouluglögiä ja torttuja 5.12.2017
Hilve Reijonen
LC Huittinen/Doris

Toivottavasti saimme näin
tuotua iloa ja joulumieltä
monelle. Toivotankin klubimme puolesta kaikille oikein antoisaa ja muita huomioon ottavaa vuotta 2018.

Sirkka-Liisa Koivula
presidentti,
LC Huittinen/ Gerda

Leijonalaavulla tunnelmallinen Metsäkirkko
J

Yhteistyössä
Huittisten
Maatalousnaiset ry, Lions
Club Huittinen ja Huittisten
seurakunta järjestivät Met-

säkirkon
maanantaina
18.12.2017. Roihut ja lyhdyt loivat hienon tunnelman, jossa oli hyvä hetkeksi pysähtyä rauhoittumaan.
Huittisten Maatalousnaiset
ry:n pj. Anu Hakala toivotti aluksi kaikki tervetulleiksi. Pieni tihkusadekaan ei
haitannut, kun paikalle saa-

puneet n. 70 henkeä lauloivat joululauluja Jukka
Ruusumaan säestyksellä ja
LC Huittisten Laulu-Leijonien antaessa ensiäänen.
Huittisten kirkkoherra Rauno Herranen kertoi legendan joulukuusesta. Kun
Pohjolassa ensi kerran piti

viettää joulua, lähetti Jumala
neljä enkeliä valmistamaan
tätä juhlaa. Nämä olivat:
Uskon, Toivon, Rakkauden
ja Ilon enkelit. Heidän tehtävänään oli etsiä sopiva puu,
josta tulisi joulun evankeliumin vertauskuva. He löysivät kuusen - puun, jolla on
ristin merkki jokaisessa oksassaan, joka kohoaa vihreänä keskellä talven lunta ja
kylmyyttä sekä tarjoaa suojaa kaikille metsän pikkulinnuille.
Metsäkirkon
päätteeksi
Maatalousnaiset tarjosivat
lämmintä glögiä ja jouluisia
pipareita.
Talvisesta kuusimetsästä
Leijonalaavulta palasi koteihinsa tunnelmallisesta tilaisuudesta tyytyväinen seurakunta. Sopii joulun tulla…
Juha Majala
presidentti, LC Huittinen

Tykkää meistä
facebookissa
LC Punkalaidun/Fiina
puh (02) 546 4048 www.sat-electric.fi

Leijonalaavulla laulamassa Veijo Brunnila, Ilkka Isokallio,
Matti Harjunmaa, Veikko Ruohomaa ja Veli-Matti Wasell
Jukka Ruusumaan säestyksellä.
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Hyvä Joulumieli -keräys
Toiminta keräyksen järjestelyssä oli sama kuin aikaisempinakin kertoina. Meri
– Porin alueen yritykset
ottivat tiloihinsa keräyspisteemme (joulukuusi) jonka
alle lahjoittajat toivat pakettinsa. Merkittävimmän työn

lahjojen
toimittamisessa
merkittävälle
yhteistyökumppanillemme Meri –
Porin seurakunnalle, teki
veljemme Jarmo Kivistö.
Veli Jarmo toimitti lahjat
monessa eri osassa keräyspisteitä Meri – Porin seurakunnan henkilökunnan jaettavaksi tarvitseville.
Lahjojen arvo oli varovaisen arviomme mukaan noin
8000 € joka täten tuli ilostuttamaan monen apua tarvitsevan perheen pienokaisen
joulua.

Tilaisuudessa lauantaina
9.12.2017 tarjoiltiin jouluista kääretorttua, pipareita,
pullaa, kahvia ja teetä sekä
laulettiin yhteisesti joululauluja Lindojen säestyksellä.

Kuvassa Irma Saarinen sekä
Mirja ja Toivo, jotka ovat
viidettä kertaa
mukana
kahvituksessa.
Taustalla näkyy Lindoja.

Haluamme kiittää kaikkia
työhön osallistuneita lämpimästi ja toivomme että perinteemme jatkuu ja kehittyy
entisestään tulevina vuosina.

Suvi Ivanoff, tiedottaja,
LC Sastamala/Linda

JukkaKallionpää
LC Pori/Meri-Pori

LC Pori/Otava vanhan ajan joulutorilla

Euran lionien lahjoitus lapsille ja nuorille
Euran lionien punainen Sulka -keräystuotto lahjoiettiin
lasten ja nuorten kesätoimintaan.
Euralaiset lionsklubit lahjoittivat Punainen Sulkakeräyksestään saamansa tulot, yhteensä 4100 euroa
Euran lastensuojelun asiakkuuden piirissä olevien lasten ja nuorten kesätoimintaa
varten.
Kesätoimintaa on Eurassa
järjestetty vuodesta 2015
alkaen 12- 16-vuotiaille lapsille ja nuorille ja lahjoituksen avulla toimintaa voidaan tulevaisuudessakin järjestää ja ehkä myös laajentaa.
Lahjoituksella on toiminnasta vastaavan sosiaaliohjaaja Tanja Matikan mukaan
tarkoitus monipuolistaa toi-

Lauantaina 2.12. Rakennuskulttuuritalo Toivon pihassa ja pihapiirin taloissa järjestettiin
Vanhan Ajan Joulutori. Säästä huolimatta ohraryynivelli tuotti reumalapsille hyvän
tuloksen.

