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Lions-liiton puheenjohtajan kynästä

Hyvät Leijonat

Mitä olisinkaan tehnyt ilman coronaa? Omalta kohdaltani vastaan, että olisin matkustanut ympäri maata erilaisiin liiton,
piirien ja jopa kansainvälisiin kokouksiin, osallistunut merkkijuhliin ja edustanut Suomen leijonia eri tilaisuuksissa.
Paljon on jäänyt kokematta ja kauden toinen puolisko näyttää sujuvan samanlaisesti. Tiedossa ei ole yhtään fyysistä
kokoontumista, kaikki on peruutettu.

Mitä tämän vallitsevan tilanteen aikana on tapahtunut? Lions- aate ei ole antanut periksi, vaan toiminta jatkuu edelleen
toisessa muodossa. Viime kaudella opettelimme pitämään kokouksia internetin kautta ja tällä kaudella pääsääntöisesti.
Hyvänä esimerkkinä on liiton vuosikokous kesäkuussa, johon osallistui 700 edustajaa. Se oli ensimmäinen suuri
kokouksemme, mutta onnistui erinomaisesti. Jatkona oli viikonlopun mittainen yhteispohjoismainen NSR- vuosikokous
tammikuussa, joka noudatteli täysin fyysisen kokouksen ohjelmaa, jossa oli puheita, musiikkia, seminaareja ja niihin
liittyviä työpajoja ja tietysti vuosikokous päätöksineen. Kaikki äänestettävät asiat hyväksyttiin. Erityisesti säännöt ja
menettelytapaohjeet täytyy hyväksyä yksimielisesti, joka toteutuikin. Päätösten perusteella NSR- toiminnan kehittämistä
voidaan pohjoismaissa jatkaa hyvässä yhteishengessä. Osallistujia oli yli 400 ympäri maailmaa, jotka pohjoismaalaisten
lisäksi kehuivat järjestelytoimikunnan ammattitaitoa ja minuuttiaikataulun mukaista ohjelman hallintaa.

Koska kaikki fyysiset tapaamiset oli peruutettu, oli aika päivittää vanhoja ohjeita. Ensimmäiseksi laadittiin dokumentti
Lions- toiminnan selkeyttäminen, joka selvittää klubin, piirin, liiton ja kansainvälisen järjestön välisiä sidonnaisuuksia,
velvoitteita ja vastuita. Se on tehty kaikkien klubijäsenten luettavaksi yhteenvedoksi miten Lions- toiminta toimii.
Dokumentti löytyy liiton kotisivuilta Koulutus- osiosta. Seuraavaksi päivitettiin klubin ja piirin mallisäännöt. Suurin
peruste oli etäkokousten salliminen sääntömääräisissä kokouksissa. Tämän johdosta kaikkien piirien ja klubien on
päivitettävä omat sääntönsä, jotta sääntömääräiset kokoukset voidaan pitää internetin kautta tarvittaessa.

Valtioneuvoston antama poikkeusohje sääntömääräisten kokousten pitämiseksi yhdistyksille päättyy 30.6.2021, jonka
jälkeen sitä ei enää jatketa. Sääntöjen päivittäminen mallisäännöiksi kestää usean kuukauden ajan ja ne on saatavissa
liiton sivuilta. Tällä hetkellä liiton säännöt ja menettelytapaohjeet sekä ansiomerkkiohje ovat hyväksymiskierroksella,
jonka jälkeen tärkeimmät dokumentit on päivitetty.

Todennäköisesti ensi kevään piirien piirikokoukset joudutaan pitämään netissä. Samoin harkitaan liiton
vuosikokouksenkin siirtämistä nettiin, jota on suunniteltu risteilynä Turusta Tukholmaan ja takaisin. Elämme nyt
määräämättömän ajan sähköisten välineiden kanssa kommunikoiden ja suojaten itseämme viruksilta. Terveellisempää
tulevaisuutta odotellessa voimme kuitenkin toteuttaa erilaisia Ympäristöaktiviteetteja, suorittaa pieniä palveluita

vanhuksille, sairaille tai vammaisille ja puhua niiden suorittamisesta
ulkopuolisille siinä toivossa, että saamme heidät kiinnostumaan
palveluista ja mahdollisesti liittymään Leijona laumaamme.

Noudattakaa viranomaisohjeita ja suojatkaa itsenne viruksilta.

Matti Reijonen / Lions-liiton puheenjohtaja
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Piiri 107 M

Suomi

Hyvät lionit,

Muiden ihmisten palveleminen määrittelee, keitä me olemme. Palvelu on se syy, miksi

olemme olemassa maailmanlaajuisena järjestönä. Lionsklubi tuo ihmiset yhteen. Ja kun

ihmiset kokoontuvat yhteen, hienoista asioista tulee mahdollisia. Ystävyyssuhteita

muodostetaan, johtajia kehitetään, yhteisöjä luodaan ja suunnitelmia laaditaan. Mutta

kaikki palaa samaan aiheeseen  palveluun. Tärkein tarkoituksemme lioneina on  ja on

aina ollut  palvella apua tarvitsevia ihmisiä.

Mottomme ”Me palvelemme” opastamana me keskitymme harmonian tuomiseen

klubeihimme, yhteisöihimme ja eri puolille maailmaa. Tämä on kutsu kaikille lioneille

palvella ihmisiä kaikkialla ja toimia loistavana esimerkkinä maailmalle siitä hyvästä

työstä, jota me pystymme toteuttamaan, kun toimimme Yhdessä ystävällisten tekojen ja

moninaisuuden kautta.

Maailmanlaajuisten palvelukohteiden, innovatiivisen palvelun, LCIF:n ja Kampanja

100 keräyksen kautta me pystymme tekemään enemmän hyvää työtä, kun toimimme

yhdessä. Palvelumme yhdistää meitä, moninaisuutemme rakentaa sillat kaikkien välille

ja ystävälliset tekomme eivät koskaan pääty.

Olen aina uskonut, että lionien palvelun ytimessä on rakkaus, myötätunto, avoimuus ja

yhteys muihin ihmisiin. Kun luomme harmoniaa toistemme kanssa, voimme toimia

yhdessä yhteisöissämme ystävällisten tekojen kautta. Ja yhdessä voimme jatkaa luovien

tapojen etsimistä ratkaistaksemme maailman suurimmat ongelmat ja auttaaksemme

apua tarvitsevia ihmisiä.

Terveisin,

J�n�-Y�l Ch��

Dr. JungY ul Choi
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…nuo kolme sanaa valitsin omalle piirikuvernöörikaudelleni piirin
teemaksi.
Nykyään tuntuu olevan klubeissa käytäntönä varojen kerääminen
erilaisilla tavoilla, kuten konsertit, myyjäiset, tuotemyynnit ja
keräykset. Sellaiset varsinaiset palveluaktiviteetit, joissa ei anneta
rahallista avustusta, ovat vähentyneet. Lieneekö sitten syynä
mahdollisesti ajanpuute tai aikataulujen yhteensopimattomuus.
  Leijonana oleminen antaa meille paljon ja onkin syytä kysyä,
mitä meidän on annettava lionismille? Tämän kysymyksen
olemme varmaankin kuulleet ainakin siinä vaiheessa, kun
olemme ehdottaneet jollekin ystävällemme jäsenyyttä klubissa.
Erään Uusi-Seelantilaisen klubin nettisivuilta löytyi vastaus:
“Haluamme aikaasi niin paljon kun voit ja haluat sitä antaa,
ymmärtäen kuitenkin että perheesi ja työsi tulevat ensin.
Haluamme että käyt säännöllisesti kokouksissa ja osallistut
aktiviteetteihin mahdollisuuksiesi mukaan. Haluamme että Sinulla
on palvelemisen meininki.”

Tätä juttua kirjoittaessani keskitalvi alkaa lähestyä, vettä satelee
ja on harmaata, oikeastaan päivä ei kunnolla valkene lainkaan.
Tästä tulee mieleen koko tähän asti kulunut lionskausi, ei ole
oikein montaakaan asiaa, jotka olisivat jääneet valoisana
mieleen. Muutamia diabeteskävelyitä, vähän myyjäisiä, jotakin
pieniä aktiviteetteja on toki ollut, mutta paljon peruutettiin tai
jätettiin tekemättä. Kokoukset ovat alkutalven kuluessa lähes
kaikki siirretty etäkokouksiksi internetin välityksellä. Niin myös
alkuvuoden 2021 piirihallituksen kokoukset ja mahdollisesti myös
vuosikokous pidetään etänä.
  Vajaa vuosi sitten kuultiin ensimmäisiä uutisia koronaviruksen
leviämisestä maailmalla.

Piirikuvernöörikurssimme pääsi vielä kuitenkin helmikuun
alussa koulutukseen Yhdysvaltoihin Chicagon lähellä olevaan
Q-center koulutuskeskukseen. Menimme muutamaa päivää
ennen koulutuksen alkua Chicagon keskustaan omalle
lomareissulle, kun sinnepäin kerran matkasimme.
  Sattui hyvään aikaan tämä meidän helmikuinen Chicagon
matkamme, sää oli -2--+2 välillä eikä sadetta saatu oikeastaan
lainkaan. Teimme retkiä porukalla kävellen ja hiukan junalla
eripuolilla kaupunkia, ilmansuunnat retkelle päätettiin hotellilla ja
sitten taipaleelle.        Ensin pohjoiseen…

Mukava reissu Chicagon matkamme olikin ja sikäli hyvä että tuli
tehtyä, kun emme sitten kesäkuussa päässeetkään Singaporen
matkalle eli kansainvälinen kokous jäi kokematta.
  Koulutuskeskuksessa meitä tulevia piirikuvernöörejä oli paikalla
n. 850 ympäri maailman, vain kiinalaisia kollegoita oli pyydetty
jäämään kotiin.  Koulutettavat oli jaettu useaan kymmeneen
ryhmään, Meillä suomalaisilla oli oma ryhmä ja ryhmänjohtajana
toimi PCC Jari Rytkönen, LC Uurainen. Kohta koulutusviikon
alussa meitä käytettiin myös Oak Brookissa lions-päämajaan
tutustumassa. Viimeisinä kurssipäivinä meidät kuvattiin
kansainvälisen presidentin Dr. Jung-Yl Choin kanssa.

Yhdysvalloista paluun jälkeen suunnitelmat menivät sitten
uusiksi,
piirin vuosikokous Porissa peruutettiin ja päätettiin pitää
vaalikokous postin välityksellä. Kiitos vielä piirin leijonille, että
sain kannatuksenne piirikuvernöörin virkaan. Loput
piirikokouksesta siirrettiin syksyyn.

Lions Club Huittinen vei palvelutalo Kaarirannan asukkaita
käymään vapputorilla.

 Tulevia piirikuvernöörejä (n. 850 hlöä) Q-Centerin salissa
kuuntelemassa kansainvälisen johtajan puhetta.

 Suomalaisia tulevia piirikuvernöörejä Chicagon retkellä
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Sitten tuli tieto, että
Singaporen maailman
convention peruutetaan.
Piirikuvernöörivalam-
me teimme netin
välityksellä 1.8.2020,
jolloin kv.presidentti
Dr. Choi otti meidän
valamme vastaan.

Kun VCC Matti
Reijonen, LC Vampula,
tuli valituksi liiton
puheenjohtajaksi niin
siinä yhteydessä tuli
esille eräänlainen
käytäntö, että kauden
ensimmäinen KVN
kokous järjestetään
uuden CC:n piirin
alueella. Niinpä sitten piti saada joku piirin klubi ottamaan
kokouksen järjestelyt vastuulleen. Löysimme tuohon hommaan
oikein hyvän porukan, kun LC Pori/Sofia otti tehtävän vastaan.
Korona-ajasta huolimatta saimme kokouksen hyvin pidettyä ja
samalla hiukan muutakin kiitosta. Piirikuvernööritkin pääsivät
esittämään maailmankuulun ”Wery Finnish problems” shown.
joka olisi ensiesitetty jo Singaporessa….

Olen ylpeä ja kiitollinen mahdollisuudesta olla M-piirin
piirikuvernööri. Tiesin, että tämä on haasteellinen ja työllistävä
virka, mutta kyllä tästä kokemuksesta saa itsekin niin paljon, että
oli hyvä, että uskalsin tähän hakeutua. Klubien juhlat yms. jäivät
tällä kaudella kovin vähälle, mutta klubivierailut ovat toteutuneet
tähän mennessä lähes kaikki ja loput neljä varmaan kevään
aikana. Nämä vierailut ovat niin mukavia tehdä, että ei oikein
osaa kuvaillakaan. Kahta samanlaista klubia ei ole, kaikilla on
joitakin omia tapoja ja käytäntöjä. On tietokilpailuita, arpajaisia,
visoja, sakkorysiä, kissalippaita, huumoria, lauluesityksiä, vain
mielikuvitus on rajoitteena. Kokoukset viedään useimmiten
asiallisesti mutta ei ”jäykästi” läpi, huumoria ja juttelua on usein
kokouksen kuluessakin mukana. Kaikkiin klubeihin meidät on
otettu lämpimästi tervetulleina vastaan. Puolisoni lion Rauni-
Eliisa,

LC Huittien/Gerda,
on ollut melkein
kaikissa mukanani,
ohessa Raunin
mietteitä kuluvalta ja
edellisiltäkin kausilta.

Veli-Matti Wasell
LC Huittinen
2020-2021
107M piirikuvernööri

PIIRIKUVERNÖÖRIN MATKASSA

Kolmisen vuotta sitten Veli-Matti antoi suostumuksensa siihen,
että on käytettävissä, kun keväällä valitaan piiriin 2.
varapiirikuvernööriä. Hän tuli valituksi virkaan.

Nämä kolme vuotta ovat olleet mielenkiintoisia ja opettavaisia
vuosia. Olen ollut itsekin leijona pian yksitoista vuotta ja tämä
kolmen vuoden matka on antanut minulle paljon uutta tietoa
siitä, mitä leijonat
tekevät.

Elokuussa 2018
olin mukana
ensimmäisessä
kuvernöörineuvos
ton kokouksessa.
Siellä sain tutustua
monien eri
paikkakuntien
leijoniin ja
puolisoihin.
Tällaisia tapaamisia
sen jälkeen on ollut
useita ja jokaisen
tapaamisen aikana
on tullut monta
uutta tuttavuutta.

Näiden kausien aikana Veli-Matti on vieraillut jo lähes jokaisessa
piirimme klubissa. Olen ollut useimmilla vierailuilla mukana.
Ensimmäinen vierailu tehtiin Lions Club Honkajoen kokoukseen
syyskuussa 2018. Saimme tutustua ennen kokousta tekeillä
olevaan älylatuun. Sain huomata, että kyllä leijonat ovat mukana
mittavissa hankkeissa. Jokaisen klubin kokouksessa olen
oppinut jotakin uutta ja tietysti tutustunut mitä mukavimpiin
klubien jäseniin ja muutamien klubien puolisoihinkin. Jokainen
klubi on ainutlaatuinen kokoonpanonsa ja aktiviteettiensä osalta.
Aktiivista puolisotoimintaa on vielä monessa klubissa ja heidän
tekemisiään on ollut ilo seurata.

Singaporen matka oli ajatuksissa tietysti silloin, kun Veli-Matin
kuvernööriputki alkoi. Vaikka matka ei toteutunutkaan, nämä
vuodet ovat kuitenkin olleet portti uusille ajatuksille ja itsensä
kehittämiselle leijonatyössä ja myös ihan ”siviilissäkin”.
Leijonat ja puolisot palvelevat.

Rauni-Eliisa Wasell, nöörskä 2020-2021
LC Huittinen/Gerda

 Klubivierailu Lions Club Merikarvialla

DG avaamassa KVN kokousta 29.8.2020

Piirikuvernööripari 2020-2021
Veli-Matti ja Rauni-Eliisa Wasell
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PÄÄKIRJOITUS______________________________
Minnamari Salmivaara, päätoimittaja

Sanoin  piirikuvernöörille useasti, että onkohan
tarpeeksi aktiviteetteja lehden täyteen saamiseksi.
Hän ehdotti, että  voidaan jättää julkaisu väliin
poikkeuksellisen tilanteen vuoksi, jos siltä näyttää.
No, ei hätää! Klubit ovat vähintään yhtä aktiivisia kuin ennen
rajoitustoimia.

Olihan mielenkiintoista toimittaa lehteä ensimmäistä kertaa! Kiitos
kaikille jutuista, kuvista ja kärsivällisyydestä. Etenkin Vasamaan
Jarnolle, piirikuvernöörin puolisolle Rauni-Eliisalle ja DG Veli-
Matti Wasell:lle.

Googlasin  LC Eurajoen laavuprojektin takia  ”projektin vaiheet”.
Googlen vastaus oli hauska, projektien kanssa työskenteleville on
kai tuttua Valtava innostus, Jumalaton hämminki jne. ja ”Lopuksi
palkitaan henkilöt, jotka eivät osallistuneet projektiin!”  Löysin
lopulta virallisetkin vaiheet, jotka lisäsin Eurajoen juttuun
toimittajan vapaudella.

Lehdentaitto-projekti alkoi joulun jälkeen, kun piirikuvernöörin
järjestämä tuutori Jarno kävi  asentamassa taitto-ohjelman
kannettavaan tietokoneeseeni.
Olen osallistunut työnantajan järjestämälle lehden taitto-
koulutukseen 20 vuotta sitten. Tunsin olevani ammattilainen,
koska valikoissa olevat termit olivat tuttuja,  vaikka en muistanut
tarkoitusta tai uskaltanut  niitä kaikkia kokeilla. Jarnolla riitti ilman
kokeilujanikin  korjaamista.

Jarno Vasamaa kävi  opastamassa sovelluksen käyttöön ja  välillä
korjaamassa  hyppivät sivuni ja muutkin virheet. Hän myös tekee
lehden viimeistelyn. Rauni-Eliisa Wasell oli kokemus-
asiantuntijana puhelinsoiton päässä.
Suurkiitos heille!

Lehti näyttää valmistuvan ajoissa. Tuntien tuskailun ja tuutorin
neuvojen jälkeen olen ystävystynyt uuden sovelluksen kanssa.
Sain hyviä ohjeita, joita yritin seurata ja tässä näette
lopputuloksen.

Lisäsin lehteen myös syksyn aikana julkaistuja juttuja klubien
aktiviteeteista, monista talkootarinoista.

Poikkeuksellisissa oloissa leijonat  siirsivät aktiviteetit ulkotiloihin
tai toimittivat tuotteita kotien ja palvelutalojen ulko-oville.
Myös yhteistyökumppaneiden kautta autettiin. Esim. annettiin
vähävaraisille perheille joulun ruoka-apua seurakunnan kautta .
Talkootyönä  oli puiden pilkkomista, kuntoportaita,
korjausrakentamista,  ulkoilutapahtumia, korttien kirjoittamista
jne. Kiitos jutuista klubeille!

Aivan kuin leijonat aktivoituisivat entisestään silloin, kun on
 vaikeaa. Sitä se leijonahenki ehkä aiheuttaa..

Minnamari

Vuosikokous on tällä hetkellä suunniteltu järjestettäväksi 25.-
29. kesäkuuta. Lisätietoja tapahtumista ja ilmoittautumisista
annetaan pian. Seuraa Lions liiton kotisivuja.

 – Vuoden 2021 vuosikokous tulee olemaan
virtuaalinen tapahtuma, johon kaikki maailman lionit ja leot
voivat osallistua.
Myös  tullaan ehkä järjestämään
virtuaalisesti tai siirtämään myöhempään ajankohtaan. Lions
Club Huittinen/Gerdan tämän vuoden kokouksen
järjestämisvuorosta päätetään seuraavassa Piirihallituksen
kokouksessa.

kauden 2020-2021 LionMviesti on
M-piirin 37. paperinen lehti ja kolmas A4-kokoinen.
Nettilehteä, eLionMviestiä toimitetaan nyt 7:ttä kautta.

Kuvat: Koli Maisema, Helena Brunnila
Piirikokouskuva: Virpi Äijö

DC Minnamari Salmivaara, LC Huittinen/Gerda
Lions-piiri 107-M ry

 2/2021

Toimittajan talkootyö ja Jarno Vasamaa
 KTMP, Mustasaari
 1900 kpl
 107-M piirin leijonat ja yhteistyö- ja sidosryhmät

M-piiri, klubit, klubien myymät mainokset

LionMviestit ja eLionMviestit löytyvät internetistä
M-piirin verkkosivuilta:
http://www.lions107m.org/index3.php

Seuraava lehti ilmestyy keväällä 2022 ja aineisto
toimitetaan sähköisesti myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana piirin tiedotus/viestintävastaavalle.
Kuvat lähetetään kuvatiedostoina, esim. .jpg ja tekstit
tekstitiedostoina, esim. Word-asiakirjana.

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,  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/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, Vampula
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Arne Ritari -säätiö

Suomalaisen lionstyön tukena

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia  aktiviteetteja sekä vaalia
 Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä  maamme lionstoiminnan perustamisessa.

Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto r.y:n jäsenklubien omille ja yhteisille piiri- tai liittotason
aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.

KUN ON AIKA MUISTAA JA PALKITA
Lions Ritari arvo on arvostettu
kunnianosoitus klubisi ansioituneelle
lionille.

LION PRESIDENTTI
Klubisi voi laajentaa palveluaan
säätiön apurahoilla mm.
- nuorisotyöhön
- vanhus- ja vammaistyöhön ja
muuhun suomalaiseen
lionstoimintaan.

Säätiön adressit erilaisiin
muistamisiin.
Usein tehty kysymys, mistä näitä
saa?
Säätiö vastaa, OMASTA
KLUBISTASI tai
piirin toimikuntapuheenjohtajalta.

