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SUOMEN Lions-liiton puheenjohtajan kynästä

Tervehdys M-piirin lionit ja leot!

Puheenjohtajuuskauteni teema on ollut ”Tekevä,
näkyvä lion”. Olen halunnut korostaa ja tuoda esiin
ydintehtäväämme palvelua. Riittää, että me autamme,
mutta on tärkeää tuoda esiin tekemämme hyvä työ
omaa lionslogoamme käyttäen. Lionsklubimme
saavat aikaan, eivät sattumanvaraiset joukkiot
yhdessä puuhaten. Aktiviteettikuvakilpailu on ollut
kauden uutuus palvelusta viestimisen parantami-
seksi. Ensimmäiseen kisaan saimme upeita otoksia
ja voittajatyö toi esiin iloisen yhdessä tekemisen
lasten ja perheidensä kanssa sekä lionien roolin
organisoimassa lionstunnukset esillä. Tätä kirjoitta-
essani kakkoskisa on käynnissä ja keväällä vielä
kolmaskin tulossa. Kunkin kilpailun voittajalle on
luvassa rahasumma klubiaktiviteettiin käytettäväksi.

Sosiaalinen media on tärkeä osa nykyaikaista
näkyvyyttä. Suomen Lions-liiton uudistuneet kotisi-
vut kehittyvät edelleen. Erityisesti kuvallista materi-
aalia tarvitaan. Lions-tarinoille on tilaus ja tilaa.
Rohkaisenkin kaikkia kirjoittamaan omista kokemuk-
sistaan. Itse olen opetellut Facebookin rinnalla
Instagramin käyttöä nostaen ”risuaitojen” avulla
toimintaamme esiin. #lionsclubsinternational #suo-
menlionsliitto #montatapaatehdähyvää #tekevänä-
kyvälion liittävät kuvat ja jutut osaksi suurempia
informaatiovirtoja ja tavoittavat entistä useampia
lukijoita ja näkijöitä. Tykkäykset ovat helppo tapa
reagoida klubien ja lionien viesteihin ja nostaa
julkaisujen näkyvyyttä. Vielä jos jaksaa kirjoittaa
kommentin julkaisuun, moninkertaistaa vaikutuksen.
Meistä ja tekemisistämme tiedetään suuren yleisön
joukossa edelleen liian vähän. Aktiviteettimme ovat
mainostamisen arvoisia ja niitä tekemään me tarvit-
semme uusia käsipareja, välittäviä ihmisiä omilta
paikkakunniltamme. Ilmaiset viestimet kannattaa siis
laittaa laulamaan ja toivottaa tulijat tervetulleiksi
mukaan.

Tähän lionskauteen toimme kuvernööritiimin kanssa
uutena kuukauden teemat. Ajatuksemme oli tarjota
klubikokouksiin keskustelunaihe, jota voi pohjustaa
katsomalla liiton webinaarin ja tutustua uutiskirjeen
ja kuvernöörikirjeiden kirjalliseen materiaaliin. Osal-
listuminen webinaareihin on vielä ollut suhteellisen
pientä, mutta ne kaikki ovat uudelleen katsottavissa
liiton sivuilla ja uskon sisällön olevan antoisaa
meistä jokaiselle. Aiheina ovat kansainvälisen järjes-
tömme palvelualueet diabetes, ympäristö, näkö,

nälkä ja lasten syöpä sekä suomalaisen Lions-
liikkeen arvot. Mikä onkaan parempaa pohja-
työtä alkaneelle strategiatyölle kuin tarttua
omiin toimintaperiaatteisiimme ja meille tärkei-
siin asioihin – mitä ne meille merkitsevät ja
ovatko ne edelleen meille kaikille tärkeitä? On
hyvä herätellä kysymys, puuttuuko kenties
jotain?

Liittomme teema kaudelle 2022-23 tulee
olemaan ”Lions – avoin muutokselle” / ”Lions
– oppen för förändring”. Samaa avoimuutta ja
uteliaisuutta tulevan suhteen toivon teille kai-
kille! Meillä on monta tapaa tehdä hyvää! Me
palvelemme!