Lahjoitustilaisuudessa 21.11.2017 olivat mukana LC
Eura/Pyhäjärvestä Vesa Ahtola (vas. takana), LC Eurasta
Martti Vilanti (oik.takana), LC Eura/MuiNaisista Tuulevi
Aaltola, Taina Myllymaa ja Pirkko Vähäaho (edessä
vas.oikealle). Vastaanottamassa lahjashekkiä olivat Euran
johtava sosiaalityöntekijä Heini Laaksonen ja sosiaaliohjaaja Tanja Matikka (keskirivissä vas.ja oik.)
mintaa ja ostaa myös tarvittavaa välineistöä, mm. ulkopelejä ja digikamera lasten valokuvausharrastusta
varten. Myös jonkinlainen

Sukka-arpajaiset

Kuvassa: Ulla-Maija Tommila, Leila Pikänen ja Anitta Virtanen.

LC Nakkila jakoi joulupuuroa
Tarjolla oli klubin jäsenten
kutomia erivärisiä, erikokoisia ja erimallisia villasukkia laidasta laitaan. Pienellä onnella saattoi voittaa
omakseen kotitekoiset jalanlämmittimet kylmiin talviöihin.

Tapahtuma Rauman torilla
keräsi väkeä kohtalaisesti
huolimatta koleasta ja tuulisesta säästä. Aktiviteettitilille saatiin kerättyä mukava
summa ja klubilaisille muodostui mukava yhdessäoloilta. Kuvassa klubin leijonia.

elämysmatka olisi hänen
mukaansa mahdollista toteuttaa.
Tuulevi Aaltola, Tiedotussihteeri, LC Eura/Muinaiset

Uusia
jäseniä

Ritva Tuuna
LC Rauma Kanali/Helme

LC Kankaanpää/Helmi on
saanut kolme uutta jäsentä:
Nenne Näsi (puuttuu kuvasta), Kaarina Hämäläinen ja
Marika Väisänen.
LC Nakkilan perinteisessä puuronjakoaktiviteetissa Joulukadun avauksessa jaettiin jälleen
yli 400 annosta riisipuuroa ja soppaa.

Sirpa Saunajoki
LC Kankaanpää/Helmi
Kuva: Maisa Viitaniemi
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LC Pori/Charlotan kuulumisia syksyllä 2017
Päivi Koivisto, tiedotussihteeri, LC/Pori Charlotta

Kesäretki
Kiviniittyyn
Mahdollistimme Kalevanpuiston vastaanottokotiin sijoitetuille alle kouluikäisille
lapsille ja heidän ohjaajilleen kesäretken Kiviniityn
kotieläinpuistoon. Kotieläinpuisto on Sastamalassa sijaitseva elämyspuisto, joka
tarjoaa eläimiin tutustumisen
lisäksi lapsille monenlaista
tekemistä. Matkaan sisältyi
myös ruokailut.

Vastuu on
meidän –
turvallisesti
netissä- vihkoja
jaettiin Steiner
koululle
Marika Paunu-Laakso luovutti Steiner koululla koulutussihteeri Kaisa Kortesojalle VOM –vihot (Vastuu
on meidän-turvallisesti netissä). Vihot sai kolmasluokkalaiset.
- kuva alla -

Rauhanjuliste-kilpailussa Fanny oli
paras
Lion Marika ojensi kunniakirjan ja lahjakortin Rauhanjulistekilpailussa menestyneelle Steinerkoulun 9. luokan
oppilaalle Fanny Merelinille.

Charlotat myi arpoja Reposaaren
joulumarkkinoilla
Arpajaispalkintoja kokoonnuttiin yhdessä paketoimaan.
Arvat menivät hyvin kaupaksi Reposaaressa joulumarkkinoilla. Runsaat arpajaispalkinnot houkuttelivat kaupoille.
Tuotto arpajaisista käytetään porilaisten lasten ja nuorten
hyväksi.

Uusi Charlotta liittyi joukkoomme
Marja Laakso antoi leijonalupauksen ja kummi Pirjo
Merisalo kummin lupauksen. Lupaukset vastaanotti VDG
Aarno Niemi.
- kuva vasemmalla -