ARS-TOIMINTA
- Adressit
- Apurahahakemukset
- Arne Ritari-säätiön ritari ja Pro
Ritari anomukset
- Ritariksi lyömiseen tarvittavat
tarvikkeet
Näissä asioissa sinua palvelee
piirin toimikuntapuheenjohtaja:
Vesa Kynnysmaa, PDG,  (LC
Köyliö)
Puh: 050-5267721
vesa.kynnysmaa@lions.fi
vesakynnysmaa@gmail.com
Pyhän Henrikintie 401 A, 27750
Köyliö

AARNE RITARI SÄÄTIÖ
Alla linkki, josta pääsette
katsomaan ARS:n sivuille,
mistä löytyy adressi-,
apuraha- ja ARS -ritari ja
Pro Ritari hakemukset.
https://www.lions.fi/toiminta
/arne_ritari_-saatio/

M-piiri, klubit, klubien myymät mainokset
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LIONS JUHLAVUOSIA

 Kuluva vuosi on suomalaisen lionstoiminnan 70-vuotisjuh-
lavuosi ja Suomen Lions-liiton 60-vuotisjuhlavuosi. Suomi
kuuluu 70 toimintavuoden jälkeen edelleen maailman ak-
tiivisimpiin lionsmaihin. Suomi on maailman 13. ja Euroo-
pan neljänneksi suurin jäsenmaa. Olemme tuhansien
leijonien maa, jossa on yhteensä noin 22 000 kaikenikäistä,
-oloista ja -näköistä leijonaa ja leoa.

Kansainvälinen lionsjärjestö juhli vuonna 2017 satavuotista
toimintaansa ja kansainvälisen lionsjärjestön säätiö LCIF
täytti 2018 viisikymmentä vuotta ja juhlavuonna käynnis-
tettiin Kampanja 100 keräys. Maailmassa on monenlaisia
tarpeita ja myötätuntoiset lionit ovat valmiita vastaamaan
niihin. Mutta myötätunto yksinään ei auta apua tarvitse-
via. Siihen tarvitaan rahoitusta. Siihen tarvitaan Kampanja
100 -keräystä.

Myös oman piirimme toiminnassa kausi 2019-2020 oli vii-
deskymmenes toimintakausi ja sitä oli tarkoitus juhlistaa
Porin vuosikokouksessa huhtikuussa 2020. Tämä suunni-
telma romuttui koronavirusepidemian takia ja kokous pää-
dyttiin pitämään kahdessa osassa, vaalikokous keväällä
postiäänestyksenä ja asiakokous syyskuussa Raumalla.

 Lionstoiminnalla on hienot perinteet ja paljon hyvää on
saatu aikaan. Emme kuitenkaan voi jäädä muistelemaan
menneitä vaan teemme myös palvelutyötä nyt ja tulevai-
suudessa.

Haastankin teitä miettimään ja tuomaan esille ajatuksia ja
ehdotuksia siitä, kuinka voimme jatkaa ja kehittää piiriem-
me ja klubiemme palvelutyötä 2020 luvun toimintaympä-
ristössä.

IPDG Aarno Niemi

iPDG Aarno Niemi

TUNNUSTUS piirimme panoksesta

KAMPANJA100:LCIF PALVELUVOIMAAN -KERÄYKSEEN
 osallistumisesta

Lions Clubs International Foundationin puheenjohtaja Gudrun
Yngvadottir on myöntänyt piirimme viimevuotiselle
piirikuvernöörille Aarno Niemelle kunniakirjan siitä
erinomaisesta saavutuksesta, että piirimme kaikki 65 klubia
osallistuivat toimikaudella 2019-2020 Kampanja 100: LCIF
Palveluvoimaa -keräykseen, vähintään viiden euron
jäsenkohtaisella panoksella.

 Piirimme kuuluu harvalukuiseen kymmenen eurooppalaisen
piirin joukkoon jotka pystyivät tähän palkittavaan suoritukseen.
Euroopassa oli toimikauden 2019-2020 päättyessä 9.025
Lionsklubia järjestäytyneenä 127 piiriin.  Yhdeksässä muussa
piirissä, jotka yltivät samaan kiitettävään ja tavoiteltavaan
suoritukseen, kaikki piirin klubit lahjoittavat LCIF:n Kampanja
100: Palveluvoima -keräykseen,  oli yhteensä 554 klubia.

 Tämä huomionosoitus joka on seurausta kaikkien yksittäisten
piirimme leijonien ja klubien panoksesta kannustaa meitä
jatkamaan tätä jokavuotista 100 %:sen panostamisen perinnettä
tukemaan LCIF:n  palvelutyötä maailmassamme, jossa
lisääntyvät erilaiset, muun muassa ilmastonmuutoksen
aiheuttamat luonnonkatastrofit myrskytuulten ja tulvien
muodossa.

Nälänhätä ja vääränlainen ravitsemus aiheuttavat
kuolemantapauksia ja myötävaikuttavat erilaisten sairauksien
syntyyn, diabetes on kasvava ongelma muuallakin kuin
teollistuneissa valtioissa
Voitettavissa olevat sokeus ja näköongelmat vaivaavat suurta
osaa kehittyviä maita ja nuorisolla on, käytännössä katsoen
kaikkialla maailmassa, vaikeuksia esimerkiksi koulukiusaamisen
sekä yhteiskuntaan ja työelämään sopeutumisen kanssa.

 Vallitsevan koronaepidemian torjumiseen LCIF on toistaiseksi
käyttänyt noin 5,5 miljoonaa dollaria, joista noin 1,6 miljoonaa
dollaria on käytetty Euroopassa.
LCIF:n monimuotoista palvelutyötä voi myös tukea muutenkin
kuin piirin aktiviteettirahaan sisältyvän 5,00 euron suuruisella
jäsenkohtaisella osuudella.

Tällä hetkellä klubien on mahdollista hakea noin 1.850 euron
suuruista DCG -apurahaa mihin tahansa lionstoimintaan
sopivaan aktiviteettiin.  Ennen hakemuksen tekemistä suosittelen
yhteydenottoa minuun jotta hakemuksen sisältö ja siihen liittyvät
aikataulukysymykset saadaan käsiteltyä.

Veli-Matti Andersson
Piirin LCIF-Koordinaattori
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KAMPANJA100:LCIF PALVELUVOIMAAN -KERÄYKSEEN

LIONS CLUBS
INTERNATIONAL PIIRI 107-M
Toimintakertomus toimikaudelta
2019-2020

Hyvä palvelu vaatii tasapainoa.
Tarvitsemme monen ihmisen panoksen, jotta

pystymme parantamaan maailmaa.
 Jokaisen ihmisen perspektiiviä tarvitaan menes-

tyksemme takaamiseksi.

Aarno K Niemi
aarno.niemi@lions.fi

1 Yleistä lionstoiminnasta

1.1   Toimikauden 2019-2020 teemat

1.1.1 Kansainvälisen presidentin Dr. Jung-
Yul Choin teema

Me palvelemme ihmisiä kaikkialla. Lionit ovat lois-
tava esimerkki maailmalle siitä miten paljon hyvää
saadaan aikaan, kun toimimme yhdessä. Meidät tun-
netaan vahvuudestamme ja kyvystämme auttaa mui-
ta — ja tämä saavutetaan ainoastaan Moninaisuuden
kautta.

1.2 Lions Clubs International

1.2.1 Kansainvälinen vuosikokous
Kansainvälisen Lionsjärjestön 102. vuosikokous pi-
dettiin Milanossa 5-9.7.2019.

1.2.2 Tavoitteet
Kauden maailmanlaajuisiksi prioriteeteiksi oli
määritelty:

∙  Teemaklubit

∙  Kaikenikäiset jäsenet

∙  Maailmanlaajuiset avustuskohteemme

∙  Palvelun matka

∙  Säätiömme tukeminen

1.2.3 Kansainväliset presidentit
Kansainvälisessä vuosikokouksessa valittiin:

∙  Kansainväliseksi presidentiksi Dr. Jung‐Yul
Choi Korean tasavallasta

∙  Ensimmäiseksi varapresidentiksi Judge Haynes
H. Townsend USA:sta

∙  Toiseksi varapresidentiksi Brian E. Sheehan
USA:sta

∙  Kolmanneksi varapresidentiksi Dr. Patti Hill
Kanadasta

Ennen joulua kuulimme suru-uutisen, kun kansain-
välinen ensimmäinen varapresidentti, Judge Haynes
H. Townsend menehtyi äkillisesti ennen joulua.
Otamme osaa lions- yhteisön ja omaisten suruun.
Hänen seuraajakseen valittiin:

∙  Douglas X. Alexander USA:sta

Kansainväliset presidentit ja kansainväliset johtajat
jatkavat tehtävissään 29. kesäkuuta 2021 saakka sen
jälkeen, kun kansainvälinen hallitus antoi maalis-
kuussa 2020 päätöslauselman coronavirus (COVID-
19)  -pandemiasta ja myöhemmästä Singaporen vuo-
den 2020 kansainvälisen conventionin peruuttami-
sesta.

1.2.4 Piirikuvernöörien koulutus ja
virkaanasettaminen

LCI:n järjestämä piirikuvernöörien koulutus oli en-
simmäisen kerran jaettu kahteen osaan

∙  Koulutus Q Center (St.Charles, Illinois, USA)
12-14.2.2020

∙  Koulutus Milanossa

Ensimmäinen koulutusjakso oli internaattikoulutus
ja koulutuspäivät olivat tiiviitä. Koulutuksen aikana
pääsimme myös vierailemaan päämajassa. Ajankoh-
ta oli   hyvä valmistautuessani piirikuvernöörin teh-
tävään. Koulutuksessa puolisot eivät olleet mukana.

Toinen koulutusjakso oli Milanossa ennen conven-
tionia. Koulutuksessa olivat myös puolisot mukana.
Koulutus keskittyi presidentin teemaan.

Virkaanasettaminen tapahtui koulutuspäivän lopuk-
si, koska hyvin monen osallistujan lennot oli LCI:n
toimesta varattu viimeiseksi conventionpäiväksi. He
eivät olisi pystyneet osallistumaan viralliseen vir-
kaanasettamiseen.
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2 Suomen Lions-liitto ry

2.1  Liiton hallitus toimikaudella
2019-2020

Puheenjohtaja  CC Aarne Kivioja
  LC Helsinki / Pakinkylä

Varapuheenjohtaja VCC Matti Reijonen
LC Vampula

 DG Hannu Hertti  LC Padasjoki
 DG Hannu Anttonen LC Oulu/Pateniemi
 IPDG Jari Hautala   LC Liminka /
      Liminganlahti
    1.VDG  Arto Harju-Autti LC Rovaniemi / Lainas

2.2 Kuvernöörineuvosto (KVN)
toimikaudella 2019-2020
Puheenjohtaja CC Aarne Kivioja  LC Helsinki / Pakinkylä
Varapuheenjohtaja
VCC   Matti Reijonen  LC Vampula
IPCC  _Pirkko Vihavainen LC Juva / Luonteri
107-A DG Heikki Mäki   LC Paattinen
107-B DG Kristiina Jäntti  LC Espoo/ Aurorat
107-C DG Hannu Hertti   LC Padasjoki
107-D DG Maire Vierikko  LC Mikkeli / Naisvuori
107-E DG Sirkka-Liisa

Voutilainen    LC Valkeakoski/Rapola
107-F DG Thorolf Westerlund LC Närpes
107-G DG Heikki Näsi   LC Kivijärvi
107-H DG Ilkka Kosonen  LC Parikkala
107-I DG Hannu Anttonen  LC Oulu/Pateniemi
107-K DG Erkki Lappi   LC Virtasalmi
107-L DG Raimo Torvela  LC Kemi
107-M DG Aarno Niemi   LC Rauma / Reimari
107-N DG Jenni Luomala  LC Helsini / Finlandia
107-O DG Tor-Erik Backström LC Nedervetil

2.2.1 Kuvernöörineuvoston kokoukset
Järjestäytymiskokous    1 Kalajoki  9.6.2019
Kuvernöörineuvoston kokous  2 Vantaa  24.8.2019
Kuvernöörineuvoston kokous  3 GTM kokous 29.9.2019
Kuvernöörineuvoston kokous  4 Turku  30.11.2019
Kuvernöörineuvoston kokous  5 GTM kokous 20.1.2020
Kuvernöörineuvoston kokous  6 GTM kokous 21.2.2020
Kuvernöörineuvoston kokous  7 Oulu 29.2.2020
Kuvernöörineuvoston kokous  8 GTM kokous 26.3.2020
Kuvernöörineuvoston kokous  9 GTM kokous 14.4.2020
Kuvernöörineuvoston kokous  10 GTM kokous 27.4.2020
Kuvernöörineuvoston kokous 11 GTM kokous 7.5.2020
Kuvernöörineuvoston kokous  12 GTM kokous 22.6.2020

2.3  Lions-liiton 67. vuosikokous
Suomen Lions-liiton vuosikokous järjestettiin poik-
keuksellisesti webinaarina, jolloin kokouksen toi-
mihenkilöt olivat Seinäjoella ja kokouksen
äänivaltaiset edustajat olivat tietokoneyhteyden
välityksellä ja äänestykset suoritettiin matkapuhe-
limen tekstiviestisovelluksella.

Kokouksessa valittiin:

∙  Lions‐liiton puheenjohtajaksi M‐piiristä VCC
Matti Reijonen LC Vampula

∙  Lions‐liiton varapuheenjohtajaksi valittiin B‐
piiristä PDG Sanna Mustonen LC Kirkkonummi
– Kyrkslätt/Nice

Kokouksessa päätettiin nostaa Lions-liiton jäsen-
maksua 2 €, jotta pystyttäisiin julkaisemaan Lions-
lehteä paperisena versiona 4 kpl. Lions-talon
myyntiä päätettiin jatkaa.

3 Lionspiiri 107-M toiminta

3.1  107-M piirin edustajat liiton
tehtävissä
Toiminnan- ja talouden suunnittelutoimikunnan
puheenjohtaja

VCC Matti Reijonen  LC Vampula
Joulukortit työryhmän jäsen
 Lion  Hilve Reijonen  LC Huittinen / Doris
Arpatyöryhmän jäsen
 Lion  Juha Alitalo   LC Kankaanpää
Nuorisoleiri- ja -vaihtotyöryhmän jäsen
 DC Päivi Koivuniemi  LC Huittinen / Doris
Sri Lanka kummilapsityöryhmän jäsen
 DC Leena Marvola-Sine  LC Rauma / Kanali Helme
Sri Lanka kummilapsityöryhmän jäsen
 Lion   SirpaValavuo  LC Rauma / Kanali Helme
Sri Lanka kummilapsityöryhmän jäsen
 PDG  Veikko Valavuo  LC Rauma / Reimari
LCIF Kampanja 100 työryhmän jäsen
 PDG  Veli-Matti Andersson LC Pori/Ulvila
Sääntötyryhmän jäsen
 DG Aarno Niemi   LC Rauma/Reimari
Viestintätyöryhmän jäsen
 DG Aarno Niemi   LC Rauma/Reimari
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3.2 107-M piirin piirihallitus

3.2.1 Piirikuvernöörit, piirisihteeri ja
rahastonhoitaja
Piirikuvernööri DG Aarno Niemi LC Rauma/Reimari
1. Varapiirikuvernööri 1. VDG Veli-Matti Wasell
LC Huittinen
2. Varapiirikuvernööri 2. VDG Juha Suonpää  LC Kiukainen
Piirisihteeri    CS Petteri Virtanen
LC Rauma/Reimari
Rahastonhoitaja   CT Virpi Vuorinen
LC Pori/Sofia
Edellinen piirikuvernööri  IPDG  Vesa Kynnysmaa
LC Köyliö

3.2.2 Maailmanlaajuinen toimintaryhmä
(GAT)
GAT (puheenjohtaja) D-GAT Aarno Niemi
LC Rauma/Reimari
GLT (koulutusjohtaja) D-GLT Torsti Ruokoski
LC Kankaanpää
GMT (jäsenjohtaja) D-GMT Raimo Gröhn
LC Ulvila
GST (palvelujohtaja) D-GST Arja Tuominen
LC Kokemäki/Jokilaakso

3.2.3 Alueet ja lohkot
I Alueen pj RC Raimo Syväluoma LC Merikarvia
1. Lohkon pj ZC Pekka Koivuviita LC Siikainen
2. Lohkon pj ZC Harri Viitasalo
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde
II Alueen pj RC Hannu Nurmikko LC Ulvila
1. Lohkon pj ZC Tarja Klemetti LC Pori / Charlotta
2. Lohkon pj ZC Veli-Matti Andersson LC Pori/Ulvila
3. Lohkon pj ZC Sisko Pakarinen LC Ulvila/Aurora
III Alueen pj RC Sirkka Madekivi LC Punkalaidun/Fiina
1. Lohkon pj ZC Jorma Suominen LC Lauttakylä
2. Lohkon pj ZC Juha Kalliomäki LC Harjavalta/Huovi
3. Lohkon pj ZC Asko Holmala LC Kiikka
IV Alueen pj RC Hemmo Virtanen LC Rauma
1. Lohkon pj ZC Päivi Karlsson
LC Rauma / Kanali Helme

2. Lohkon pj ZC Kai Raikunen  LC Rauma / Reimari
3. Lohkon pj ZC Tapani Kaila  LC Laitila / Untamoinen

3.2.4 Toimikuntien ja työryhmien
puheenjohtajat
PDG- ja kunnia   IPDG  Vesa Kynnysmaa
LC Köyliö
Perhe ja naisasiavastaava (GMT) DC Sirkka-Liisa Varjus
LC Pori/Katariina
Quest     Quest Kirsti Vuorela
LC Nakkila / Emma
Nuorisovaihto ja -leiri  YCED Päivi Koivuniemi
LC Huittinen/Doris
Kummilapsitoiminta  DC  Leena Marvola-Sine
LC Rauma / Kanali Helme
Tietotekniikka   DC  Pekka Tuuna
LC Rauma
Tiedotus/Viestintä  DC  Rauni-Eliisa Wasell
LC Huittinen/Gerda
Sosiaalinen media   DC  Virpi Äijö
LC Ulvila/Aurora
Kokous- ja juhlatilaisuudet DC  Jari Vuorinen
LC Ulvila
Arne Ritari-säätiö   D-ARS Antti Raitaniemi
LC Pori/Karhu
LCIF           D-LCIF Veli-Matti Andersson
LC Pori/Ulvila
LEO- toiminta   DC  Antti Valavuo
LC Rauma/Fänikk

3.2.5 Tukihenkilöt ja projektivastaavat
MyLCI admin ja tukihenkilö  Mari-Anna Niemi

LC Rauma / Kanali Helme
Vesileijona            Riitta Valavuo
        LC Rauma / Fänikk
Lasten klinikan kummit konsertti Pirjo Laitinen

LC Rauma / Kanali Helme

3.2.6 New Voices nimeämiset
Johtaminen Sirkka-Liisa Varjus LC Pori / Katariina
Palvelu  Pirjo Laitinen  LC Rauma / Kanali Helme
Jäsenyys  Sami Lohisto   LC Laitila / Untamoinen
Markkinointi Virpi Äijö   LC Ulvila / Aurora

3.2.7 Toiminnantarkastajat toimikaudella
2019-2020
Toiminnantarkastaja  Seppo Mäkiselkä LC Siikainen
Toiminnantarkastaja  Keijo Silvola  LC Siikainen

3.2.8 Varatoiminnantarkastajat
toimikaudella 2019-2020
Varatoiminnantarkastaja  Pentti Laine  LC Köyliö
Varatoiminnantarkastaja  Timo Lätti  LC Köyliö
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3.3  Piirihallituksen kokoukset
Piirihallituksen tutustumistilaisuus
 Villa Lokari, Eurajoki     22.8.2019
Piirihallituksen kokous 1
 Villa Tallbo, Rauma     7.9.2019

Piirihallituksen kokous 2 (A&M yhdessä)
 Maatalousmuseo Sarka, Loimaa   9.11.2019

Piirihallitus 3
 Ravintola Liisanpuisto, Pori   1.2.2020
Piirihallitus 4
  GTM kokous      14.3.2020
Piirihallitus 5
  GTM kokous      15.4.2020

3.4 Piirin 50 toimintavuosi
Kulunut kausi oli piirin 50 toimintavuosi ja sitä
varten suunniteltiin erityinen juhlalogo. Piirin lo-
goon oli lisätty luku 50. Myös juhlavuotta varten oli
tehty 50 juhlavuoden roll-up.

Juhlavuotta oli tarkoitus juhlistaa Pori Karhun jär-
jestämässä piirin vuosikokouksessa ja vuosijuhlassa
26.4.2020 Porissa. Juhlapuhujaksi oli kutsuttu kan-
sainvälinen johtaja Geoffrey Leeder puolisonsa
kanssa Englannista.

Toimintavuotta, samoin kuin LCIF:n aikaisemmin
juhlittua 50 toimintavuotta ja LCIF:n kampanja 100
oli tarkoitus muistaa piirin toiminnassa ansioitu-
neille lioneille luovutettaville MJF-jäsenyyksillä ja
ARS-ritari arvoilla. Samassa tilaisuudessa oli tar-
koitus luovuttaa Lions-liiton hankkimat kaksi MJF-
jäsenyyttä.

Tämä tilaisuus kumminkin peruuntui korona eli
Covid-19 epidemian vuoksi.

3.5 Palveluaktiviteetit ja lahjoitukset
M-piirissä

Klubeista oli raportoinut MyLioniin 91 %.