Puheenjohtajanne

Sanna Mustonen
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January 2022 President’s Message

May the New Year Bring Renewed Dedication to Service

Dear Lions,

I love the month of January because it brings such a sense of hope. A new year, a new
start.

While we are in the midst of a busy season of service as Lions, I like to pause and reflect
on the calendar year—the one that is coming to a close and the one that is just
beginning.

It’s wonderful to look back at all I did over the past year and yet, just as important to
note the things I want to improve upon in the new year. Where might I have done
better? Then, I rededicate myself to service. By doing this, I am making a choice, every
year, to be a Lion.

And I could not think of a more meaningful way to begin a new year than by choosing
service.

Lions, you are doing so much. Take the time to celebrate your accomplishments. Then,
think about what ways you may want to improve in the coming months.

We can all do better. The world is in need. What do you have to give?

I am sending all Lions, near and far, my best wishes for a very happy new year.

Yours in service,

Douglas X. Alexander
International President, Lions Clubs International

Lions Clubs International
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Yhdessä voimme
tehdä paljon”

Valmistautuminen piirikuvernöörikau-
teeni alkoi Merikarvialla pidetyssä piirin
vuosikokouksessa huhtikuussa 2019. Meri-
karvian kokous hiukan jännitti monellakin
tavalla, olihan meitä kolme fiksua leijonaa
tavoittelemassa 2. varapiirikuvernöörin
paikkaa.  Äänestyksen aikana myös
Suomen naisleijonat pelasit pääsystä MM-
finaaliin, vastassa oli Kanada. Mieleen jäi
onnittelujen yhteydessä, kun eräs leijona
oli hieman yllättynyt, tervehdyksessään
sanoi, meinaatko jäädä eläkkeelle, kun tätä
paikkaa hait.
  Tässä sitä nyt sitten on taaperrettu, käyty
töissä ja harrastettu leijonatoimintaa sekä
vielä jotain muutakin.
No kuitenkin se lauantai oli yhtä juhlaa,
Suomen naiset MM-finaaliin ja minusta
tuli piirin 2. varapiirikuvernööri. Ja erito-
ten haluan vielä kiittää merikarvialaisia: he
osaavat järjestää juhlavia ja hauskoja tilai-
suuksia. Nyt siitä on aikaa kohta kolme
vuotta.
  Kevään aikana aloin jo saada postia
leijonajutuista, mitä piirissä tapahtuu sekä
opastusta toimintatavoista. Kiitos siitä
silloiselle piirikuvernööri Aarnolle kuin
myös 1 VDG Veli-Matille ja IPDG
Vesalle. Oli heti ytimessä ja tietoinen, mitä
tapahtuu. Siinä sitten kesän aikana hankit-
tiin klubitakki ja neulottiin 2. VDG:n
merkki rintaan. Niin ja kesän aikana tuli
ensimmäiset kotitehtävät, jotka sitten
tarkastettiin alkusyksyn ensimmäisessä
koulutustilaisuudessa. Näillä opeilla sitten
vaan kauteen ja tekemään klubivierailuja,
eka vierailu oli LC Kauvatsan klubiin.
  Mutta sitten tuli pandemia, korona,
covid-19, sehän muutti kaiken. Alettiin
miettiä, miten näitä hommia tehdään, kun
ei oikein voida tavata ja miten ohjeita
tulkitaan, saako kokoontua vai ei. Piirihal-
lituksen kokoukset pidettiin etänä ”GoTo-
Meeting-palaveri”. No se vasta oli ikävää,
ei nähty fyysisesti vaan oltiin ”härveleit-
ten” välityksellä yhteyksissä, tylsää.
  Oltiin todella uuden asian edessä, piiriko-
kous etänä, sähköinen äänestys, tilaisuuk-
sia peruttiin yksi toisensa jälkeen.