Aktiviteetit       1 569 kpl
Vapaaehtoistunnit     36 713 h
Palvelusta hyötyneet henkilöt   88 214 henkilöä
Lahjoitetut varat ilman LCIF osuutta 128 609 USD
LCIF lahjoitukset piiristä    15 311 USD

Saimme palveluraportointihaasteesta kansainväli-
sen presidentin Jung-Yul Choin tunnustuspalkin-
non, koska piiri sijoittui kymmenen parhaan
joukkoon, perustuen korkeimpaan prosenttiosuu-
teen klubeja raportoivasta palvelusta.

3.6 Piirin vuosikokous
Piirin vuosikokous järjestettiin kahdessa osassa ko-
ronaepidemian vuoksi:

∙  Vaalikokous

∙  Varsinainen vuosikokous

3.6.1 Vaalikokous
Vaalikokous järjestettiin kansainvälisen lionsklubi-
en järjestön lakiasian neuvonantajan David Kings-
buryn ohjeiden mukaan. Vaalit päätettiin järjestää
postiäänestyksenä.

 Piirihallitus Raumalla 7.9.2019, Aarno Niemi DG,
piirisihteeri Petteri Virtanen ja Liiton puheenjohtaja
Aarne Kivioja

Piirihallitus Loimaalla 9.11.2019, A-piirin kanssa yhteinen,
piirikuvernöörit Aarno Niemi ja Heikki Mäki
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Vaalikokouksen järjestämistä varten nimitettiin kan-
sainvälisten malliohjesääntöjen mukaisesti kolme
toimikuntaa:

∙  Nimitystoimikunta (PDG Jaakko Räikkönen LC
Rauma/Ruori, Lion Hannele Vuorinen LC
Pori/Sofia ja Lion Keijo Vähäaho LC Eura)

∙  Äänivaltuustoimikunta (DG Aarno Niemi LC
Rauma/Reimari, CS Petteri Virtanen LC
Rauma/Reimari, Lion Irja Räikkönen LC
Rauma/Kanali Helme, Lion Mikko Reittonen LC
Rauma/Ruori)

∙  Vaalitoimikunta (PDG Jaakko Räikkönen LC
Rauma/Ruori, Lion Kari Ekqvist LC
Rauma/Ankkuri, Lion Hannu Vapola LC Lappi
TL)

Vaalissa annettiin kaikkiaan 136 hyväksyttyä ääntä,
äänioikeutettuja oli kaikkiaan 186. Piirikuvernöörien
virkoihin valittiin:

∙  Piirikuvernöörin virkaan 1 VDG Veli‐Matti Wa‐
sell, LC Huittinen

∙  Ensimmäisen varapiirikuvernöörin virkaan 2
VDG Juha Suonpää, LC Kiukainen

∙  Toisen varapiirikuvernöörin virkaan RC Hannu
Nurmikko, LC Ulvila

3.6.2 Varsinainen vuosikokous
Varsinainen vuosikokous järjestettiin 10.9.2020. Ko-
kouksessa oli läsnä 47 äänioikeutettua kokousedusta-
jaa.

Varsinaisessa piirin vuosikokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat, joista tärkeimpinä mainitta-
koon: toimikauden 2018-2019 toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen käsittely, vastuuvapauden myöntä-
minen edellisen toimikauden piirin hallitukselle, toi-
mikauden 2020 -2021 talousarvio ja siihen liittyvä
piirirahan suuruus, toimikauden 2020-2021 toimin-
tasuunnitelma sekä todettiin kahden seuraavan vuo-
sikokouksen järjestelyistä vastaavat klubit.

Hyväksyttiin piirin uudet säännöt ja todettiin piirin
oleva rekisteröity yhdistys. Näin pankkiasioiden ja
erilaisten viranomaisasioiden hoitaminen helpottui
ja mahdollistui.

Hyväksyttiin myös Lions-piiri 107-M avustusrahaston
sääntöjen muutos.

Toimikauden 2018-2019 tuloslaskelma päättyi 304,52
€:n ylijäämäiseksi taseen loppusumman ollessa
68 488,91 €.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen kaudelta 2018-2019
sekä hyväksyi hallituksen esityksen tilikauden ylijää-
män siirtämistä voitto- ja tappiotilille.

Piirirahan suuruudeksi päätettiin toimikauden 2020-
2021 osalta 10,00 €/klubin jäsen ja se jakautuu siten,
että LCIF -maksun osuus on 5,00 €, nuorisoleirimak-
sun osuus on 4,00 € ja piirilehden osuus on 1,00 €.
Piiri ei edelleenkään peri jäsenmaksua.

Kevään 2021 piirin vuosikokous pidetään Huittisissa
LC Huittinen/Gerdan järjestämänä ja kevään 2022
vuosikokous pidetään Raumalla LC Rauma/Kanali
Helmen järjestämänä.

DG tiimi:

Hannu Nurmikko, Juha Suonpää ja Veli-Matti Wasell puolisoineen

Vuosikokousväkeä
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3.7  Piirin muut tilaisuudet

3.7.1 Alueseminaarit
Alueseminaareita järjestettiin edellisvuosien tapaan
2 kpl. Ensimmäinen Merikarvialla 14.9.2019 ja toi-
nen 21.9.2019 Huittisissa. Alueseminaareissa oli
esillä piirin toimikuntien kauden suunnitelmat ja
painopisteet.

3.8 Klubit

3.8.1 LC Kullaa
Klubin toiminta loppui 30.6.2020 jäsenmäärän vä-
henemisen vuoksi.

3.9 Alue- ja lohkojohtajien sekä
toimialajohtajien toimintakertomukset

3.9.1 Lions piiri 107 M, I-alue, Raimo
Syväluoma

1-Alueen 2- lohkon kokous pidettiin 11.11.2019 Kan-
kaanpäässä, Ravintola Facen kabinetissa.

Kaikista lohkon klubeista oli edustajat paikalla, li-
säksi kokoukseen oli saapunut LCIF- koordinaattori
Veli-Matti Andersson, joka esitelmöi palveluvoimaa-
suurkeräyksestä sekä Melvin Jones-huomionosoi-
tusten hakemisesta. Perhe- ja naisasiavastaava
Sirkka-Liisa Varjus kertoi puolisotoiminnasta ja sen
suunnittelusta. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin klu-
bien tilanteesta, jäsenasioista, sekä useista tulevista
aktiviteeteistä.

1-Alueen 1-Lohkon kokouksia ei pidetty syys, eikä
kevätkaudella.

Koronasta johtuvista kokoontumisrajoituksista huo-
limatta, syys -ja alkukeväällä klubit olivat toimineet
aktiivisesti, toteuttaen ahkerasti erinäisiä aktivi-
teettejään.

Toivottavasti kausi 2020-2021 alkaa innokkaasti ja
pääsemme taas entisiin, sekä uusiin palvelutoimiin.

3.9.1.1 I-alue, 2. lohko, ZC Harri Viitasalo
LC-Kankaanpää/Kuninkaanlähde

Niin kuin me kaikki tiedämme oli kuluva
toimintakausi poikkeuksellinen ja haastava.

Klubivierailut ja kokoukset jäivät suurelta osin
toteutumatta.

Lohkon ainoa kokous pidettiin 11.11.2019 Ravintola
Facen tiloissa.

Jokaisesta lohkon klubista oli edustus paikalla.
Vieraanamme oli myöskin Sirkka-Liisa Varjus,
kertomassa puolistotoiminnasta. Myöskin Veli-
Matti Andersson oli saapuvilla kertomassa LCIF
palveluvoimaasuurkeräyksestä.

Klubivierailun tein LC-Helmen kokoukseen.
Tilaisuudessa vihittiin uusi jäsen klubiin.

LC-Kankaanpää/Kuninkaanlähteen kokouksessa
myös edustin lohkoa.

Valitettavasti myös lohkomme jäsenmäärä on
laskussa.

3.9.2 Lions piiri 107 M, II-alue, RC Hannu
Nurmikko, LC Ulvila

I-lohkon kokouksia on kauden aikana pidetty kaksi
12.12.2019 ja 30.1.2020.

Kokouksissa on käyty läpi kauden ajankohtaisia ai-
heita ja myös vieraita on käynyt pitämässä esitel-
miä, PDG Veli-Matti Andersson LCIF-DC ja PDG
Antti Raitaniemi ARS.

II-lohkon kokouksia oli yksi 21.10.2019 johon osal-
listui viidestä klubista seitsemän lionia.

Täälläkin kävi vieraita pitämässä esitelmiä, Raimo
Gröhn GMT piti esitelmän jäsenasioista.

Lohkonpuheenjohtaja Veli-Matti Andersson kävi
pitämässä Kampanja 100 tilaisuuksia LCIF-DC omi-
naisuudessa eri alueiden lohkojen kokouksissa, III-
Alueen 2.lohkon kokouksessa Harjavallassa
28.10.2019, I-Alueen 2.lohkon kokouksessa Kan-
kaanpäässä ja II-Alueen 1.lohkon kokouksessa Po-
rissa 12.12.2019.

III-lohkon kokouksia on kauden aikana pidetty kak-
si 9.10.2019 ja 5.3.2020.

Ensimmäisessä kokouksessa oli kuudesta klubista
osallistujia 10 lionia, Sirkka-Liisa Varjus piti esitel-
män perhe- ja naisasioista Lions toiminnassa.

Toisessa lohkonkokouksessa oli kuudesta klubista
osallistujia 10 lionia. Tässä kokouksessa Kirsti Vuo-
rela piti esitelmän Quest- toiminnasta.

II-Alueen Piirihallituksen kokous pidettiin 1.2.2020
Porissa Ravintola Liisanpuistossa, tuossa kokouk-
sessa DG Aarno Niemi palkitsi myös piirihallituksen
lioneita.

Vierailin lohkokokouksissa ja yhteistyökokouksissa,
näissä kokouksissa sain kuulla kuinka paljon klubit
tekevät työtä toiminnan eteen ja kuinka kehittävät
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yhteistyötä, jotta resurssit riittävät tapahtumiin ja
palveluaktiviteetteihin.

Valitettavasti korona sotki kauden tapahtumia, kuten
piirin vuosikokousta ei voitu pitää perinteiseen ta-
paan, klubien yhteistyö hankkeet jäivät keväällä pois,
joita syksyn aikana klubit keskenään sopivat.

Kaiken kaikkiaan alueen klubien toiminta oli melko
aktiivista kaikesta huolimatta. Klubien yhteistyö avaa
uusia hankkeita ja saa jäsenistöä uudella tavalla liik-
keelle ja jopa uusia jäseniä klubeihin, kun näkyväi-
syys ja toiminta tulee esille tapahtumissa ja
palveluaktiviteeteissa.

Kuten moneen otteeseen on todettu, toimiminen loh-
kon- ja alueenpuheenjohtajana avaa lions toimintaa
aivan uudella tavalla, joten mukaan vaan, jos tehtä-
viä on avoinna.

3.9.2.1 II-alue, 1. lohko, ZC Tarja Klemetti,
LC Pori Charlotta

Klubit:

II alueen 1. lohkoon kuuluvat seuraavat lionsklubit:
LC Pori Otava, LC Pori/Charlotta, LC Pori/Juhana, LC
Pori/Karhu, LC Pori/Katariina ja LC Pori/Linna.

Toiminta:

Toiminta klubeissa oli aktiivista ja pohjautui pitkälti
edellisvuosien toimintamalleihin. Uusiakin
tapahtumia, mm. luistelutapahtuma Liisanpuistossa,
järjestettiin maltillisesti ottaen huomioon leijonien
ikääntyminen ja jäsenmäärän pienentyminen. LC
Pori/Charlotan järjestämä Jorma Uotisen Pariisin
taivaan alla -konsertti Kehräämössä oli menestys:
tapahtuma oli loppuunmyyty. Valitettavasti keväälle
2020 suunniteltuja tapahtumia jouduttiin perumaan
koronan takia. Perinteistä LC Pori/Linnan
porongrillaustapahtumaa ei tänä vuonna nähty eikä
yhteisprojektia kävelykadun siivoustapahtumasta
toteutettu.  Valitettavasti LC Pori/Karhun
vetovastuulla ollut piirikokous eikä sen yhteydessä
suunniteltu piirin 50-vuotistapahtuma toteutunut
perinteisellä tavalla. Olimme kaikki uuden edessä ja
ensimmäistä kertaa piirikokous järjestettiin
verkossa.

Kauden aikana pidettiin kaksi lohkon kokousta
12.12.2019 sekä 30.1.2020. Kokouksissa käsiteltiin
kuhunkin ajankohtaan kuuluvia piirin asioita kuten
leijona-juhlaa, Leijona-viikon avausta, piirin ja liiton
hakemukset virkoihin, piirikokousta, piirin 50-
vuotisjuhlaa ja muistutettiin lähialueen Lions Quest-
koulutuksista. Kokouksessa käsiteltiin jäsenkehitystä
ja yhteisiä aktiviteetteja. Kaudella 2020-2021

järjestetään Porissa yhteinen Diabetes-kävely. PDG
Veli-Matti Andersson hoitaa tapahtuman
järjestämistä. Lohkon kokouksissa vierailivat PDG
Veli-Matti Andersson sekä PDG Antti Raitaniemi
puhumassa ARS-toiminnasta.

Lohkon klubien vierailuilla tiedustelin klubien
mahdollisuutta rahoittaa Lions Quest koulutuksia.
Neljä avustajaa/opettajaa tarvitsivat rahoituksen.
Kokemäellä olleeseen peruskoulutukseen rahoituksen
antoivat Karhu, Linna ja Charlotta. Vierailu LC
Pori/Katariinan kokoukseen ei toteutunut koronan
takia. LC Pori/Katariina on Porin ensimmäinen
naisklubi, joka vietti 25-vuotisjuhlaansa risteillen.
Klubivierailulla puhuin kohtaamisesta. Ainoastaan
me, klubin jäsenet, voimme päättää mihin suuntaan
yhteisömme kehittyy. Vain me voimme vaikuttaa
kehityksen suuntaan.  Meidän on huolehdittava
jatkuvuudesta ja pidettävä huoli klubien hyvästä
yhteishengestä. Vain silloin on mahdollisuuksia
saada joukkoomme uusia jäseniä – jäseniä, jotka
haluavat sitoutua ja löytävät elämäänsä tyydyttävää
sisältöä. Lohkossa on useita pieniä klubeja, joiden
toiminta alkaa olla vaakalaudalla. Jäsenkehitykseen
ja viihtyvyyteen tulee kiinnittää huomiota. alue, 1.
lohko, ZC Tarja Klemetti, LC Pori Charlotta

3.9.2.2 II-alue, 2. lohko, ZC Veli-Matti
Andersson, LC Pori/Ulvila

II Alueen-2.lohkon toiminta oli toimikaudella hyvin
vähäistä.

Lohkon kokouksia oli vain yksi 21.10.2019 ja siihen
osallistui viisi klubia joista oli paikalla seitsemän
henkilöä.   Tilaisuudessa oli vieraana Raimo Gröhn
GMT -ominaisuudessa pitämässä esitelmän
jäsenasiasta ja minä pidin esitelmän Kampanja
100:sta LCIF-DC -ominaisuudessa.

LCIF-DC:nä vierailin III Alueen 2.lohkon kokouksessa
Harjavallassa 28.10.2019, I Alueen 2.lohkon
kokouksessa Kankaanpäässä 11.11.2019 ja II Alueen
1.lohkon kokouksessa Porissa 12.12.2019 teemana
Kampanja 100.

3.9.2.3 II. alue 3.lohko / ZC Sisko
Pakarinen
 Lohkon kokouksiin osallistumiset klubeittain
Klubi Kokous 1 Kokous 2 Kokous 3
   (ei pidetty)
LC Nakkila    1 0
LC Nakkila/Emma   0 1
LC Kullaa     0 0
LC Ulvila     2 3
LC Ulvila/Olavi    2 2
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LC Ulvila/Aurora   5 4
Asiantuntija Sirkka-Liisa Varjus Kirsti Vuorela

Lohkon kokouksissa käsitellyt yhteiset asiat ja terveiset
piirihallitukselle
Kokous 1 Perhe- ja naisasioiden kehitys Lions toiminnassa

MyLion ja viestintä klubien ja piirin välillä
Kokous 2 Kirsti Vuorela esitteli Quest-toimintaa hyvin ja
selkeästi. Tällaista toivottiin enemmänkin.

Klubeille kuuluu hyvää. Nykyisten piirikuvernöörien
toiminta erinomaista – kiitokset siitä piirihallitukseen.

MyLion-ohjelmassa toimintaongelmaa.
Kokous 3 Kokous jäi pitämättä yleisten
kokoontumisrajoitusten vuoksi (Korona-virus)

Lisäksi yhdessä suunniteltua:
∙  Lohkon klubien yhteistyö on ollut hyvää. Ulvi‐

lan klubien presidentit ovat sopineet, että Lion
toimintaa tuodaan yhdessä esille osallistumal-
la paikallisiin tapahtumiin yhteisellä infopis-
teellä. (Äitienpäivämarkkinat,
Hansamarkkinat).

∙  Yhteisjoukkueella osallistutaan hyväntekeväi‐
syysgolfiin 12.6. Nakkilan golf-kentällä.

∙  Yhteistyö klubien kesken nähdään hyvänä.
Klubivierailuja lisätään.  Kaikkien yhteinen
haaste tuntuu olevan jäsenten toiminta-aktiivi-
suuden vähäisyys.

∙  Mietinnässä myös yhteistoimintarahaston pe‐
rustaminen (hakemuksesta myönnetään avus-
tusta).

∙  Yhteistoimintaa kaudella 2020‐2021 aiotaan
jatkaa tulevien presidenttien voimin.

∙  Kullaan klubissa käydessä keskusteltiin myös
yhteisten tapahtumien mahdollisuuksista. Pie-
ni porukka kokoontuu suurella osallistumis-
prosentilla ja puolisot ovat aktiivisesti
toiminnassa mukana.

∙  LC Nakkilan kokouksesta viestinä: MyLion on
jäänyt vähälle käytölle. Vierailukuution sijain-
titietoa kaivattiin.

Lohkon puheenjohtajan osallistumiset klubien kuukausi-
tai hallituksen kokouksiin
Klubi Päivämäärä
LC Nakkila   9.3.2020
LC Nakkila/Emma 6.11.2019
LC Kullaa   2.3.2020
LC Ulvila   13.2.2020
LC Ulvila/Olavi suunniteltu osallistuminen 25.3.2020
(peruuntui Koronan vuoksi)
LC Ulvila/Aurora  7.1.2020

Keväällä 2020 lohkon klubien toimintaan, kokous-
ten järjestämiseen sekä aiempien suunnitelmien

toteutumiseen vaikutti voimakkaasti Koronaan liit-
tyvät rajoitukset. Klubien onnistui kuitenkin tarvit-
taessa ”kokoontua” käyttäen joko
sähköpostikokouksia tai Skype/Teams-yhteyksiä.

3.9.3 Lions piiri 107 M, III-alue, Sirkka
Madekivi

Alueessa 18 klubia, 3 lohkoa.

Aluejohtaja järjestänyt alueseminaarin 21.9.2019
Huittisten kaupungintalolla ja piirihallituksen
kokouksen järjestelyvastuu oli yhteiskokouksena
Loimaalla Sarkamuseossa 9.11.2019. Loimaa
huolehti järjestelyt!

Uusien leijonien ja kummien
tiedotus/koulutustilaisuuden järjestely Keikyään
23.10.2019.

Aluejohtaja osallistunut 9.1.2020 1.lohkon klubien
yhteiskokoukseen Huittisten kaupungintalolle.
Ainoa lohkon kokous, johon sai kutsun.

Aluejohtaja osallistunut piirihallituksen kokouksiin
mahdollisuuksien mukaan.

Alueen jäsenmäärä on laskenut mutta uusiakin
jäseniä on saatu. Toiminta ollut kuitenkin vilkasta.

3.9.3.1 M 107 piiri / III alue / 2 lohko ZC
Juha Kalliomäki LC Harjavalta/Huovi

Kauden alussa oli Hiittenharjulla Harjavallassa
Water-Lab –tapahtuma. Tilaisuus keräsi ennätys-
osanottajamäärän verrattuna aikaisempiin, muissa
piireissä järjestettyihin tilaisuuksiin.

Lokakuussa, Hyvän päivänä oli lohkon alueella Dia-
beteskävelyitä, yksin ja yhdessä järjestettyinä.

Lohkon 1. kokous järjestettiin 28.10 Harjavallassa.

Sydäniskurikampanja otettiin lohkon alueella hyvin
vastaan. Tarkastamattoman tiedon pohjalta tavoi-
te, yksi sydäniskuri/klubi täyttyi. Osa klubeista to-
teutti toisen iskurin hankinnan yhteistyössä
muiden klubien kanssa.

Covid 19 -pandemia aiheutti muutoksia klubiko-
kouskäytäntöihin ja yhteisiin tapahtumiin. Klubien
toiminta ja sääntöjenmukaiset asiat saatiin poikke-
usoloissa kuitenkin järjestettyä. Kevätkauden loh-
konkokousta ei pidetty.

Kauden aikana kolme klubia täytti pyöreitä toimin-
tavuosia. Harjavalta/Huovi syyskaudella 50 vuotta
ja Harjavalta sekä Kauvatsa molemmat 60 vuotta
kevätkaudella.

Juha Kalliomäki LC Harjavalta/Huovi
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3.9.4 Lions piiri 107 M, IV-alue

3.9.4.1 M 107 piiri / IV alue / 1 lohko ZC Päivi
Karlsson LC Rauma Kanali Helme

Heti kauden alkajaisiksi allekirjoittanut ja 2. Lohkon
puheenjohtaja

Kai Raikunen; LC Rauma Reimari suunnittelimme
toteuttaa kauden hieman eri tavalla: päätimme yh-
distää molempien lohkojen kokoukset ja saada näin
mahdollisesti enemmän osallistujia kokouksiin ja
ehkä myös paremmin järjestettyä vierailijaluentoja!

Ensimmäinen yhteinen 1. ja 2. Lohkojen kokous pi-
dettiin 30.10.2019 Ravintola Savilassa, Vanhankir-
konkatu 1 Rauma.  Kokoukseen osallistui
molemmista lohkoista yhteensä toistakymmentä
henkilöä.  Vierailijoina kokouksessa olivat Veli-Matti
Andersson Pori/Ulvila sekä Piirikuvernööri Aarno
Niemi.  He molemmat pitivät mielenkiintoiset pu-
heenvuorot kokouksen aikana.

Toinen yhteinen 1. ja 2. Lohkojen kokous pidettiin
30.1.2020 Ravintola Savilassa, Vanhankirkonkatu 1
Rauma.  Kokoukseen osallistui molemmista Lohkois-
ta yhteensä parikymmentä henkilöä.  Vierailijana ja
esitelmän pitäjänä kokouksessa oli M-piirin Perhe-
ja naisasiavastaava Sirkka-Liisa Varjus.

Kauden kolmas yhteinen kokous suunniteltiin pidet-
täväksi 19.3.2020 Rauman Merikoululla mutta se
jouduttiin valitettavasti peruuttamaan Korona-pan-
demian vuoksi.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että yhteiset koko-
ukset olivat hyvä idea;

näin saatiin väkeä runsaammin paikalle ja kokouk-
siin mielenkiintoisia vierailijoita/esitelmöitsijöitä
sekä ennen kaikkea koimme, että saimme yhteisillä
kokouksilla “puhallettua uusia tuulia” ja eritoten
lisättyä klubien välistä tuttavuutta, yhteishenkeä ja
-työtä!

Lohkon puheenjohtajana ehdin vierailla 1. Lohkon
kaikissa muissa klubeissa paitsi LC Pyhärannassa.
Pyhärantaan kevääksi suunniteltu klubivierailu pe-
ruuntui Koronan vuoksi.

Osallistuin kaikkiin Piirin hallituksen kokouksiin
alkukaudesta paikan päällä ja loppukaudesta etäko-
kouksin.

3.9.4.2 M 107 piiri / IV alue / 2 lohko ZC Kai
Raikunen, LC Rauma/Reimari

Kokoukset : Pidettiin kaksi kokousta ja kolmaskin oli
suunnitelmassa, mutta koronaviruksen takia maalis-

kuun kokous jäi pitämättä. Kokoukset pidettiin yh-
dessä 1 lohkon kanssa

Läsnä kokouksessa 30.10 oli Rauma Reimarista 3 ja
muut edustajat olivat 1 lohkosta. Vierailija piiristä
oli Veli-Matti Andersson.

Läsnä kokouksessa 30.1 olivat 4 Rauma Reimareista,
1 LC Luviasta, 2 LC Lapista, 1 LC Eurajoelta, 2 LC
Rauma Ruorista ja muut edustajat olivat 1 lohkosta.
Vierailija piiristä oli Sirkka-Liisa Varjus.

Lohkon jäsenmäärä: 143, eronneita 12 ja liittyneitä 2

Lohkon aktiviteetit: jokaisella klubilla omia aktivi-
teetteja

Lohkon tulevaisuuden suunnitelma: Kehittää rauma-
laisten klubien yhtyeistyötä siten, että yksi klubi oli-
si koordinointivastuussa kalenterivuoden. Tarkoitus
lisätä eri klubien jäsenten tutustumista toisiinsa ja
lisätä Lionstoiminnan näkyvyyttä Rauman alueella.
Tarkempi suunnitelma tehdään syksyllä 2020.

3.9.4.3 M 107 piiri / IV alue / 3 lohko ZC Tapani
Kaila

Lohkon klubit: LC Eura, LC Eura /Muinaiset, LC Eura
/Pyhäjärvi, LC Honkilahti, LC Kiukainen, LC Laitila,
LC Laitila /Untamoinen

Lohkon tapahtumat:

∙  2.9.2019 sähköpostilla esittelin itseni, kerroin
ajatuksistani ja pyysin ottamaan rohkeasti yh-
teyttä. Posti lähetetty klubipresidenteille

∙  3.10.2019 lohkon kokous Laitilassa Pilkington
Automotive Finlandin tiloissa.

Paikalla: Eura, Eura /Pyhäjärvi, Laitila ja Laitila
/Untamoinen.

Keskusteltu klubien toimintasuunnitelmista, jäsen-
hankinnasta ja kokouskäytännöistä. Lohkon raken-
teen takia pidettiin ZC:n klubivierailuja yleistä
kokousta suotavampana.

∙  12.2.2020 klubivierailu LC Eura /Pyhäjärven
kuukausikokouksessa

∙  20.2.2020 klubivierailu LC Euran kuukausikoko‐
uksessa

∙  10.3.2020 klubivierailu LC Laitilan kuukausiko‐
kouksessa

∙  kaksi jo sovittua klubivierailua jouduin peru‐
maan
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3.9.5 Palvelu, GST - Arja Tuominen, LC
Kokemäki/Jokilaakso

LCI Forward - palvelutoiminnassa kaudella keski-
tyttiin osa-alueisiin; ympäristö, nälän helpottami-
nen, näkökyky, diabetes ja lasten syöpä.

M - piirin aktiviteettikummiksi lupautunut Matias
Marttinen suostui tehostamaan piirissämme diabe-
tes-ja puhtaat vedet aktiviteettien näkyvyyttä. Hän
on erittäin aktiivisesti pitänyt diabetes- asiaa julki-
suudessa ja kertonut omia kokemuksiaan. Eduskun-
nan ympäristövaliokunnan varajäsenenä hän on
perillä suomen ympäristöpolitiikasta.

Puhtaat vedet - Water Lab 16.8 Harjavallassa Hotel-
li Hiittenharjussa aloitti kauden hienosti.

Tilaisuutta vetämään tuli projektipäällikkö Karolii-
na Vilander mukanaan " vastarannan kiisket" Mika
Pirttivaara LC Tapiola ja Tiitus Tuohikorpi LC
Helsinki/Cosmopolitan. Tähän piirimme tilaisuu-
teen osallistui yli 40 leijonaa sekä muuta asiasta
kiinnostunutta mikä oli yleisöennätys. Vesileijona -
huivin saivat IPDG Vesa Kynnysmaa LC Köyliö ja
piirin GST Arja Tuominen LC Kokemäki/Jokilaakso.
Myöhemmin piirin vesileijonaksi nimitettiin Riitta
Valavuo LC Rauma/Fänikk. Klubit toteuttivat alueil-
laan puhtaiden vesien puolesta erilaisia aktiviteet-
teja.

Sydäniskurikampanja toteutui hienosti. Klubit kar-
toittivat paikkakuntien tarpeet ja hankkivat niitä
yksin sekä yhdessä muiden klubien kanssa. Vähim-
mäistavoite ylitettiin nopeasti. Ilmaista käyttökou-
lutusta järjesti Satakunnan Sydänpiiri Messi -
hankkeen (Leader) rahoituksen
avulla.�Diabeteskävely liitettiin Hyvän Päivään ja
järjestettiin lauantaina 12.10 sateesta huolimatta.
Klubit ja heidän yhteistyökumppaninsa ideoivat kä-
velyn yhteyteen erilaisia tietoiskuja ja mm. veren-
sokerin mittausta. Kaikista piireistä M - piiri
järjesti eniten tapahtumia.

Hyvän mielen joulukortteja tilasi suurin osa klu-
beista. Ensimmäistä kertaa oli myynnissä myös per-
sonoituja kortteja. Klubit saivat itselleen puolet
myyntituotoista käytettäväksi paikalliseen nuoriso-
työhön.

Anna tukesi nuorisolle arpoja painettiin 25000 kpl
ja niitä myytiin 10 euron kappalehintaan.

Piirikuvernöörin asettamana tavoitteena oli, että M
- piirin klubit eivät palauta arpoja ilman, ettei niitä
ole tarjottu myytäväksi klubien jäsenille. Tästä huo-
limatta osa klubeista palautti arvat suoraan takaisin

liittoon. Arpoja voitiin myydä muillekin kuin klubi-
laisille. Arpoja käytettiin myös arpajaispalkintoina.

Rauhanjulistekilpailu - " Rauhan matkaa" M -piiris-
tä 7 klubia sponsoroi kilpailun kouluihin.

Näistä valittiin piirin edustajana jatkoon LC Porin
sponsoroimana Cygnaeuksen koulun VI B Nea Hau-
talan työ.

Kumppanuus - sopimuksia lions liitto sopi Suomen
Hiihtoliiton ja Lastenklinikoiden Kummit ry:n kans-
sa. M - piirin huonon lumitilanteen takia ei Lasten
leijona-hiihtoja 2020 ei pystytty järjestämään. Hiih-
toa korvaavia tapahtumia eräät klubit kuitenkin jär-
jestivät alueillaan.

Lasten klinikoiden Kummit ry:n kanssa yhteistyö
koski lapsuusiän syöpää. Kaikissa viidessä yliopis-
tosairaala- alueella piti järjestää " Kevään säveliä "
konsertit varojen keräämiseksi. Turun konserttia
järjesti A - piiri yhdessä M - piirin avustuksella. Ko-
ronaepidemia esti kuitenkin keväällä konserttien
järjestämisen. Asiaan palataan syksyllä uudella in-
nolla tilanteen salliessa.

Aktiviteettien järjestämisessä M - piirin klubeissa
oli rajana vain mielikuvitus. Tässä osa lueteltuna ja
toisille kopioitaviksi. Roskien keräys, ympäristön
siivous, konsertit, nimikkopuistot, klapitalkoot,
kuntoportaat, neuletyöt, ruokakuljetukset, kauppa-
asioinnit, markkinat, myyjäiset, arpajaiset, kalente-
rit, joululahjat, äitienpäivä-isänpäivä lahjat, stipen-
dit, keppihevostapahtumat, lukunurkka, kahvitukset
ym. ym.

3.9.6 Jäsen, GMT – PDG Raimo Gröhn, LC
Ulvila

Piirissä järjestettiin uusi jo toistamiseen jäsenhan-
kintakampanja “kolmekautinen”, koska edellisenä
kautena saimme jäsen menetyksen puolittumaan -
47. Kuluvalla kaudella jäsenmäärämme kuitenkin
teki kaikkien aikojen huonoimman mahdollisen tu-
loksen miinusta tuli - 95 kpl. Valtakunnallisesti jä-
senmäärä laski - 1065.  TULE MUKAAN
AUTTAMAAN, sekä KYSY YHTÄ, KAHTA, KOLMEA
oli piirimme teema jäsenasioissa. Piiri lähti toimi-
maan mallikkaasti kuten aikaisempinakin vuosina.
Piirimme jäsenmäärä oli kauden alussa 1705 ja klu-
beja oli 66. Kauden aikana menetimme kuitenkin
yhden mallikkaan ja hienon klubi uran tehneen klu-
bin.

LC KULLAA lopetti toimintansa, LC Kullaa ehti kui-
tenkin täyttää 49 vuotta perustettu 2.4.1971.
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Suurin osa piirimme klubeista on kuitenkin pitänyt
jäsenmäärän riittävällä tasolla, että toiminta voi
jatkua aktiivisesti ja mallikkaasti lion periaatteita
noudattaen.

Nämä klubit joilla jäsenmäärä on hyvä, ovat piirim-
me peruspilareita ja katsovat tulevaisuuteen. Piiriin
tavoitteena oli perustaa yksi uusi klubi, siinä kui-
tenkin epäonnistuttiin, tilaa ja tarvetta meillä kui-
tenkin olisi. Viimeinen klubi joka on perustettu
täytti kaudella 3 vuotta LC Pori/Otava, edellinen
miesklubi ehti myös lopettaa toimintansa 30 vuo-
den toimintansa jälkeen LC Pori/Koivisto.

Kausi  Klubeja  + tai - Jmuutos Piirikuvernööri
2006 - 2007  1    8   VV
2007 - 2008  1    5   MLH
2008 - 2009  1   24   ML
2009 - 2010  1   10   PH
2010 - 2011  1   -12   TK
2011 - 2012  -1    0   JR
2012 - 2013  1   14   JV
2013 - 2014  -1    9   MR
2014 - 2015  1    7   KS
2015 - 2016  1   -24   AR
2016 - 2017  1   32   GR
2017 - 2018  -1   -93   VMA
2018 - 2019  0   -47   VK
2019 - 2020  -1   -95   AN

3.9.7 Koulutus, GLT – PDG Torsti
Ruokoski, LC Kankaanpää

Piirin koulutussuunnitelma valmistui jo hyvissä
ajoin ennen kauden alkua. Tuleva Piirikuvernööri
valmisteli sen tavoitteet ja tapahtuma-aihiot jo
edellisen kauden keväällä. Uutena ajatuksena oli,
että alueiden puheenjohtajat määrittelevät koulu-
tuspaikat. Tämä ajatus onnistui hienosti ja lähes
joka koulutuksessa ko alueen puheenjohtaja oli joko
avaamassa tilaisuuden tai mukana koko ajan.

Pääpaino koulutusohjelmassa oli uusien jäsenten
perehdyttämisessä ja tulevien klubivirkailijoiden
koulutuksessa.

Suunnitelmaa noudatettiin syksyllä lähes täydelli-
sesti – yksi uusi koulutuskokonaisuus (Klubitoimin-
nan kehittäminen) jouduttiin perumaan, mutta sen
toteutusta mietitään tulevalle kaudelle. Kevätkausi
alkoi toiveikkaasti tulevien presidenttien valmen-
nuksella, mutta sitten iski poikkeustila, joka valitet-
tavasti esti oikeastaan kaikki alueelliset
koulutukset. Muutamia koulutuksia päätettiin siir-
tää keväämmälle, mutta nekin osoittautuivat sit-

temmin mahdottomiksi pitää. Nettikoulutuksia
pidettiin muutamia ihan kesän kynnyksellä: mm
tulevien alueen virkailijoiden infot.

Kauden aikana järjestettiin yhteensä 13 koulutusta-
pahtumaa ja niihin osallistui noin 207 lionia.

3.9.8 Leo toiminta – DC Antti Valavuo
Leo toiminta jatkui kaudella 2019-2020 lähes sa-
malla tasolla, kuin edellisenäkin kautena. Uusia Leo
klubeja ei piirin alueelle saatu yrityksistä huolimat-
ta kauden aikana perustettua.

Ainoa Leo klubi toimii Raumalla Leo Club Rauma,
jonka sponsoriklubina toimii LC Rauma Reimari.

Leojen jäsenmäärän kehitys oli päättyneellä kaudel-
la negatiivinen, jäsenmäärän päätyessä 8 henkeen.
Uusien jäsenien hankinta on kuitenkin klubissa
otettu tosissaan ja ilman kauden loppua sekoitta-
nutta Covid-19 virusta olisi jäsenmäärä voinut jo
päättyneellä kaudellakin olla hyvin toisenlainen.
Pääasiallinen eroamissyy. klubista on ollut muutto
opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, tosin kaikki
muuttaneet eivät ole klubista eronneet ja hyvä niin.

Aktiviteetit jäivät myös Leoilta kesken, kun käytän-
nössä kaikki tapahtumat kevätkaudella peruttiin.
Leot toki osallistuivat vahvalla panoksella LC Rau-
ma Reimarin Rauman silakkamarkkinat aktiviteet-
tiin sekä diabeteskävelyn järjestelyihin. Leot
osallistuivat myös Rauman hyväntekeväisyysjärjes-
töjen joulumyyjäisiin, myymällä sekä itse valmista-
miaan joulupipareita että lahjoituksena saamiaan
tuotteita. Leot mainittiin myös paikallisen Sanoma-
lehti Länsi-Suomen artikkelissa erityisesti muista
myyjistä erottuvista myyntiartikkeleista.

Piirin tasolla Leot ovat olleet mukana suunnittele-
massa tulevaa M-piirin nuorisovaihtoleiriä.

Leo Club Rauma on myös aktiivisesti osallistunut
Suomen Leojen toimintaan, Aleksi Valavuon jatka-
essa Suomen Leojen hallituksessa AMF piiri presi-
denttinä myös tulevalle kaudelle. Leo Club Rauma
on myös aktiivisesti osallistunut valtakunnalliseen
toimintaan, niiltä osin kuin se on vallitsevan pande-
mian osalta ollut mahdollista.

3.9.9 Lions Quest - DC Kirsti Vuorela
Kausi 2019-2020 alkoi KVN:n kokoukselle, Helsin-
kiin viedyllä tervehdyksellä: asiamme on tärkeä ja
koskettaa meitä kaikkia, ennenkaikkea lapsia ja
nuoria ja heidän tukemistaan elämänhallintaan
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Quest-koulutuksilla. Saimme lupauksen sitoutumi-
sesta tähän Lionsien pitkäaikaisinpaan aktiviteet-
tiin.

Samalla myös Questin työryhmä kokoontui ja eri
klubien Quest-vastaavat.

Kerrottiin kuulumisia ja keskusteltiin tulevasta
kaudesta.

Ensimmäinen koulutus M-piirissä oli 24-25.10 Po-
rissa. Kurssille osallistui 10h ja palaute oli positii-
vista.

Kurssin kustansi LC Pori 2h, LC Ulvila 2h, LC
Pori/Sofia 1h, LC Nakkila/Emma 5h.

Toinen koulutus oli Kokemäellä 13-14.2 ja kurssille
osallistui 11h ja kuten ennenkin, palautetta, positii-
vista tuli runsain mitoin.

Kurssille kustansivat yhden henkilön LC Pori /Kar-
hu, LCPori/Charlotta, LCPori/Linna,
LCPori/Pohjoinen, LCUlvila,
LCKokemäki/Jokilaakso, LCKokemäki, LCKarvia 2h
Ja Kankaanpään klubit yhdessä 2h.

Molemmille kursseille osallistui opettajia ja myös
koulunkäyntiavustajia.

Kolmas koulutus piti olla keväällä Liikuntaseura-
koulutuksena, mutta joskus suunnitelmat heittävät
“häränpyllyä” ja kaikki kaatui Coronaan. Koulutus
olisi ollut ilmainen, kustannettuna PuSu-varoista.

Tulevalla kaudella meillä on yksi ilmainen liikunta-
seurakoulutus 23.9 ja toinen osio 30.9, Porissa Ho-
telli Vaakunassa.

Peruskoulutus samassa paikassa 12-13.10, hinta
410e.

Molemmille kursseille toivotaan runsasta osanot-
toa!

Kausi alkaa KVN:n kokouksessa vierailulla ja muita
Quest-vastaavia tapaamalla Porin Yyterissä
29.8.2020

Kiitos kaikille menneestä kaudesta, ensimmäisestä-
ni M-piirin DC:nä.

3.9.10 Nuorisovaihto YCEC Päivi
Koivuniemi

Syyskuussa Huittisten alueseminaarin yhteydessä
pidettiin vaihtoinfo, jossa klubien nuorisovaihto-
vastaavat saivat tuoretta vaihtoinfoa. Nuorisovaih-

to käynnistyi tämän jälkeen uuteen kauteen
täydellä vauhdilla ja hakemuksia alkoi saapua.

Nuorisovaihtoon hakeneiden määrä on yleisesti ol-
lut laskusuunnassa ja Suomessa hakemuksia tuli
tällä kaudella yhteensä 105 kpl. M-piirissä hake-
muksia tuli vain 11 kappaletta, jotka kaikki hyväk-
syttiin ja ehdittiin jo sijoittaakin kohdemaihinsa
kunnes lopulta pitkän epävarmuuden jälkeen huhti-
kuussa covid-19 pysäytti koko nuorisovaihdon sekä
meillä että muualla maailmassa.

Piirien nuorisovaihtokoordinaattorit kokoontuivat
useampaan kertaan GoToMeetingin kautta sekä yh-
den kerran kasvokkain Tampereella. Maalis-huhti-
kuussa koordinaattorit seurasivat tiiviisti
pandemia-tilanteen kehittymistä ja päättivät lopul-
ta huhtikuussa esittää liiton hallitukselle kesän
2020 nuorisovaihdon ja nuorisovaihtoleirien peru-
mista koronaviruksen leviämisen estämiseksi ase-
tettujen rajoitustoimenpiteiden vuoksi. Samalla
päätettiin siirtää kaikki jo vaihtoon hyväksytyt
nuoret automaattisesti kesän 2021 lähtijöiksi. Kai-
kille vaihto ei valitettavasti enää silloin ole mahdol-
lista mutta jokaisen jo vaihtoon hyväksytyn tilanne
varmistetaan ennen uusien hakijoiden hyväksymis-
tä.  Myös kaikki kesälle 2020 suunnitellut leirit
siirrettiin sellaisenaan kesään 2021 mutta niiden
lisäksi järjestetään M-piirin leiri alkuperäisen
suunnitelman mukaan, sillä leirin järjestelyt olivat
jo hyvässä vauhdissa.

M-piirin leirin teema on ”Diverse waters” ja leirin
järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi 1.
VDG Veli-Matti Wasell, leirin johtajaksi valittiin 2.
VDG Juha Suonpää ja leirikoordinaattoriksi YCEC
Päivi Koivuniemi. Muut leiritoimikunnan jäsenet
olivat DG Aarno Niemi, PDG Vesa Kynnysmaa, Irene
Ojainmaa,  Aleksi Valavuo ja Aino-Maria Koivunie-
mi.