Piirikuvernöörikauteen on aina kuulunut
kurssimatka Chicagoon, tämä peruttiin.
Siellä tarkoitetut koulutukset pidettiin
etänä. Toimintaan oleellisena osana on
kuulunut ns. kuvernöörikurssin kokoontu-
miset ja ryhmäytyminen sekä yhdessä
tekeminen. Mutta kun ei fyysisesti tavata,
ei vaihdeta kuulumisia eikä suunnitella
tulevaisuutta niin tehokkaasti, jotain jää
puuttumaan.
  Hyvissä ajoin keväällä tuli tietoon, että
Convension-matka peruuntuu. Juhlalliset
piirikuvernöörin virkavalaseremoniat
pidettiin Jyväskylässä, sillä me Suomen

piirikuvernööri-elektit sitten vannoimme
virkavalan.
Siitä sitten alkoi minun kauteni 1.7.2021.
Suuret kiitokset erityisesti IPDG Veli-
Matille monesta avusta, jota olen tässä
virka-aikana saanut. On ollut sitä yhdessä
tekemistä.

Kansainvälinen presidentti Douglas X.
Alexander on aina johtanut sydämellään.
Hänen uraansa ja elämäänsä ovat määrit-
täneet perhe, intohimo palveluun ja omis-
tautuminen innostavaan johtajuuteen ja
ystävällisyyteen ympärillä oleville ihmi-
sille ja heidän yhteisöjensä hyväksi. Siksi
hänen teemansa on ”Palvelua sydämellä”.
Hienosti tapasimme Douglasin kanssa,
niin kuin kuvasta näkyy, itse olin meidän
porraskäytävässä ja Douglas siellä jossain
rapakon takana.

Ihan kaikissa klubeissa en kuvernöörikau-
teni aikana ole vieraillut, johtuen juuri
näistä rajoituksista. Paljon on kuitenkin
mieluisia muistoja, jotka liittyvät nykyisen
tehtäväni merkeissä tekemiini vierailuihin
klubien kokouksissa ja muihin lions-tilai-
suuksiin. Olen saanut kokea tavattoman
lämmintä vieraanvaraisuutta ja ystävälli-
syyttä, aitoa leijonahenkeä. Olen saanut
nähdä hienoja kuukausikokouksia, tuntea
lionien yhteisyyttä ja viihtymistä, vakavaa
puurtamista, suunnittelua ja ideointia vas-
taanotetun palvelutehtävän puitteissa,
kokea lionien aktiiviteettien uskomatto-
man monipuolisuuden ja upeat tulokset.

Jäsenhankinta puhututtaa meitä joka kausi.
Teemmekö me jokainen asian eteen töitä,
kysymmekö rohkeasti uusia jäseniä
mukaan toimintaan. Tavoitteena oli, että
syyskaudella jokainen piirin klubi ottaa
vähintään yhden uuden jäsenen ja klubin
kuukausisaldo on positiivinen jäsenmäärän
suhteen. Voisimme myös herättää klu-
beissa keskustelua, kuinka saada passiiviset
jäsenet aktivoitumaan klubitoimintaan
entistä paremmin. Samalla olisi myös hyvä
keskustella siitä, miten säilytetään vanhat
jäsenet toiminnassa mukana, jotta sitä
kautta poistuma olisi mahdollisimman
vähäistä.
  Mitä, jos vielä yritettäisiin yhdessä, että
jokainen klubi hankkisi vähintään yhden
uuden jäsenen, niin meillä olisi 64 uutta

jäsentä. Nyt kovasti toivon, että piirimme
jäsenmäärä lähentelisi 1600.
  On myös hienoa, että piirikuvernööriput-
keen on ilmoittautunut hakijoita.
  M-piirin toiminta on ollut leppoisaa ja
aktiivista, eri aktiviteetteihin on osallis-
tuttu mahdollisuuksien mukaan. Mutta
tietysti parantamisen varaakin on jäänyt.
Kaikki klubit eivät aina jaksa innostua
yhteisistä projekteista, aktivoidutaan myös
tässä suhteessa ja ollaan yhteyksissä lähi-
klubien kanssa.