3.9.11 PERHE- JA NAISASIATOIMINTA
Sirkka-Liisa Varjus, perhe- ja
naisasiavastaava (GMT), 107-M -piiri LC
Pori/Katariina, RAPORTTI KAUDEN 2019-
2020 TOIMINNASTA

Perhe- ja naisasiatoiminta käynnistyi kaudella
2019-2020 M-piirissä toiminnan tarkoituksen ja
tavoitteiden määrittelyllä sekä aihealueen esittelyl-
lä piirin ja lohkojen tilaisuuksissa (piirihallituksen
kokoukset, alueseminaarit ja kolmen alueen lohko-
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jen tilaisuudet). Lisäksi aiheesta tiedotettiin sosiaa-
lisen median kautta, piirin kuukausinettilehdessä ja
sähköpostiviestityksellä. Kauden aikana tarkoitus
olikin tehdä ko. toimintaa tunnetuksi piirin klubeille
ja saada aihioita toiminnan kehittämiseen klubeja
parhaiten palvelevaksi tavaksi.

Perhe- ja naisasiatoiminta on yksi tulokulma leijoni-
en hyväntekeväisyys- ja palvelutyöhön ja sen pää-
tarkoituksena on palveluvoiman ylläpitäminen,
edistäminen ja vahvistaminen. Palveluvoiman ylläpi-
tämiseen ja edistämiseen liittyvät keskeisesti jäsen-
hankinta ja -huolto: jokaisen lionin aktiivinen
rekrytointitoiminta mahdollisuuksien mukaan omis-
sa verkostoissaan, ladystä lioniksi, leosta lioniksi,
koko perheen mukaan ottaminen harrastustoimin-
taan sekä olemassa olevia jäseniä motivoiva klubi-
toiminta. Perhe- ja naisasiatoiminnan tarkoituksena
on lisäksi yhteisöllisyyden edistäminen ja uusien
toimintatapojen kehittäminen.

M-piirin perhe- ja naisasiatoiminnan tavoitteita ku-
luneella kaudella olivat sukupuolten yhdenvertai-
suuden ja moninaisuuden edistyminen lisäämällä
järjestössä naispuolisten jäsenten, nuorten aikuisten
ja muiden aliedustettujen ryhmien määrää, jäsen-
määrän säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla
sekä positiivisen jäsenkehityksen turvaaminen sekä
erityisesti naisten osuuden kasvu 1 %:lla piirin jä-
senmäärästä laskien. Tavoitteiden saavuttamiseen
tähtääviin keinoihin sisältyivät mm. klubien kannus-
taminen yhteis-/perheklubien sekä uusien naisklubi-
en perustamiseen. Näistä teemoista käytiinkin
kauden aikana vilkasta ja monipuolista suun-taa an-
tavaa keskustelua eri tilaisuuksissa.

Perhe- ja naisasiavastaavan tehtävään yhdistettiin
myös New Voices -toiminnan yhteyshenkilön rooli
M-piirissä. New Voices -ohjelma (Uusia ääniä -ohjel-
ma) on edellisen kansainvälisen presidentin Gudrun
Yngvadottirin aloittama toiminta, jonka tavoitteena
on vahvistaa palvelua, jäsenyyttä, johtajuutta ja
markkinointia löytämällä uusia toimintatapoja ja
antaa ääni jokaiselle leijonalle ja leolle. Suomen
koordinaattoriksi liiton kuvernöörineuvosto nimitti
liiton edellisen puheenjohtajan Pirkko Vihavaisen.
Vuoden 2019-2020 Uusia ääniä -toiminnan tarkoi-
tuksena oli edistää sukupuolten välistä yhdenvertai-
suutta ja monimuotoisuutta, sekä pyrkiä lisäämään
naisten, nuorten aikuisten ja aliedustettujen ihmis-
ryhmien lukumäärää jäsenistössämme. Tämä teema
ohjasi osaltaan myös M-piirin perhe- ja naisasiatoi-
mintaa.

Kauden alussa M-piirissä jäseniä oli yhteensä 1705,
joista naisia 351 (20,6 %). Piirin 66 klubista nais-
klubeja oli 13 (326 jäsentä) ja yhteisklubeja kolme
(54 jäsentä, joista 25 naisia) (Lions-liiton tilastot
8.8.2019). Kauden yhtenä tavoitteena oli naisten
osuuden kasvu 1 %:lla piirin koko jäsenmäärästä,
mutta tämä ei toteutunut. Kauden lopussa naisjäsen-
ten määrä oli 336 (-15 jäsentä kauden alkuun verrat-
tuna) (koko jäsenmäärä 1610 ja klubien määrä 65).
Yhteisklubien määrä tilastojen mukaan nousi nel-
jään, koska yhteen naisklubiin oli tullut mukaan
miesedustus. (Lions-liiton tilastot 20.7.2020.)

Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian vallates-
sa tilaa keväällä 2020 hiljeni myös perhe- ja nais-
asiatoiminnan edistäminen käytännössä M-piirissä.
Seuraavalla kaudella asian edistämistä toteutetaan
parhaalla mahdollisella kulloisenkin tilanteen vaati-
malla tavalla, mm. etäyhteyksin, sosiaalisen median
avulla sekä kirjallisen viestinnän kautta. Vierailut
lohkojen ja klubien kokouksissa ovat myös mahdolli-
sia, mikäli koronatilanne ja siihen liittyvät valtakun-
nalliset ohjeistukset ja linjaukset niin sallivat.

3.9.12 Viestintä - DC Rauni-Eliisa Wasell,
LC Huittinen/Gerda

Piirilehti LionMviesti ilmestyi helmikuussa 2020.
Lehti on A4-kokoinen, nelivärinen, neljäpalstainen
ja 48 sivuinen. Lehti painettiin Vaasassa KTMP -
painotalossa. Lehdessä on mm. piirikuvernöörin ja
Liiton puheenjohtajan kirjoitus, piirin toimintaker-
tomus sekä juttuja ja kuvia klubien toiminnasta ja
piirin tapahtumista. Pääosa lehden jutuista tuli pii-
rin lioneilta.

Lehden painatuksen rahoitus saatiin klubeilta kerää-
mällä ja klubien myymillä ilmoituksilla. Lohkon pu-
heenjohtajat jakoivat lehdet klubeille.

Kauden aikana julkaistiin yksitoista nettilehteä, eLi-
onMviestiä.

Syyskuussa pidetyissä alueseminaareissa kerrottiin
edellä mainittuihin julkaisuihin tulevan materiaalin
toimitusaikatauluista klubivirkailijoille. Piirikuver-
nööri ja varapiirikuvernöörit jakoivat klubeihin tie-
dotteen viestinnästä klubivierailuillaan.

3.9.13 Sri Lankan kummilapsitoiminta, DC
Leena Marvola-Sine, LC Rauma/Kanali
Helme

Kummilapsia on ollut toiminnassa toimikauden
päättyessä 2612. Uusia lapsia kauden aika saimme
ohjelmaan mukaan 46, joista yksi on M-piirin alu-
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eella. Koulutusavustusta saavia lapsia oli noin 1250.
Ehdokkaita oli 149, josta tyttöjä 88 ja poikia 61, yli-
opistossa opiskelevia ehdokkaita oli kolme. Maksut
on pidetty entisen suuruisina: peruskoulu 10€/kk,
lukio 15€/kk ja yliopisto 30€/kk. Lasten valokuvat,
lahjakassit, postitus-, pankki- ym kulut 10€/vuosi.
Suurin osa kummeista sai laskun sähköisessä muo-
dossa ja vuoden 2020 aikana olemme lähettäneet
myös uusille kummeille lapsen hakupaperit sähköi-
sesti, näin olemme saaneet pienennettyä toiminnan
kuluja ja kummilapsille on jäänyt enemmän jaetta-
vaksi esim. stipendeinä.

Kummilapsitoimikunta kokoontui kauden aikana
kerran ja sähköpostikokouksia ja puhelinkeskuste-
luja pidettiin tarpeen mukaan.

Elo-syyskuunvaihteessa kummit kokoontuivat pe-
rinteisesti joka vuotiseen kummilapsitapaamiseen
Hollolan Parinpeltoon kolmen päivän ajaksi. Perjan-
taina kokoontuivat Sri Lankan kävijät ja lauantaina
jaettiin tietoa kummilapsitoiminnasta, matkoista
Sri Lankaan yms asiasta kiinnostuneille. Esillä oli
myös uusien kummilapsiehdokkaitten hakemuksia.
Muutama uusi kummisuhde syntyikin viikonlopun
aikana.

Kummeille lähetettävä kevätkirje, jossa on mukana
lapsen kouluraportti, kuitti maksusta, valokuvat ja
mahdollisesti lapsen lähettämä kirje/piirustus, jou-
duttiin tänä vuonna poikkeuksellisesti lähettämään
koronan takia kolmesta eri paikasta: Haminasta,
Hyvinkäältä ja Oulusta. Kaikki kummit kuitenkin
saivat postinsa.

Toiminta Sri Lankassa: Tammi-helmikuisen tarkas-
tusmatkan aikana pidettiin kaksi koordinaattorien
kokousta, jolloin tarkastettiin kaikkien 25 srilanka-
laisen yhteistyöklubin kummilapsitoiminta, saatiin
klubiraportit toiminnasta ja kuitit kummien mak-
suista sekä lasten kouluraportit. Osallistuttiin klu-
bien järjestämiin lastenjuhliin, haastateltiin lapset
ja tarkastettiin heidän koulumenestyksensä sekä
valokuvattiin lapset.

Hankittiin koulutarvikkeita lapsille jaettaviin lahja-
kasseihin. Tavarat pakattiin talkoilla, joihin osallis-
tuivat sillä hetkellä Sri Lankassa vierailleet kummit
(noin 80 kummi 2020). Tämä toimintakausi oli
kummilapsitoiminnan 34.s.

Uudessakaupungissa 19.8.2020

Leena Marvola-Sine

3.9.14 DC Kokous ja juhlatilaisuudet kausi
2019-2020 Jari Vuorinen LC Ulvila

Toiminta kautena 2019-2020:

Toimikunnan yhtenä tilaisuutena oli leijonaviikon
avauksen järjestelyissä Porissa. Avaus oli Keski-Po-
rin kirkossa 12.1.2020. Tilaisuuteen osallistui run-
saslukuisesti porilaisia klubeja klubilippuineen.
Messun jälkeen sankarihaudalle laskettiin seppele.
Järjestävänä klubina oli LC Pori/Meri Pori.

Toinen tilaisuus oli Leijonajuhla. Juhla oli 11.1.2020
Porin Mieslaulutalossa.  Järjestäjä oli LC
Pori/Otava. DC Antti Raitaniemi kertoi Arne Ritari
toiminnasta ja PDG Veli-Matti Andersson kertoi
LCIF kuulumisia. Juhlapuheen piti DG Aarno Niemi.
Juhlaan oli kutsuttu kaikki piirimme leijonat seura-
laisineen. Järjestävä klubi oli tehnyt tilaisuudesta
lämminhenkisen ja rennon.

Piirin vuosikokous piti olla 25.4.2020 Cygnaeuksen
koululla. Järjestely vuorossa oli LC Pori/Karhu. Pii-
rikokousjärjestelyt olivat jo hyvin pitkällä ja oike-
astaan lähes valmiit, mutta sitten iski
maailmanlaajuinen korona-epidemia ja järjestelyt
piti lopettaa sekä tilaisuus perua valtion hallituksen
päätösten johdosta. Suomen hallitus päätti kokoon-
tumisrajoituksista ja piirikokous olisi ylittänyt ne ja
muutenkin vaarana oli riskiryhmään kuuluvien
henkilöiden sairastuminen tilaisuudessa. Piirin joh-
to valittiin Team-kokouksessa ja varsinainen ko-
kous tullaan järjestämään syksyllä.

PDG Jari Vuorinen

3.9.15 LCIF-toiminta – PDG Veli-Matti
Andersson, LC Pori/Ulvila

Piirimme oli toimikauden aikana edelleen ainoa
Suomen neljästätoista Lions -piiristä jonka kaikki
klubit osallistuivat LCIF:n varainkeräykseen.  Piirin
aktiviteettirahaan sisältynyt jäsenkohtainen 5,00
€:n osuus tuloutettiin lyhentämättömänä LCIF:lle.

Toimikauden johtava teema oli toimikauden 2018 –
2019 alussa käynnistynyt maailmanlaajuinen
LCIF:n suurkeräys nimeltään  Kampanja 100:  LCIF
Palveluvoimaa, jonka alun perin kolmeksi toiminta-
kaudeksi päätettyä varsinaista keräysjaksoa päätet-
tiin koronapandemiasta johtuen jatkaa toimikauden
aikana yhdellä toimikaudella siten että keräysjakso
päättyy 30.6.2022.

Suorituksia piirin klubeilta kertyi LCIF:lle yhteensä
USD 12.895,13 ja klubien hyödynnettävissä oleva
ns. LCIF -saldo Melvin Jones Fellow -jäsenyyksiä
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varten oli toimikauden päättyessä 30.6.2020 USD
51.200,34.

Klubeilta tulleiden suoritusten lisäksi piirin toimes-
ta hankittiin kolmelle asioituneelle jäsenelle Melvin
Jones Fellow -jäsenyys joidenka tunnukset oli tar-
koitus luovuttaa juhlallisesti saajilleen korona-epi-
demiasta johtuen peruuntuneessa piirin juhlavuoden
vuosikokouksessa.  Näiden tunnusten hankkimiseen
käytettiin piirin varoja USD 2.415,66.

Lisäksi Lions-liiton LCIF:lle lähettämän katastrofi-
avustuksen perusteella piirillämme oli mahdollista
luovuttaa kaksi Melvin Jones Fellow -jäsenyyttä.

Toimikauden aikana piiriin saatiin uusia Melvin Jo-
nes Fellow -jäseniä kymmenen kappaletta kahdek-
sasta eri klubista sekä yksi uusi progressiivinen
Melvin Jones Fellow -jäsen.

Vuosien varrella piiriimme nykyisille ja aiemmille
jäsenille on myönnetty kaikkiaan 427 Melvin Jones
Fellow -jäsenyyttä joista kuudelle jäsenelle on
myönnetty progressiivisesta jäsenyydestä kertova
lisätimantti.

3.9.16 107-M piirin ARS-toimikunnan
toimintakertomus 2019 – 2020, Antti
Raitaniemi

Toimikunnan toiminta-ajatus on tukea ja vahvistaa
Ritarisäätiön toimintaa 107-M piirin alueella ja ta-
voite on tehdä Ritarisäätiön toiminta ja tarkoitus
tiedoksi piirin jokaiselle klubille.
107-M:n AR-toimikuntaan kaudella 2019 - 2020 kuu-
luivat Antti Raitaniemi, Aarno Niemi, Veli-Matti Wa-
sell ja Juha Suonpää.

3.9.16.1 Toiminta
Toimikunta teki 65 klubivierailua sekä osallistui
muutamaan lohkonkokoukseen.

Toimikunnan edustajat osallistuivat piirin PDG-ta-
paamisiin, alueseminaareihin, piirihallituksen koko-
uksiin sekä tammikuun Leijonajuhlaan.

Lisäksi toimikunta toimitti ison määrän adresseja
suoraan klubeille ja teki Ritarisäätiön toimintaa klu-
beille tunnetuksi sähköpostiviesteillä ja puhelinkes-
kusteluilla.

3.9.16.2 Apurahat klubeille
Tällä kaudella piirimme klubit saivat aktiviteettei-
hinsa apurahaa Ritarisäätiöltä:

LC Kiikoinen   4500 €
LC Punkalaidun  10 000 €
Kankaanpään klubit 1000 €

LC Ulvila    700 €

3.9.16.3 Klubien lahjoitukset
Piirin klubit tekivät Ritarisäätiölle lahjoituksia 10
900 eurolla (410 adressia, 6 Lions Ritaria ja 2 Lions
Pro Ritaria). Lämmin kiitos klubeille!

3.10 Kansainvälisen lionsklubien
järjestön huomionosoitukset

3.10.1 Kansainvälisen presidentin Dr. Jung-
Yul Choin tunnustuspalkinto
GST (palvelujohtaja) D-GST Arja Tuominen LC
Kokemäki/Jokilaakso
Klubin palvelujohtaja Lion Jorma Salvi LC Rauma/Reimari

3.10.2 Jäsenkasvu, nettojäsenkasvu
vähintään 1 jäsen
LC Nakkila / Emma
LC Kiukainen
LC Kokemäki
LC Laitila / Untamoinen
LC Eurajoki
LC Huittinen / Gerda
LC Kokemäki / Teljä
LC Pori / Juhana
LC Pori / Meri-Pori
LC Rauma / Fänikk
LC Rauma / Kanali Helme
LC Ulvila / Aurora

3.10.3 Klubin erinomaisuuspalkinto 2019-
2020
LC Rauma / Kanali Helme

3.10.4 Kansainvälisen säätiön LCIF
kunniakirja
Piirikuvernööri DG Aarno Niemi LC Rauma / Reimari

3.11 Lions-liiton huomionosoitukset

3.11.1 Jäsenkasvu, nettojäsenkasvu
vähintään 2 jäsentä
LC Nakkila / Emma
LC Kiukainen
LC Kokemäki
LC Laitila / Untamoinen
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3.12 107-M piirin huomionosoitukset
kaudella 2019-2020

3.12.1 Jäsenkasvu, nettojäsenkasvu
vähintään 3 jäsentä
LC Nakkila / Emma

3.12.2 Piirin pöytästandaari
ID Geoffrey Leeder LC Luton
DG Veli-Matti Wasell LC Huittinen
DG Heikki Mäki  LC Paattinen
ZC Pekka Koivuviita LC Siikainen
ZC Jorma Suominen LC Lauttakylä
ZC Asko Holmala LC Kiikka
DC Virpi Äijö  LC Ulvila/Aurora

3.12.3 Progressiivinen Melvin Jones Fellow
– jäsenyys (MJF)
Kalevi Nummijärvi  LC Karvia   10.9.2020

3.12.4 Melvin Jones Fellow – jäsenyys
(MJF)
Markku Hietanen  LC Kankaanpää   11.3.2020
Kari Mäkelä   LC Eurajoki    24.10.2019
Timo Palomäki  LC Harjavalta / Huovi  6.8.2019
Simo Salminen  LC Harjavalta / Huovi  6.8.2019
Reijo Valtanen  LC Kauvatsa    26.3.2020
Simo Rantanen  LC Pori / Juhana   21.10.2019
Rauni-Eliisa Wasell LC Huittinen / Gerda  29.8.2020
Kosti Rasinperä  LC Pori / Juhana   10.9.2020
Leena Marvola-Sine LC Rauma / Kanali Helme 10.9.2020
Kalevi Sillanpää  LC Punkalaidun   10.9.2020

3.12.5 Arne Ritari – säätiön Pro Ritari
Yrjö Aho    LC Luvia     12.10.2019

3.12.6 Arne Ritari – säätiön Lions-ritari
Jari Mäntyvaara  LC Harjavalta / Huovi
Matti Hautala  LC Harjavalta / Huovi
Jarmo Kivistö   LC Pori / Meri-Pori
Antti Raitaniemi  LC Pori / Karhu
Virpi Vuorinen  LC Pori / Sofia

3.12.7 Arne Ritari – säätiön 1. ruusukkeen
ansiomerkki
Aarno Niemi   LC Rauma / Reimari 29.8.2020

3.12.8 Arne Ritari – säätiön 2. ruusukkeen
ansiomerkki
Olli-Pekka Varjus  LC Pori / Karhu  29.8.2020

3.12.9 Medal of Merit – ansiomerkki G452M
Veli-Matti Andersson LC Pori / Ulvila  10.9.2020

3.12.10 Suomen Lions-liiton ansiotähti
Jorma Pakarinen  LC Ulvila   17.12.2019
Juha Alitalo   LC Kankaanpää  22.1.2020
Vesa Kynnysmaa  LC Köyliö   10.9.2020

3.12.11 Suomen Lions-liiton yhden
ruusukkeen ansiomerkki
Hannu Nurmikko LC Ulvila    11.12.2019
Pertti Kangas  LC Merikarvia   29.11.2019
Ilkka Kallioniemi LC Honkajoki    25.10.2019
Hannu Uusihonko LC Honkajoki    25.10.2019
Lasse Ristimäki LC Kankaanpää   22.1.2020
Ari-Veli Starcke LC Kokemäki    10.3.2020
Tommi Anttila LC Kokemäki    10.3.2020
Petri Niemi  LC Luvia     27.3.2020
Anssi Perämäki LC Luvia     27.3.2020
Kari-Matti Haapala LC Pori / Karhu   10.9.2020
Markku Salonen LC Pori / Karhu   10.9.2020
Mari-Anna Niemi LC Rauma / Kanali Helme 10.9.2020

3.12.12 Lady – ansiomerkki
Merja Haapanen  LC Ulvila   11.12.2019
Anneli Kallioniemi LC Honkajoki   25.10.2019
Lea Pulliainen  LC Honkajoki   25.10.2019
Pirjo Jussila   LC Kankaanpää  22.1.2020

3.12.13 M-piirin Pro Lions – ansiomerkki
Jussi Heervä  LC Pomarkku   30.11.2019
Torsti Ruokoski LC Säkylä   10.9.2020

3.12.14 Piirikuvernöörin
tunnustuspalkinto G171
Kati Kiljunen   LC Pori/Otava  11.1.2020
Pertti Berg   LC Ulvila   11.12.2019
Veli Mansikkamäki LC Ulvila   11.12.2019
Ossi Leppiniemi  LC Kankaanpää  22.1.2020
Pekka Päivike  LC Kankaanpää  22.1.2020

3.12.15 Piirikuvernöörin ansiotähti G22
Hannu Haapanen  LC Ulvila   14.8.2019
Pauli Kamppi   LC Honkajoki   14.8.2019
Jari Karén   LC Kokemäki   14.8.2019
Rauno Luoma  LC Pori/Linna  14.8.2019
Marjatta Ruusunen LC Rauma/Kanali Helme 14.8.2019
Tommi Hopearuoho LC Pori/Otava  11.1.2020
Matti-Pekka Korkeala LC Kankaanpää  22.1.2020
Arja Tuominen LC Kokemäki/Jokilaakso 10.9.2020
Pirjo-RiittaLaitinen          LC Rauma/Kanali Helme 10.9.2020
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3.12.16 Piirisihteerin palkinto M1CST
Petteri Virtanen  LC Rauma / Reimari

3.12.17 Tiedottajan palkinto G149C
Rauni-Eliisa Wasell LC Huittinen / Gerda

3.12.18 Toimikuntapuheenjohtajan
palkinto M1DC2
Päivi Koivuniemi  LC Huittinen / Doris
Kirsti Vuorela  LC Nakkila / Emma

3.12.19 Alueen puheenjohtajan palkinto
M1RC2
Raimo Syväluoma  LC Merikarvia
Hannu Nurmikko  LC Ulvila
Sirkka Madekivi  LC Punkalaidun/Fiina
Hemmo Virtanen  LC Rauma

3.12.20 Lohkon puheenjohtajan palkinto
M1ZC2
Pekka Koivuviita  LC Siikainen
Harri Viitasalo  LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde
Tarja Klemetti  LC Pori / Charlotta
Veli-Matti Andersson LC Pori/Ulvila
Sisko Pakarinen  LC Ulvila/Aurora
Jorma Suominen  LC Lauttakylä
Juha Kalliomäki  LC Harjavalta/Huovi
Asko Holmala  LC Kiikka
Päivi Karlsson  LC Rauma / Kanali Helme
Kai Raikunen   LC Rauma / Reimari
Tapani Kaila   LC Laitila / Untamoinen

3.12.21 Syntymäpäivämuistamiset
PDG Pauli Salokangas LC Noormarkku
PDG Raimo Junttila LC Pori / Karhu
PID Lauri Merivirta LC Pori / Ulvila
PDG Raimo Rintala LC Pori/Juhana
ZC Pekka Koivuviita LC Siikainen
ZC Jorma Suominen LC Lauttakylä
ZC Asko Holmala  LC Kiikka
DC Virpi Äijö   LC Ulvila / Aurora
CT Virpi Vuorinen  LC Pori / Sofia
D-GST Arja Tuominen LC Kokemäki /Jokilaakso

3.12.22 Suruadressit
PDG Erkki Ylitalo
PDG Jussi Halminen

3.12.23 Kotimainen 100 % presidentin
ansiomerkki 2019-2020
Pirjo Laitinen  LC Rauma / Kanali Helme
Christa Ruissalo  LC Pori / Sofia
Sari Kuusisto   LC Huittinen / Gerda
Sami Lohisto   LC Laitila / Untamoinen

Raija Selivaara  LC Pori / Charlotta
Jorma Pohjus   LC Kankaanpää

3.12.24 Klubien muistamiset
vuosipäivinä, vierailuilla ja juhlissa
LC Alastaro     55 v
LC Eura/Pyhäjärvi   50 v
LC Eurajoki     55 v
LC Harjavalta    60 v
LC Harjavalta/Huovi   50 v
LC Kauvatsa     60 v
LC Kokemäki     65 v
LC Lauttakylä    65 v
LC Luvia juhlii syksyllä 2020 50 v
LC Pori/Katariina    25 v
LC Pyhäranta     50 v
LC Sastamala/Linda   10 v

3.12.25 Piirin kilpailut
Piirin järjestämä piirikilpailu ja piirin järjestämät
urheilukilpailut peruutettiin koronavirusepidemian
takia. Ainoastaan piirin paras tiedottaja valittiin.

Piirin parhaan tiedottajan palkinnon sai LC Pori /
Sofia.

Aarno Niemi     Petteri Virtanen
Piirikuvernööri 2019 – 2020   Piirisihteeri

Hannele Vuorinen vastaanotti Pori/Sofian
piirin paras tiedottaja palkinnon
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PCC Kosti Rasinperä Lionstoiminnassa mukana
 klubien ja liiton perustamisista alkaen

Kosti Rasinperä (s. 18.7.1931)  toimi 20 vuotta Kauhavan yhteiskoulun rehtorina ja vuosia
Olympiakomitean pääsihteerinä.  Vuonna 1996 Rasinperälle myönnettiin kanslianeuvoksen arvonimi
ja vuonna 2014 hän sai Pro Urheilu -mitalin.

Kuortaneelta kotoisin oleva Rasinperä oli omalla urheilu-urallaan maaottelutason pikajuoksija. Rasinperällä on ollut lukuisia muita
luottamustoimia aikojen saatossa. Toimittajan kysyttyä, miten hän on ehtinyt hoitaa kaiken, Kosti vastasi: ”Asioiden hoito sujui hyvän
suunnittelun ansiosta.  Ja kun tarpeeksi paljon piti näistä kaikista alueista, joissa oli mukana.”

Kosti Rasinperä oli ilmoittautumassa Kauhavan yhteiskoulun voimistelun, urheilun ja yhteiskuntaopin lehtoriksi vuonna 1956, kun rehtori
ilmoitti, että hänet on valittu Kauhavan
Lions klubin sihteeriksi.
 Valinta oli tehty klubin ensimmäisessä
kokouksessa. Siihen aikaan kaikki tiedot
olivat englannin kielellä ja uudelle
sihteerille riitti opettelemista sekä
kielessä että Lions-asioissa.

Piirikuvernööriksi Kosti Rasinperä tuli
valituksi 70-luvun alussa, koska valittu
henkilö ei voinut ottaa paikkaa vastaan.
  Muiden luottamustehtävien
työllistämänä Kosti ei ensin lupautunut,
mutta taipui lopulta piirikuvernöörin
tehtävään kahden tunnin varoitusajalla.
Myös Lions-liiton alkuaikoina hän toimi
vahvasti mukana liiton perustamisessa.
Aluksi piirikuvernöörejä oli vain yksi.
Lions-toiminnan laajentuessa päädyttiin
liittoideaan. Alkuvuosina klubien
perustaminen oli kankeaa, koska Lions-
liike on amerikkalainen.

Kerrotaan, että itänaapurin pelko oli
siihen aikaan kova.  Ensimmäisiä
kokouksia pidettiin suljettujen ovien
takana ja päättäjät olivat varovaisia
hyväksymään moista toimintaa.
Alkukankeuden jälkeen klubien
perustamisinto räjähti.

Toimittajan kysyessä leijonahengestä,
hänelle tulee mieleen presidentti-kautensa
aikainen lehtihaastattelu: ”Lions-klubin
toiminnan tarkoituksena on kasvattaa aikuisia ihmisiä; sietämään toinen
toisiaan ja kantamaan omaa vastuutaan yhteiskunnasta sillä tavalla, mikä
leijonille sopii.”  Jos kaikki leijonat sisäistävät leijonahengen, aktiviteetitkin
ovat mieluisia. Oikean leijonan palveluhengen varaan on hyvä rakentaa
aktiviteetit, joilla keräämme rahaa ja teemme avustustyötämme.

Tällä hetkellä Kosti Rasinperä toimii klubinsa, LC Pori/Juhana, presidenttinä.
Kosti Rasinperä on toiminut  Lionsin kaikissa muissa toimissa, paitsi lohkon
puheenjohtajana. ”Siitä unelmoin tietysti,” hän kertoo videon lopuksi
naurahtaen.

PCC Kosti Rasinperälle myönnettiin  LCIF:n korkein huomionosoitus, Melvin Jones -jäsenyys, kaudelta
2019 - 2020.  Pystin luovuttajina IPDG Aarno Niemi ja PDG Vesa Kynnysmaa piirihallituksen
kokouksessa  Raumalla  14.11.2020.   Kuva: Virpi Äijö

Juttu perustuu Kaija ja Kosti Rasinperän kotona tehtyyn
videohaastatteluun ja Wikipedia-tietoon.
Toimittaja lion Pertti Harjun tekemä haastattelu on
katsottavissa Youtubessa Lionsliiton Juhlawebinaari -nimellä.

- Minnamari Salmivaara, M-viestin toimitus

Kotisohvalla haastattelussa. Kuva: Pertti Harju
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Ulvilan Massin liikuntakeskuksen
kuntoportaiden rakentaminen
Lions Club Ulvila/Olavin Lady Henna Wallin

Lions Club Ulvila/Olavi teki kesällä 2020 yhdessä Ulvilan
Ura ry:n kanssa Massille kuntoportaat kaikkien käyttöön

.

Portaat nimettiin klubimme mukaan Olavin portaiksi.

Pian 100-vuotias Matti sai jouluisen tuotekorin -
LC Kiikka muisti alueensa sotaveteraaneja

Olavi Prihti, Lions Club Kiikka

Kiikan Lions Klubi muisti joulun alla kiikkalaisia sotiemme veteraaneja.

Leijonat kävivät
viemässä
veteraaneille
jouluisen tuotekorin.

Veteraanien keski-ikä
on jo korkea ja heidän
rivinsä ovat vuosien
saatossa harvenneet.
 Kiikan alueella
veteraaneja on elossa
enää kolme.
Kiikan viimeinen
rintamalotta nukkui
pois juuri ennen
joulua.

Lion Erkki Aaltonen
kävi viemässä
jouluisen korin kaikkein vanhimmalle, mutta hyväkuntoiselle
veteraanille Matti Suuniitulle, joka täyttää ensi helmikuussa 100 vuotta.

P i i r i h a l l i t u k s e n
kokouksessa Raumalla
14.11. 2020 valittiin piirin
edustajaksi Lions Club
H u i t t i n e n / G e r d a n
sponsoroima Lauttakylän
koulun 6 A luokan oppilas
Siiri Jalon juliste, ”Me kaikki
pidetään yhtä”.

Siirin työ toimitettiin Lions-
liiton toimistolle.

Piirien välinen äänestetys
järjestettiin sähköisesti ja
voittajatyö lähti
kansainväliseen koko
maailman kattavaan
kilpailuun. Piirien välisen
kilpailun voitto meni tällä
kertaa toiselle taiteilijalle.

 Kuva: Helena Brunnila

Rauhajulistekilpailun
tuomarit valitsemassa

voittoisaa piirustusta piirin
raadin arvosteluun.

LC Huittinen/Gerdan lion
Helena Brunnilan johdolla.

Rauhanjulistekilpailu
Minnamari Salmivaara,, LC Huittinen/Gerda

HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS
ONNISTUI JÄLLEEN

Hyvä joulumieli -keräys onnistui jälleen. Meriporilaisiin liikkeisiin sijoitetut
"toivomuskuuset" tuottivat yli 200 lahjapakettia jaettavaksi vähävaraisille
perheille. Primus motor oli tänänkin jouluna lion Jarmo Kivistö. Paketeista
iloitsee myös diakonissa Anne Kangas, joka tonttujoukkoineen vastasi
lahjojen perillemenosta. Lions Club Pori/Meri-Pori oli asialla jo
yhdeksännen kerran.

Johnny-Kai Forssell



28

Lions Club Luvialla 50 -vuotisjuhlat

tiedotussihteeri Mikko Heinonen
LC Luvia

Lokakuulle suunnitelluille isoille 50-vuotisjuhlille kävi kuten
monille muillekin loppu syksyn juhlille. Peruutus iski. Onneksi
pystyimme vielä pitämään ne klubin sisäisenä
pienimuotoisempana, mutta keskinäistä yhtenäisyyttä
kasvattavana arvokkaana juhlana.

Iloksemme saimme vastaanottaa uuden jäsenen puolisonsa
kanssa, ikään kuin varmistamaan tulevaisuuttamme, uusi
lionimme Jouni Kivini ja puoliso Anu toivotettiin tervetulleeksi
joukkoomme.

50 vuotta klubitoimintaa on hieno saavutus.

Joukossamme on kolme klubin perustajajäsentä sekä klubimme
perustamiseen osallistunut ”kummisetä”. Palkitsimme
perustajajäsenet 50-vuotis ansiomitalilla. Pidän sitä arvokkaana
merkkinä, koska se pitää ansaita pitkällä palvelutyön
tekemisellä.

Klubimme alusta asti mukana ollut lady Terttu Aho kertoi klubin
alkuajoista, ja siitä ilosta, jota toiminta on heille antanut. Hän
toivoi myös nuoremman polven löytävän sen saman tunteen.

Tällaisena ”väliinputoajana” voin kertoa sen monesti
löytyneenkin, joskus pienistä hetkistä, joskus yhteisistä toimista
klubin kanssa.
Palkituiksi tuli myös lion Anssi Perämäki sekä nykyinen
presidenttimme Petri Niemi 1. ruusukkeen ansiomitaleilla
aktiivisesta Lions-työstä.

Muistimme myös perinteisillä tavoilla tasavuosia
täyttäneitä.

Ohessa kuvasatoa juhlasta.

Perustajajäsenet puolisoineen lady Terttu Aho, lion Yrjö Aho, lady Anja
Anttila, lion Ismo Anttila, PDG Ossi Lahtinen. Mukana kuvassa myös tämän
kauden presidenttipari lady Päivi ja presidentti Petri Niemi.

Juhlassa 1.ruusukkeen ansiomitalilla palkitut lion Anssi Perämäki ja
presidentti Petri Niemi keskellä, reunoilla palkitsemisen suorittaneet
PDG Ossi Lahtinen ja tiedotussihteeri lion Mikko Heinonen.

Tyylikkään ja pysäyttävän musiikkiesityksen tarjosi Vähäpoikien ryhmä,
jossa lauloi myös presidenttimme Petri Niemi.

Uusi jäsenemme Jouni Kivini ja puoliso Anu.



29

Untamoiset hiilensidontaa edistämässä

Tapani Kaila, Lions Club Laitila/Untamoinen

LC Laitila Untamoisen pääaktiviteetin,
Energiapäivä 2020, keväällä
peruunnuttua, klubin lionit suuntasivat
energiansa Valkojärven ulkoilualueelle.
  Lion Matti Rautasen aloitteesta ja
paikallisen metsänhoitoyhdistyksen
avustuksella leijonat istuttivat
toukokuussa lehti-, musta-, Douglas- ja
Omorica-kuusia, tervaleppiä sekä
tavallisia mäntyjä, kuusia ja koivuja
lenkkeilijöiden ja kuntoilijoiden iloksi.
Työn lomassa saimme tietoa näistä
puulajeista.

Turvaetäisyyssuosituksiakin oli helppo
noudattaa, kun puut istutettiin noin
kahden metrin välimatkoin.

Fiinat avustivat
ruokajakelussa

LC Punkalaidun/Fiinat istuttivat 7.5. kukkia Punkalaitumen
vanhusten palvelutalon, Pakarin, pihaan asukkaiden iloksi.
(Kukkien istuksesta meiltä ei valitettavasti löytynyt kuvaa.)

Fiinat osallistuivat Korona (covid-19) kevään-pandemia-aikana
(28.3.-13.6.) lauantaiseen ruokajakeluun riskiryhmäsoppaa noin 80
taloudelle Eino Kokon organisoimana KokkonKodasta

Lisäksi ostimme pariin jakelukertaan leivät keiton seuraksi.

Tarja Kurikka, tiedottaja Lions Club Punkalaidun/Fiinat

Lions Club Ulvila/Olavin Lady-toiminta lahjoitti

10 joulupakettia jaettavaksi nuorille etsivän nuorisotyön kautta.

LC Ulvila/Olavin
Lady-toiminnan
puolelta lahjoja
oli luovuttamassa
Riitta Pohjola.

Lahjoja oli
vastaanottamassa

Helena Kivi ja
Janne Eräpuro.

Henna Wallin
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Ehdokkaat kuvernööritiimiin

kaudelle 2021-2022

Ehdokas piirikuvernööriksi:

1. varapiirikuvernööri Juha Suonpää , Lions Club Kiukainen

Ehdokas 1. varapiirikuvernööriksi:

2. varapiirikuvernööri Hannu Nurmikko, Lions Club Ulvila

Ehdokas 2. varapiirikuvernööriksi:

Palvelujohtaja Arja Tuominen, Lions Club Kokemäki/Jokilaakso

Ehdokkaiden esittelyt

Olen syntynyt  1961, puoliso Lion Elina ja aikuiset
lapset Juuso ja Eveliina,  kolme lastenlasta. Lions
toimintaan liittyin LC Kiukaisten jäseneksi v.
1988.  Olen toiminut klubin kaikissa viroissa.

1991-1992   sihteeri
1995-1996   presidentti

Ja klubin muissa viroissa.

Toiminut Lions M-piirin hallituksessa
2003 - 2004  M-piirin III alueen 2. lohkon
        puheenjohtaja
2004 - 2005  M-piirin III alueen
    puheenjohtaja
2011 - 2012  M-piirin III alueen 2. lohkon
    puheenjohtaja
2012 - 2013  M-piirin III alueen puheenjohtaja
2013 - 2015  Kokoukset ja juhlatilaisuudet
    puheenjohtaja
2019 - 2020  2.VDG
2020 - 2021  1.VDG

Piirin vuosikokouksiin 16 kertaa, liiton
vuosikokouksiin 8 kertaa

Palkittu Lions-toiminnassa
Melvin Jones jäsenyys 2013
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    puheenjohtaja

    puheenjohtaja

    puheenjohtaja

Olen v. 1954 syntynyt Kokemäellä ja nykyisin
asun Harjavallassa. Olen eläkkeellä oleva
yrittäjä. Lisäksi kouluttauduin  vielä aikuisiällä
Kalevalaiseksi jäsenkorjaajaksi.
Puoliso: Matti Tuominen. Perheeseen kuuluu 2
aikuista poikaa ja kaksi lastenlasta.
Harrastuksia lionstoiminnan lisäksi
yhdistystoiminta, lukeminen, käsityöt, matkailu
ja
Kansalaisopiston englannin kielipiiri.
LC Kokemäki / Jokilaakson 100 % jäsen  vuodesta
2013 –

Klubin hallitusvirat:
2. varapresidentti     2015 – 2016
1. varapresidentti     2016 – 2017
presidentti                 2017 – 2018
past presidentti        2018 – 2019
LCIF – koordinaattori    2018 – 2019

M – piirin hallitusvirat:
Lohkon puheenjohtaja            2018 – 2019
GST – palvelujohtaja               2019 – 2020
GST – palvelujohtaja               2020 – 2021
Palkittu:
Suomen Lions – liiton 100 % presidentin
ansiomerkki  2018
Jäsenhankintapinssi  100 Centennial kultainen
timantilla 2019
Jäsenhankinnan  KEY – palkinto  2019
Piirikuvernöörin ansiomerkki lohkon
puheenjohtajalle 2019
Piirikuvernöörin ansiotähti  2020
Kansainvälisen presidentin tunnustuspalkinto
2020
Kokouksia:
Piirin vuosikokouksia  6
Liiton vuosikokouksia  3
KVN kokouksia  2

Olen v.1961 syntynyt Porissa ja nykyisin asun
Ulvilassa. Työelämässä olen vielä ja toimin
tietoliikennetekniikan parissa.
Puoliso: Tuula Enckell  toimii yrittäjänä.
Perheeseen kuuluu viisi aikuista lasta ja kolme
lastenlasta.
Harrastuksina Lions toiminnan lisäksi mm.
yhdistystoiminta, matkailu ja yms.
LC Ulvilan toimintaan tulin mukaan v.2012 ja
siitä lähtien 100% jäsen.

Klubin virkatehtävät:
Klubimestari   2012-2013
Sihteeri     2013-2014
2.varapresidentti  2014-2015
1.varapresidentti  2015-2016
Presidentti    2016-2017
Klubin jäsenjohtaja  2017-2018

Piirihallituksessa:
Lohkon puheenjohtaja  2018-2019
Alueen puheenjohtaja  2019-2020
2.varapiirikuvernööri   2020-2021

Palkittu:
Klubin sihteerin palkinto    2014
Piirikuvernöörin ansiotähti   2016
100% presidentin ansiomerkki  2017
Lohkon puheenjohtajan palkinto 2019
Alue puheenjohtajan palkinto  2020

Kokouksia:
Piirin vuosikokouksia  5
Liiton vuosikokouksia  3
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Kortit veteraaneille

Lions Club Huittinen/Doris on hurahtanut näin poikkeuksellisena aikana muistamaan eri tahoja
korteilla!
Osallistuimme Posti oy:n yhteistyössä veteraaniliittojen kanssa järjestämään korttikampanjaan,
jossa muistimme sotiemme miehiä ja naisia.

Kirjoitimme tervehdyksiä 320 veteraanille ja sotiemme naiselle. Postitimme ne kirjekuorissa
Posti Oy:lle toimitettavaksi edelleen kyseisille järjestöille jaettavaksi edelleen jäsenilleen
itsenäisyyspäiväksi.

_______________________________________________________________________________
*****************************************************************************************************************

Konsertti

Lions Club Huittinen/Doriksen
hyväntekeväisyyskonsertti Vampulan kirkossa
15.11.2020 pienten syöpälapsipotilaiden hyväksi
onnistui erinomaisesti, sillä kirkkoon tuli melkein
sallittu määrä.

Konsertissa esiintyi Henri Jokinen, joka kruunattiin
vuoden 2019 tangonuoreksi valtakunnallisessa,
Suomalaisen Tangon Satumaa ry:n järjestämässä
kilpailussa.
Henri Jokista säesti Antti Särösalo ja ääni- ja
valomiehenä toimi Hannu Rosi.

Tunnelmallisessa valaistuksessa oli ilo ja nautinto
kuunnella vahvaäänistä nuorta solistia.
Presidentti Maarit Nieminen tervetulopuheessaan

kertoi, että lions-klubit sekä Lastenklinikoiden
Kummit tekevät yhdessä hyvää lasten syöpätautien
hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen
kehittämiseksi Suomessa.

Lions-toiminnan 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
vuonna 2020 käynnistyneen huomattavan
yhteistyön tavoitteena on kerätä tärkeään
tarkoitukseen vähintään 70 000 €.

Teksti ja kuvat tiedotussihteeri Hilve Reijonen

Lions Club Huittinen/Doris
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Puistotapahtuma

Lions Club Huittinen/Doris järjesti tapahtuman Vauvasta vaariin leikkipuistossa, jonka kummi
olemme.
Aloitimme diabetes-kävelyn alkuveryttelyllä. Kaikki kävelyyn osallistuneet saivat huomioliivin
omakseen. Kävelyreitillä oli 10 kysymyksen tietovisa, diabeteshoitaja teki sokerin mittauksia ja
antoi diabetes valistusta sekä jaoimme lapsille heijastimia.

Vuokrasimme lapsille peleihin "Askel eteenpäin kärryn" ja ohjatusti niillä pelattiin. Järjestimme vielä kilpailun puiston uudeksi nimeksi.
Lopuksi Dorikset tarjoisivat paistamiaan lettuja ja mehua! Kerroimme lions-toiminnasta ja teimme samalla jäsenhankintaa.

Kummiklubimme LC Vampulan lionit pystyttivät meille lettujen paistoa varten teltan, tilaisuuden loputtua purkivat sen ja olivat mukana
koko tapahtuman ajan.
Sää oli suosiollinen. Tähän liikunnalliseen tapahtumaan saapui väkeä todellakin vauvasta vaariin runsaslukuisasti!

Kesäpyöräily

Olemme merkkaamassa Vampulassa järjestetyssä kesäpyöräilyssä suoritukset
vihkoon joka sunnuntai kello 17.00 -19.00 koko kesän ajan, kukin Doris vuorol-
laan.

Kesän aikana on kaksi arvontatapahtumaa ja päävoittoina ovat polkupyörät se-
kä lisäksi muita voittoja, jotka arvotaan pyöräilijöiden kesken.
Pyöräilyn ensimmäistä arvontatapahtumaa suosi kaunis helteinen kesäsää.

Olimme paistamassa ja tarjoilemassa lettuja ja mehua pyöräilijöille tapahtu-
massa.

"Olisipas joka kerta lettuja tarjolla ja kiitos, tämä oli hieno yllätys sekä letut oli
todella maittavia" oli pyöräilijöiden palaute!

Tämä on jo perinne Vampulassa ja klubimme on ollut mukana jo kolmena kesänä.”Liike on lääke – ennalta ehkäise diabetes!



34

LC Huittinen Doris haastoi Huittisten kaupungin kirjastotoimen ja vanhustyön "Muista vanhusta
vanhustenviikolla postikortilla" kampanjaan. Toimitimme kirjastoihin 200 kortteja ja Dorikset
kirjoittivat kokouksessa omat kortit värssyineen ja ne vietiin kirjastoon.

Kortteja kertyi lähes 300 kpl. Kortit  jaettiin Huittisten vanhustenhuollon kautta vanhuksille.

Mikä oli vielä tässä kampanjassa merkillepantavaa,
päiväkotien lapset askartelivat kortteja vanhuksille.
Ne vietiin myös kirjastoille.

Saimme paljon kiitosta niin kaupungilta kuin van-
huksilta ja samalla tämä kampanja innoitti toteutta-
maan joulukorttikampanjan vanhuksille samalla
tavalla.

Maskeja ja heijastimia

Olimme lauantaina  5.12.Pankkiaukiolla myymässä arpoja, leivonnaisia ja
maskeja sekä samalla jaoimme kävijöille heijastimia. Ihmisiä liikkui
tihkusateisesta säästä huolimatta mukavasti ja kauppa kävi kiitettävästi.

Maskien tuotto menee pienten syöpälapsipotilaiden hyväksi.
Noudatimme myös kaupungin ohjeita maskin käytöstä ja niin hymylevät ja
isoiset Dorikset laittoivat maskit kasvoilleen. Totisesti, iloinen ilme kyllä näkyy
maskinkin takaa nauravina silminä!
Tapahtumaamme osallistui liiton puheenjohtaja Matti Reijosen!

Joulukortteja vanhuksille

LC Huittinen/Doriksen lionit osallistuivat Joulupostia ikäihmisille -
kampanjaan. Mitä useampi osallistuu keräykseen, sitä useammalle
tulee hyvä joulumieli! Myös viime kauden Lions-joulukortteja on saatu
kiertämään ja tuomaan iloa eteenpäin kotihoidon ja asumispalvelujen
ikääntyneille asiakkaille.

LC Huittinen/Doris on haastanut myös muita M-piirin naisklubeja
mukaan ja toimittanut heille 2 500 viime kauden postikorttia
käytettäväksi. Viime kauden kortteja on viety myös kirjastoon
kampanjaa varten. Haastoimme myös kaikkien piirien lions-klubit
joulukorttikampanjaan.
 Siskot ja Simot järjestävät kahdeksatta kertaa kampanjan, jossa toimii
suojelijana tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kampanjan kortit
toimitetaan keräyspisteisiin, jotka Huittisissa ovat kaupungintalon
aulassa, pääkirjastossa ja Vampulan kirjastossa.

tiedotussihteeri Hilve Reijonen

Lions  Club Huittinen/Doris

Kortteja vanhuksille
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Lions Club Kiikoinen ja diabeteskävely Aleksis Kiven päivänä

Veikko Ala-Erkkilä, Lions Club Kiikoinen

Diabeteskävely hienon sään suosimana sai kivasti ihmisiä liikkeelle. Kuvaan saatiin uusille kuntoportaille heistä osa. Portaat syntyivät
kesällä  talkootyönä paikallisen urheiluseuran ja talkooväen toimesta. Portaat saivat nimensä, KirmauSPortaat, paikallisen urheiluseuran ja
talkooväen mukaan.

Kiikoisten vpk:n ensivaste oli esittelemässä uutta autoaan ja sen kalustoa. Kirsikka Terveyden verenpaineen ja sokeriarvojen mittauspiste
oli ahkerassa käytössä. LähiTapiola ja Airwell Oy lahjoittivat 60 heijastinliiviä kävelijöille.

LC Vampulan leijonia valmiina aurausviittojen laittoon, kuvassa Matti

Reijonen vas.   Heikki Mäkelä, Tapani Koiranen ja  Ilpo Hosike.

LC Vampula pystyttää vuosittain yli  100 kilo-
metrin matkalle aurausviittoja

Mauno Kotamäki, Lions Club Vampula

LC Vampulan toimesta on 1990-luvulta alkaen joka syksy
pystytetty aurausviittoja yli sadan kilometrin matkalle ja
kerätty keväisin pois. Aktiviteetissa ovat perinteisesti
mukana kaikki klubin leijonat.

LC Vampula pääsi alkuaan lion Ilpo Hosiken johdolla au-

rausviittojen laitosta ja poistamisesta sopimukseen tielai-

toksen kanssa ja siitä toiminta on jatkunut ja toivottavasti

myös jatkuu edelleen.

Vuosien varrella klubi on viitoittanut tiestöä yhteensä usei-

den tuhansien kilometrien verran. Aktiviteetti tuo klubille

varoja lahjoitettavaksi tarvitseville. Pääasiallisia avustus-

kohteita ovat vuosien varrella olleet paikalliset vanhukset

ja nuoret.
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Nakkilan Lions Club
perustettiin vuonna 1965.
Seppo Vesander on ainoa
klubin toiminnassa mukana
oleva perustajajäsen. Naisten
toiminta alkoi seuraavana
vuonna, jolloin Maija
Vesander tuli toimintaan
mukaan.

Seppo Vesander oli pitkäaikainen
liikunnanopettaja ja rehtori ja
Maija Vesander
äidinkielenopettaja Nakkilan
yhteiskoulussa ja lukiossa. Maija
Vesander jäi eläkkeelle vuonna
1997 ja Seppo Vesander 1998.
Klubi-toiminnasta he eivät
luopuneet, vaan ovat olleet yhä
innolla mukana. Tänä vuonna
Nakkilan Lion Club jättää
vuosijuhlan väliin, syynä on
korona.

NAKKILAN LIONS CLUB
perustettiin 1965. Puuhamiehenä
toimi Leo Hämäläinen, J.W.
Suomisen hankintapäällikkö. Hän
oli klubi-aatteen innokas edustaja.
Hän asui ja isännöi
Nakkilankulma-nimisessä
rivitalossa, jossa oli opettajien
työsuhdeasuntoja. Sellaisessa
asuivat juuri Nakkilaan
muuttaneina myös Maija ja Seppo
Vesander aina vuoteen 1972 asti.

Siellä Leo Hämäläinen sai Seppo
Vesanderin innostumaan Lions
Clubin perustamisesta Nakkilaan.

Niin tuli Seposta 55 vuotta kestävä
Lions-aktiivin uran tekijä.
Seppo oli pitkäaikainen
liikunnanopettaja ja rehtori. Maija
Vesander oli äidinkielenopettajana
Nakkilan yhteiskoulussa ja
lukiossa. Näiden toimiensa ohella
molemmat osallistuivat
innokkaasti Lions-toimintaan ja
muihin yhteisiin rientoihin. Maija
jäi eläkkeelle 30-vuotisen
opettajataipaleen jälkeen 1997 ja
Seppo 1998.
Klubi-toiminta ei tähän
kuitenkaan päättynyt, vaan he
olivat innokkaasti mukana
kaikissa mahdollisissa
toiminnoissa voimiensa mukaan.

LIONS LADYJEN toiminta alkoi
1966, jolloin presidenttinä oli
Uolevi Reponen. Hän kutsui Ladyt
kotiinsa. Emäntänä toimi Martta
Reponen. Maija kertoi, että
tilaisuus oli juhlallinen.
Pukeuduttiin juhlavaatteisiin.
Silloin sovittiin tulevasta

toiminnasta. Päätettiin kokoontua
kunkin Ladyn kotona
kahvittelemassa ja vaikkapa
sukkaa kutomassa. Kerättiin
kahviraha, jolla kerrytettiin
kassaa. Kassan keräämiseksi
järjestettiin mm. kirpputoreja ja
myyjäisiä. Onnipekan aula oli
mainio myyntipaikka. Hankituilla
rahoilla mm. lahjoitettiin kaksi
vastakkain istuttavaa keinua ja
yhteiskoulun
yhdeksäsluokkalaisille stipendejä.

Yksi naisten tilaisuus on jäänyt
Maijan mieleen erikoisesti, oli
kotiviinin maistajaiset
Vesandereilla. Arvuuteltiin, mikä
viini oli kyseessä ja noudatettiin
tiettyä seremoniaa. Maija oli
valmistanut useampaa sorttia
viinejä. Hutikassa ei oltu, vaikka
siihenkin olisi ollut mahdollisuus.
Se oli vain maistelua.
Mieleenpainuva asia oli myös
Eskolan Hilkan kodissa tehty
hapatettu ruisleipä. Leivät
menivät ”kuumille kiville”. Miehet
auttoivat jauhojen hankinnassa,
olipa Antti Koivumäki
”vaivaamassa” taikinaa
Keskuskoululla.

Seppo ja Maija Vesander - Lions Club -toiminnassa 55 vuotta

Maija ja Seppo Vesander
olohuoneessaan Nakkilassa

 Perustajajäsenet yhteiskuvassa 13.9.1965,
vas. Leo Hämäläinen, Otto Nummela, Olli
Sammonkivi, Esko Ketola, Uolevi Reponen,
Esko Eskolin, Kalevi Ketonen, Viljo Koskinen,
Onni Kivekäs, Heikki Jokela, Simo Puosi,
Pekka Oksanen, Ilkka Suominen, Seppo
Vesander, Timo Jokela, Onni Heinola, Eino
Hakala, Kullervo Kares, Kelpo Kares ja
Matti Puosi

Maija Vesander, Anja Koivumäki, Enni
Perkiökangas ja Merja Kalliokorpi
kummimummi-tapahtumassa, joka järjestettiin
Onnipekan Pirkka-kabinetissa. ”Mummeille”
tarjottiin jalkahoitoa ja kahvit. Onnipekka
antoi vielä kotiinviemisiä
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Klubi on kerännyt varoja mm.
nostamalla porkkanoita Peren
tilalla. Taiteilija ja
kuvataideopettaja Jarmo Lepistön
maalausten painokuvat ovat olleet
haluttuja koristamaan nakkilalaisia
koteja ja ovat siis myyneet hyvin.
Klubi on kustantanut myös kirjoja.
Ensimmäinen oli paikallisista
jutuista kansalaiskeräyksellä tehty
kirja, jonka kuvituksen teki Jarmo
Lepistö. Toinen oli Nakkilan
arkkitehtuuriin keskittynyt teos.

Kokouspaikka vaihtui vähitellen
ravintolaksi. Ravintola Mustavaris,
alunpitäen Humu-Pekka, oli pitkään
klubin kokouspaikkana. Sittemmin
Villilän kartanosta tuli
kokouspaikka. Vuosijuhlia on
järjestetty eri paikoissa kuten
Viking Linen laivoilla.

1960-luvun lopulla ja 1970-luvun
alussa järjestettiin lastenjuhlia
yhteiskoululla. Juhlissa olivat
esiintymässä mm. aikansa
superjulkkikset, Niilo Tarvajärvi ja
Vesa-Matti Loiri. Klubin toiminta
on keskittynyt tukemaan erityisesti
nuorison liikuntaharrastuksia.
  Lions Club teki talkoilla
jääkiekkokaukalon ja näytteli
merkittävää roolia ensimmäisen
liikuntakeskuksen saamisessa
Nakkilaan. Erityisesti Uolevi
Reponen ja Seppo Vesander olivat

tärkeässä roolissa, kun piti käydä
Helsingissä hakemassa
rakentamislupaa.

Kullervo Kareksen ansiosta
Tervasmäessä on 3,3 kilometriä
pitkä pururata. Klubi osallistuu
edelleen pururadan kunnossapitoon,
vaikka lahjoittikin sen kunnalle
aikoinaan. Muutenkin kunnan
kanssa ollaan tiiviissä yhteistyössä.
Tuoreimmat rakennuskohtet ovat
olleet frisbee-rata
liikuntakeskuksen maastossa ja
lasten liikennepuisto. Seppo
Vesander on ollut mukana myös
niitä rakennettaessa. Nuorisotyön
ohella tärkeä kohde on alusta asti
ollut vanhustyö. Hyppingille on
lahjoitettu pyörätuoleja ja
perustettu kuntosali, jonka nimeksi
tuli Leijona-sali. Myös palvelutalo
Keinustoolin perustamisessa klubi
oli mukana. Kulttuurihistorian
puolella klubi on toiminut
esimerkiksi siirtämällä 1970-luvulla
Pakkalan puustellin jokirannasta
kotiseutumuseolle, joka on
liikuntakeskuksen yhteydessä. Klubi
on myös mm. korjannut
sotaveteraani Pentikäisen talon
katon. Klubi on osallistunut
Nakkilan sotaveteraanien toiminnan
tukemiseen mm. kuljettamalla
veteraanikeräystä tekeviä
varusmiehiä.

Klubi on jakanut apurahoja,
alakouluille, yläkoululle ja lukiolle
stipendejä sekä vähävaraisille joulu-
paketteja, jotka on saanut hakea
Onnipekasta. Nakkilan seurakunta
on eräs yhteistyötaho. Nakkilan
kirkossa on järjestetty
kirkkokonsertteja ja klubi on
osallistunut kolehdinkeruuseen
kerran vuodessa.

Mutta ”vanhuus tulee niin kuin
varjo, eipä jalka nousekaan” eikä
jaksa enää kaikissa riennoissa olla

mukana. Mahdollisuuksien mukaan
on nyt toimittava ja edistettävä
Lions Clubin toimintaa, sanoo
Maija.

Oma lukunsa on Sepon innostus
Lions Club Nakkilan toimintaan.
Siitä kertoo se, että hän oli 100-
prosenttisesti mukana Lions Clubin
kuukausikokouksissa 55 vuoden
aikana. Jos jostain syystä kokous jäi
väliin, hän paikkasi sen hallituksen
kokouksessa. Myös kaikki
aktiviteetit saivat hänestä
innokkaan työntekijän. Nakkilan
Joulu -lehden tekoon he ovat myös
osallistuneet sen ilmestymisen
alusta asti. Tänä vuonna Seppo
Vesander ajatteli jättäytyvänsä
eläkkeelle klubi-työstä. Kiitollisena
aktiivisesta osallistumisesta
Nakkilan Lions Club päätti tehdä
Seppo Vesanderista kunniajäsenen.

Maija Vesander lupasi jakaa
edelleen maistuvien leivonnaistensa
resepteja tulevissakin Nakkilan
Joulu-lehden numeroissa.
(Katso esimerkki sähköisestä
joulukuun  M-viestistä.)

Juha Kopio, Lions Club Nakkila

Nakkilalaisia sanontoja koottiin kirjaksi Siin
Nakkila kirko vaiheill. Jarmo Lepistö kuvitti
kirjan, jonka materiaalia ovat tutkimassa Jarmo
Lepistö, Antti Koivumäki ja Seppo Jaakkola

Porkkanannosto-aktiviteetti Peren tilalla,
edessä Seppo Vesander
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Lions Club Ulvila/Aurora osallistui
Porin Nuorkauppakamarin
järjestämään
joulupuukeräykseen Ulvilassa   
Haimme paketit keräyspaikoista,
tarkistimme ne ja toimitimme
edelleen
Ulvilan sosiaalityöntekijöille
jaettaviksi lasten ja nuorten
jouluiloksi.

Kuva ja teksti: Sirkka Saari, LC
Ulvila/Aurora

Tässä kirjoitettuna ja lähdössä yli 70 joulukorttia Lions Club
Ulvila/Aurorasta yksinäisille ja vanhuksille kotipalvelun

mukana. Kaikissa kaunis  jouluvärssy jouluntoivotuksineen
Vastasimme Lions

Club
Huittinen/Doriksen

välittämään
haasteeseen
"Joulupostia
ikäihmisille".

JOULUKAHVILA

Olipa taas mainio päivä! Yhdessä on kiva tehdä hyvää -
Auroran joulukahvila houkutteli paljon kävijöitä ja
asiakkaita. Meidän Lions Club Ulvila/Auroran ja
kummiklubimme Lions Club Ulvilan teltat muodostivat
upean kokonaisuuden, jossa huomioitiin kävijöiden eri
tarpeita.

Pisteemme vieressä kerrottiin hankkeestamme
St. Olavs Historical Route
Kahvilamme letuista, kahvista ja mehusta nautittiin
paikanpäällä sekä moni myyjäisten leivonnainen ja
käsityö pääsivät ostoksina mukaan. Ja voi niitä
riemunkiljahduksia kun arpajaisvoitto osui kohdalle.

Ja päivän huipennus oli, kun arpajaisten päävoiton voitti
Onni 2v. Kuvassa näkyy pienokaisen hämmästys, kun
hänelle ojennetaan pääpalkinto 

LAHJOJA VANHUKSILLE

Tänä jouluna me Auroran lionit halusimme ilahduttaa
vanhuksia. Sovimme, että muistamme 10 vanhusta.

Keräsimme rahaa kirpputorimyynnillä ja saimme kasaan
juuri toivomamme summan, jolla saatoimme ostaa
herkkuja ja tarpeellistakin syötävää Ulvilan K-
Supermarket Hansasta.

Lisäksi Ulvilan apteekki lahjoitti lahjakortteja ja ahkerat
lionit neuloivat sukkia viluisille varpaille. Sukkia tuli niin
paljon, että niitä saavat muutkin kuin vain lahjakassin
saavat vanhukset.
Olemme antaneet lahjakassit eteenpäin toimitettavaksi
Ulvilan kotipalvelun kautta.

Kiitos kaikille, jotka osallistuitte yhteiseen projektiimme!

Virpi Äijö, Lions Club Ulvila/Aurora

Lions Club Ulvila/Aurora aktiivinen joulukuussa
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Teksti: Veikko Ala-Erkkilä, Lions Club Kiikoinen

 Jokaisella Kiikoisten Toukolan koulun 3- ja 4-luokan oppilaalla on nyt käytössään henkilökohtainen tietokone. Kävimme tutustumassa,
miten koulutyö on lahjoitukseemme sopeutunut.
Luokkien opettaja Eeva Falin on erittäin tyytyväinen. Läppäreiden avulla oppilaiden motivaatio on noussut, tekeminen on hauskaa ja
oppiminen esim erilaisia pelejä hyväksi käyttäen tapahtuu huomaamatta. Koneet helpottavat myös opettajan suunnittelutyötä.

 Me senioritkin opimme jotain. Minecraft on videopeli, jota voivat pelata kaiken ikäiset yksin tai  yhdessä. Ongelmien ratkaisussa ja
erilaisessa rakentamisessa keskiössä ovat kuutiot ja omat oivallukset. Käyntiämme edeltävänä päivänä oppilaat olivat valtakunnallisessa
verkkoyhteydessä Minecraft-joulujuhlassa  tubettaja Paqpan kanssa. Paqpa opasti oppilaita rakentamaan jouluisia hahmoja Minecraft-
pelissä (katso kuvat). Tapahtuman järjestivät Microsoft ja Ilona It.

Vasemmalla kuvassa opettaja Eeva Falin
vastaanottamassa ja lion Jouko Reikko
luovuttamassa.

Toisessa kuvassa läppäreiden säilytys- ja
latausvaunu.

Kuvat: Eeva Falin ja Veikko Ala-Erkkilä

”Kansallispukua tuulettamassa” Suttilan nuorisoseuran
tapahtumassa 5.8.2020

Kuvassa piirikuvernöörin puoliso lion Rauni-Eliisa Wasell ja Gerdan presidentti
Irene Ojainmaa. Mukana myös Piirikuvernööri ja ”puku”
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HEIJASTIMET HEILUMAAN
Johnny-Kai Forssell, LC Pori/Meri-Pori

 Saamansa vinkin perusteella Lions Club Pori/Meri-Pori pani tuulemaan
ja keräsi yhteistyökumppaneiltaan ja yrityksiltä heijastimia pois
laatikoista, joissa niistä ei ole mitään hyötyä. Klubi lahjoitti kaikille Porin
Reposaaren koulun oppilaille heijastimet ja varaheijastimet jätettiin
opettajien, Tiina Mansikan ja Elina Vihelän, hyvää huomaan.

Puuhamiehenä oli jälleen lion Jarmo Kivistö.

KUNNIAVARTIOSSA 19 VUOTTA
Rasmus Forssell

Lion Johnny-Kai Forssell on seisonut Reposaaren sankarihaudoilla
kunniavartiossa 19 kertaa, Itsenäisyyspäivänä. Lions Club Pori/Meri-Pori
laskee samalla myös seppeleen sankarihaudalle. Vuosien varrella
mukaan ovat tulleet Porin kaupunki, Partiolippukunta Saarenkiertäjät
sekä tietysti Meri-Porin seurakunta. Johnny-Kai Forssellin
kunniavartiokaverina oli Raimo Kaipiainen (oik).

Kunniakäynti Huittisten sankarihaudalle
Minnamari Salmivaara, kuvat Helena Brunnila

Lions Club Huittinen/Gerda

 Lionsviikon sankarihautojen kunniakäynti on perinne, mikä on jatkunut kymmeniä vuosia. Viime vuosina Huittisissa on järjestetty kunniakäynnin
yhteydessä lohkon yhteiskokouskin, mutta tänä vuonna järjestettiin tilaisuus pienimuotoisena kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Huittisten sankarihaudan kunniakäynnillä 13.1.2021 olivat tänä vuonna mukana Lions-klubit Huittinen, Lauttakylä ja Huittinen/Gerda. Seppeleen laski
LC Huittisten presidentti Juha Mattila ja juhlapuheen piti LC Huittinen/Gerdan presidentti Irene Ojainmaa.



41

Lions Club Laitila / Untamoinen teki hyvää Laitilan
torilla

Lauantaina 10.10.2020 LC Laitila / Untamoinen järjesti jo toistamiseen
toritapahtuman ja Diabeteskävelynä tunnetun yhteiskävelylenkin
yhteistyössä MLL:n ja Laitilan Työterveyden kanssa. Untamoisten
ladyt jakoivat tapahtumassa ohravelliä, sekä järjestivät kaikkien
osallistujien kesken ilmaisen arpajaisen. Tapahtuma veti Laitilan
torille noin satakunta osallistujaa ja sää suosi päivää mainiosti.

”On erittäin hienoa, että tällainen tapahtuma järjestetään
paikkakuntalaisille täysin ilmaiseksi ja erinomainen asia on myös,
että tapahtumaan liittyy ulkona olemista ja kävelylenkki” sanoi
tapahtuman avaussanat lausunut Laitilan liikuntasihteeri Emilia
Andersson. Ennen itse kävelyä kaikki saivat nauttia temmokkaasta
alkuverryttelystä, jonka veti kokeneella otteella työfysioterapeutti
Päivi Kauppila.

Osallistujilta kiitosta tuli myös hyvin suunnitellusta ja toteutetusta
riskienhallinnasta liittyen yleiseen paikkakuntakohtaiseen
koronatilanteeseen.

Arvonta suoritettiin ladyjen toimesta tapahtuman lopussa ja
palkinnonvoittajille on ilmoitettu mikäli arpa tällä kertaa suosi.
 Lions Club Laitila / Untamoinen kiittää kaikkia
yhteistyökumppaneita, sekä tapahtumaan osallistuneita.

Sami Lohisto, LCIF koordinaattori, LC Laitila / Untamoinen

LC Köyliön korona-kevään aktiviteetti
Vesa Kynnysmaa, Lions Club Köyliö

Klubi sai lahjoituksena yksityiseltä maanomis-
tajalta pinon koivurankaa, joka tehtiin klapeiksi
kolmena talkoo päivänä.

Työt aloitettiin huhtikuun alussa pienellä poru-
kalla kerrallaan, jotta saatiin pidettyä talkoo-
laisten välillä riittävät turvavälit.

Näistä 21:stä suursäkistä riittää jaettavaa yksin
kotona asuville vanhuksille kuivaa koivuklapia
hellapuiksi lämmitykseen.

KUVAT:

 Koivurankaa menee klapeiksi riuskaa vauhtia. Vasemmalta lionit Kari ja Timo työn touhussa.

 Korona kevään saldo 21 säkkiä koivuklapia odottaa kuivumista ja siirtoa suojaan.
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Kampanja100 KLUBIKILPAILU
Lions-liiton Melvin Jones Fellowship
ja LCIF-MDC Heikki Hemmilä julistavat täten
koskien LCIF:lle tehtäviä lahjoituksia

Säännöt:

1. Kilpailuun osallistuvat automaattisesti kaikki
2. Kustakin piiristä kaksi klubia
3. Palkinnon perusteena on kaudella

(1.7.2020) MyLCI-rekisterissä olevalla
4. Tulokseen lasketaan kauden 2020

olkoon ne maksettu klubin tililtä, sen jäsenten omist
kuten esimerkiksi merkkipäiväonnittelut tai

5. Tarkasteluajankohta on 31.5.2021
lahjoitukset, jotka eivät vielä rekisterissä
päivätty luotettava maksukuitti

6. Tulokset julkistetaan Turun vuosiko
jäsenelle palkinto luovutetaan.

Väliaikatiedot lähetetään klubien sähköpostiin

Yhteystiedot

PCC Heikki Hemmilä pMJF
LCIF-MDC MD 107 Finland
LC Ylivieska
Lempolantie 2
84100 Ylivieska
p. 0405035598
heikki.hemmila@pp.fimnet.fi

Kaikki näihin kohteisiin lahjoitetut dollarit lasketaan

Kampanja100 KLUBIKILPAILU
liiton Melvin Jones Fellowship -krediiteistä päättävä troikka, ID Heimo Potinkara

julistavat täten piirikohtaisen kilpailun MD 107 Suomen kaikille klubeille
lahjoituksia.

Kilpailuun osallistuvat automaattisesti kaikki Suomessa toimivat Lions-klubit.
kaksi klubia palkitaan ylimääräisellä Melvin Jones Fellowship

kaudella 2020-2021 LCIF:lle lahjoitettu summa jaettuna kauden alussa
rekisterissä olevalla jäsenmäärällä.

kauden 2020-2021 aikana kaikki LCIF:lle klubin nimissä
maksettu klubin tililtä, sen jäsenten omista varoista tai ulkopuolisten

merkkipäiväonnittelut tai LCIF:lle luovutetut matkakorvau
31.5.2021. LCIF:n rekisterissä näkyvään saldoon lisätään myös

lahjoitukset, jotka eivät vielä rekisterissä näy edellyttäen, että niistä toimitetaan ennen 31.5.2021
maksukuitti kilpailusta vastaavalle LCIF-koordinattorille.

Tulokset julkistetaan Turun vuosikokouksessa 5.6.2021. Palkinnon saanut klubi saa
palkinto luovutetaan. Plakaattien tilauksen hoitaa LCIF-MDC Heikki Hemmilä

lähetetään klubien sähköpostiin kuukausittain vuoden 2021 alusta alkaen.

KATASTROFIT HUMANITAARINEN APU

Kaikki näihin kohteisiin lahjoitetut dollarit lasketaan

Heimo Potinkara, CC Matti Reijonen
MD 107 Suomen kaikille klubeille

klubit.
limääräisellä Melvin Jones Fellowship -jäsenyydellä.

jaettuna kauden alussa

lahjoitetut varat,
a varoista tai ulkopuolisten lahjoituksista,

matkakorvaukset.
on lisätään myös sellaiset

niistä toimitetaan ennen 31.5.2021

2021. Palkinnon saanut klubi saa päättää kenelle
Heikki Hemmilä.

kuukausittain vuoden 2021 alusta alkaen.

HUMANITAARINEN APU NUORISO
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EUROOPAN LCIF -PÄIVÄ

Tänä vuonna järjestetään kaikissa Euroopan lionsmaissa toukokuussa tai kesäkuun alussa
Euroopan LCIF -päivä, LCIF Europe Day, jolloin on tarkoitus tuoda esille LCIF:n
maailmanlaajuista palvelutoimintaa ja  aktiviteetteja, kerätä varoja ulkopuolisilta
meneillään olevaan Kampanja 100: LCIF Palveluvoimaa -keräykseen sekä tiedottaa suurelle
yleisölle  kaikesta Leijonatoiminnasta.
 Keräyspäiväksi on Suomessa alustavasti ehdolla lauantai 22.5.2021 joka päivämäärä
vahvistunee, muuttuu tai peruuntuu muun muassa vallitsevasta koronatilanteesta riippuen
vielä kevätkauden aikana.

 Ulkopuolisilta kerättävien varojen keräystavoite on 10,00 euroa klubin jäsentä kohden.
 Keräys voidaan järjestään Suomen Lions-liiton nykyisin voimassa olevalla keräysluvalla ja
keräyslippaat ja niihin kiinnitettävät keräystarrat sekä keräyslupa ovat saatavissa minulta.

Euroopan LCIF -päivä on loistava tilaisuus tuoda esille LCIF:n ja koko lionsliikkeen toimintaa
mutta Suomen Rahankeräyslaista (863/2019) johtuen on huomioitava että
rahankeräystapahtumaan on muun muassa kiellettyä yhdistää arpajaisia sekä
kaupankäyntiä ja klubin jäsenhankintaa, antaa lahjoittajalle muu kuin arvoltaan vähäinen
lahja tai keräyksen tunnus sekä antaa harhaanjohtavia tietoja keräystarkoituksesta tai
keräyksen järjestäjästä ja sen toiminnan tarkoituksesta.

Suomi, niin kuin useimmat muutkin Euroopan maat ovat selvästi jäljessä maailmanlaajuisen
Kampanja 100: LCIF Palveluvoima -keräyksen 300 miljoonan dollarin keräystavoitteesta ja
Euroopan LCIF -päivä keräyksellä on tavoitteena kuroa keräystavoitetta umpeen.

Euroopan LCIF -päivän keräys kasvattaa klubin saldoa, jolla on mahdollista hakea klubin
jäsenelle Melvin Jones Fellow -jäsenyyksiä ansiokkaasta palveluksesta.

Veli-Matti Andersson,  LCIF Piirikoordinaattori
S-posti veli-matti.andersson@hotmail.com
Puhelin 044 958 5715
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Laavu partiolaisille

Riihen purku

Laavun rakentajat työssä

Laavun luovutustilaisuus  23.11.2019

Laavu  

Lions Club Eurajoen laavuprojekti

1. Projektin aloitus

 Meillä oli klubissa tarve saada aktiviteetti, joka ei ole
rahankeräämistä, vaan tekemistä. Niitä on ollut ennenkin, mutta
edellisestä on jo hetki aikaa.

Pienen kartoituksen jälkeen saatiin selville, että vanhalla
yhteistyökumppanilla, partiolippukunta Jokilaakson Ravuilla, oli
tarvetta laavulle.
Kevättalvella 2019 perustettiin toimikunta selvittämään ja hoitamaan
laavuprojekti.

2. Suunnittelu

Kesän aikana selvisi, että saatavilla oli vanha hirsinen riihi, josta
voimme saada tarvittavat hirret. Riihi oli ainakin 150 vuotta vanha,
mutta osittain vielä hyväkuntoinen.

Toimikunta päätyi käyttämään näitä hirsiä ja laavun malliksi
valikoitui eräs Metsähallituksen mallilaavuista. Tarkempi paikka ja
mitat sovittiin partiolaisten kanssa. Laavu rakennettiin heidän
retkipaikkaansa, jossa oli jo kämppä ja kota. Näitäkin olemme
olleet rakentamassa.

3. Toteutus

Hirret numeroitiin ja purku sekä siirto tehtiin Salosen Jussin
tukkiautolla ja sen nosturilla syyskuussa.

Laavu rakennettiin syksyn aikana. Talkooporukat olivat noin 5-8
henkilöä kerrallaan. Työt täytyi tehdä päiväsaikaan ja hyvällä säällä.
Täten se sopi paremmin leijonille, joita ei muut työvelvoitteet
haitanneet.

Mukana oli pari laavunrakennuksessa jo ansioitunutta leijona. Me
muut saimme heiltä peruskurssin hirsitöiden tekemisessä.

Moottorisahat lauloivat muutaman viikon ja kehikko muodostui.
Kattoon laitettiin huopakate. Lautalattia tehtiin leveistä lankuista,
jotka oli kaadettu lähistön metsästä jo 100 vuotta sitten.

4. Päättäminen

Laavun kustannukset jäivät pieniksi, joten emme voineet käyttää
LCIF:n rahoja tähän hankkeeseen.

Laavu ja sen ympäristö olivat valmiit 23.11.19 ja se luovutettiin
partiolaisten käyttöön juomalla yhteiset kahvit ja syömällä makkarat
laavulla. Partiolaiset testasivat laavun yöpymällä siinä. Lopputulos
oli hyvä.

Keväällä koronakurjimuksessa teimme lopuista hirsistä klapeja.
Niillä täytettiin heidän puusuulinsa kattoa myöten.
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   Lions Club Rauma Ruori ry lahjoitti perjantaina 11.12.2020 rollaattorin ikäihmisten yhteiseen käyttöön Talviurheiluhallille.
Raikkaan sininen rollaattori on mallia ”Paavo” ja se antaa tukevan ja turvallisen tuen kuntokävelyyn.  Rollaattorin parkkipaikka on
Talviurheiluhallin eteisessä, josta se on vapaasti lainattavissa kuntokävelyn tueksi hallin radalle. Rollaattorin kädensijat ovat säädettävissä
jokaiselle käyttäjälle sopiviksi.

Rollaattorin valmistaja Tukimet Oy osallistui lahjoitukseen ja Kultaseppä Petri Laiho
lahjoitti siihen lahjoituslaatan kaiverruksineen.

Ehdotus rollaattorin hankkimisesta tuli vapaaehtoistoimijalta, Heimo Törmältä, joka
ulkoilee vanhusten kanssa, joilla on rollaattori tukenaan. Talvella ulkoilu on kelien
vuoksi usein hankalaa. Talviurheiluhallissa on loistavat ja maksuttomat talviajan
kävelymahdollisuudet, mutta rollaattorin kuljettaminen paikalle on hankalaa.
Yhteiskäytössä oleva rollaattori mahdollistaa hankalien säiden aikana kuntokävelyn.

Rauman vanhuspalvelujen ja liikuntapalvelujen ohjaama Voimaa vanhuuteen-ohjelma
toteuttaa terveysliikunnan tukemista ja tavoitteena onkin iäkkäiden
liikuntamahdollisuuksien edistäminen, jotta iäkkäät pysyvät hyväkuntoisina ja pystyvät
asumaan kotonaan pitkään. Kuntokävely on mainio ja mieluisa tapa kohentaa ja
ylläpitää tärkeää tuki- ja liikuntaelimistöä.

”Ikäihmisten liikkumisen edistäminen on meidän kaikkien tavoitteena, totesimme
yhdessä”.

KUVASSA Heimo Törmä, Tanja Hakulinen, Mikko Koivisto, Kimmo Kouru, Jaakko
Räikkönen ja Simo Kartano

Invalidien kesäpaikka kuntoon
Jaakko Räikkönen, Lions Club Rauma/Ruori

Rauma Ruori on vuosien aikana avustanut Rauman Invalidien kesäpaikan kunnostuksessa. Olemme rakentaneet petankki pelikentän,
grillauspaikan, kunnostaneet saunan ja uimalaiturin.

Tämän kesän aktiviteettina oli saunan harmaavesi puhdistamon rakentaminen. Paikka oli haastava, sillä sauna sijaitsee meren rannalla, aivan
vesirajassa. Haasteen koronan lisäksi toi meren läheisyys, sillä meren pinta vaihtelee n. 1,5 m ja silloin kun se on korkeimmillaan puhdistamon
huuhtoutuminen mereen on riski.

Tänä vuonna aloitimme putsarin perustuksien rakentamisella. Onneksi rannasta löytyi kiviä, joista saimme pohjan nostettua korkealle. Muotin
rakentaminen, raudoitus ja valu, siinä oli valmis pohja. Sen jälkeen itse putsarin kantaminen rantaan ja putkityöt niin siinä se oli. Teko oli
ympäristöteko ja kuului sarjaa ”Suojele Itämerta.
No, ei se tähän lopu, lisää haasteita odottaa ensivuonna, kerron niistä lisää kunhan työt pääsevät käyntiin.

    Pohjan valua                                               Laituritalkoot                                                              Harmaavesisuodatin



46

Hyvän päivän ulkoilua Kokemäellä
Teksti ja kuvat: Sari Granni, LC Kokemäki/Jokilaakso

LC Kokemäki/Jokilaakso järjesti Hyvän Päivän ulkoilutapahtuman
tällä kertaa Kokemäellä, kun vuosi sitten liikuttiin Harjavallassa.
Lokakuiselle lauantaille saatiin mukavan aurinkoinen sää, ja ehkä
sää tai jokin muu sai oikein hyvin väkeä liikkeelle. Tapahtumaa
mainostimme lähiklubeille ja Facebookin avulla ihan kaikille,
muutamien kauppojen ilmoitustauluillekin jaoimme mainosta.

Päivän ohjelmassa oli ensin pieni alkuverryttely Fysikaalinen
Hoitolaitos Huhtala-Palmun ohjaajan vetämänä, ja sen jälkeen
lähdettiin merkitylle reitille yli Kokemäenjoen siltojen ja ohi
komean Kokemäen seuratalon. Lenkin jälkeen maistui
hernekeitto, jonka klubimme tarjosi. Keittoa nautittiin
kekseliäiden kaapelikela-ruokapöytien äärellä,. Kelat oli
presidenttimme  Sirpa puolisonsa kanssa paikalle hankkinut.
Anttilan tilalta saatiin juomaksi raikasta aroniamehua.
Leikkimieliseen tietokilpailuun vastattuaan sai osallistua
arvontaan, jossa arvottiin herkkukori.

Iloisia ilmeitä näkyi joka puolella parin tunnin tapahtumassamme,
jossa saatiin niin mielen kuin ruumiin virkistystä.

Hyvän päivän Diabeteskävely
Huittisissa 10.10.2020

Aktiviteetti toteutettiin yhteistyössä LC Huittisen, LC
Huittinen/Gerdan, LC Lauttakylän ja Huittisten Seudun Diabetesyh-
distys ry:n kesken.

Alkulämmittelyn vetäjänä toimi lion Silja Haavisto Huittisten
keskusurheilukentällä. Lämmittelyn jälkeen kävelimme Tahto
Areenalta Miljoonaristeykseen ja takaisin. Saimme tapahtumalle
näkyvyyttä kävelemällä keskustassa ryhmissä turvavälit huomioon
ottaen.
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Kansainväliseksi johtajaksi kuusi ehdokasta
kaudelle 2022-2024

Lions-liiton puheenjohtaja,  107-M piiristämme on
ehdokkaana ID tehtävään.

Suomen vuoro on jälleen asettaa kielitaitoinen ja yhteistyökykyinen ehdokas
kansainvälisen hallituksen jäseneksi toimikaudeksi 2022–2024.

Piirin ehdokas valitaan piirin vuosikokouksessa keväällä 2021 ja
moninkertaispiirin ehdokas liiton vuosikokouksessa.. Valituksi tullut esitellään
Europa Forum -kokouksessa sekä NSR-kokouksessa.

Lopullinen valinta ID-tehtävään tapahtuu kansainvälisessä vuosikokouksessa.

ID tehtävään  hakijat:

CC Matti Reijonen, LC Vampula (107-M)

PDG Björn Hägerstrand, LC Åland/Culinaria (107-A)

IPCC Aarne Kivioja, LC Helsinki/Pakinkylä (107-N)

PCC Marja-Leena Knuutinen, LC Turku/Aurora (107-A)

PCC Heidi Rantala, LC Tampere/Siilinkari (107-E)

PCC Pirkko Vihavainen, LC Juva/Luonteri (107-D)

Puheenjohtajaehdokkaaksi on ehdotettu nykyistä varapuheenjohtajaa Sanna
Mustosta. Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE B-piiristä.

CC Matti Reijonen, Lions Club Vampula (107-M)

: 09.07.1948 Varkaus, kotipaikka Huittisten Vampula

Lions- liiton puheenjohtaja sekä yhteispohjoismaisen pu-
heenjohtajaneuvoston NSR:n puheenjohtaja

: Lion Hilve

: Anne ja Anu, 9 lastenlasta

: Golf, luonto ja sukututkimus

: Tietotekniikan keskiasteen koulutus ja aikaisempi työkoke-
mus mm. 23 v RAY:ssä esimies-, koulutus-, tarkastus-, rahaliikenne- ja
toiminnan laadunkehitystöiden parissa

Maailman diabetespäivänä 14.11.2018
järjestettiin Huittisten Seudun
Diabetesyhdistyksen ja LC Vampulan toimesta
tapahtuma, jossa oli ilmainen verensokerin
mittaus.

Verensokerimittaus-vuorossa  CC Matti Reijonen

Kuvassa on
lapsuudenkotini aitta ja
isän merkillä oleva
poro, jonka nimeä en
muista.

Tällä talvisella kuvalla
toivotamme teille
leijonille oikein valoisaa
kevään jatkoa!

Rauni-Eliisa Wasell

Veli-Matti Wasell

DG-pari 2020 - 2021