Kauden 2021 2022 liiton puheenjohtajan
teemana on ”Tekevä, näkyvä lion”.
Tähän sisältyy ydinajatus: me leijonat
olemme aktiivisia toimijoita. Olemme liik-
keellä suurella sydämellä ja auttavin käsin.
Sen, mitä teemme, teemme näkyvästi.
Olemme itse lionstyömme parhaat mark-
kinoijat. Palvelutyö ja yhdessä tekeminen
on hauskaa ja houkuttelevaa. Jokainen
aktiviteettimme on itsessään mainos ja
kutsu liittyä mukaan. Näihin ajatuksiin
voimme toivottavasti kaikki samaistua.

Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen
(KiteNet) on valtakunnallinen noin 10-
vuotiaisiin kohdistuva interventio, jossa
halutaan ohjata lapsia terveeseen itsensä
suojelemiseen ja toisen kunnioittamiseen
internetissä. Hanke lähti hyvin käyntiin ja
tarkoitus on sitä jatkaa tulevinakin kau-
sina. Tätäkin aktiviteettia rajoitukset ovat
sotkeneet. Tässäkin on hanke, jossa
yhdessä tehdään; koulu, koti ja leijonat
käynnistäjinä.

Tätä kirjoittaessa toimintakausi on ylittä-
nyt puolivälin ja valmistellaan piirihalli-
tuksen kolmatta kokousta, mikä on
tarkoitus pitää Ulvilassa helmikuussa, jos
vain korona suo. Sitten kuvernöörineuvos-
ton kokous maaliskuun alussa Kokkolassa.
Neljäs piirihallitus Huittisissa ja sen
jälkeen piirin vuosikokous Raumalla sekä
kesäkuun alussa Liiton vuosikokous Kou-
volassa.
  Klubitoiminnassa on hyvä palkita ansioi-
tuneita Leijonia kevään juhlissa. Melvin-
ja Ritari-jäsenyydet kannattaa hakea
hyvissä ajoin.
Kiitos tästä puolivuotiskaudesta, mennään
yhdessä eteenpäin piirimme teeman hen-
gessä ”Yhdessä voimme tehdä paljon”.

Juha Suonpää ja puoliso Elina
       DG-pari 2021-2022

Piirikuvernööri Juha Suonpää
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          M-piirin
 64 klubia:

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/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, Olavi,

Vampula

Lions-piiri 107-M ry:n
LionMviesti on:
M-piirin 38. paperinen lehti ja
neljäs A4-kokoinen.
Nettilehteä, eLionMviestiä
toimitetaan nyt 8:tta kautta.

Kuvat: Toimituksen
arkistosta

Lehden kansi: Tekeviä,
näkyviä leijonia

Toimittaja: DC Minnamari
Salmivaara, LC Huittinen/Gerda

Kustantaja:
Lions-piiri 107-M ry

Ilmestyminen: 2/2022

Taitto ja graafinen
suunnittelu: Toimittajan
talkootyö ja Jarno Vasamaa

Paino: KTMP, Mustasaari

Painos: 1800 kpl

Jakelu; 107-M piirin leijonat ja
yhteistyö- ja sidosryhmät

Lehden kustannukset:
M-piiri, klubit, klubien myymät
mainokset

LionMviestit ja eLionMviestit
löytyvät internetistä M-piirin
verkkosivuilta:
https://www.lions107m.fi/#
uutisia

Seuraava lehti ilmestyy
keväällä 2023 ja aineisto
toimitetaan sähköisesti
myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana piirin
tiedotus/viestintävastaavalle.

Kuvat lähetetään
kuvatiedostoina, esim. .jpg
ja tekstit tekstitiedostoina,
esim. Word-asiakirjana.

Yhtenä joulunalusaikana siskoni kertoi
kaikille pitävänsä vihreistä kuulista.
Jouluna sain kuvaviestin, jossa hän
istui Vihreät kuulat -tornin vieressä.
Niitä oli joulupukki tuonut 7 laatikkoa.

Minulle kävi samoin, kun kerroin piirin
palaverissa, ettei ole juttuja saapunut ja
kuviakin tarvitsen. No sähköpostiin
virtasi kuvia ja juttuehdotuksia.
Valitettavasti joku juttu saattaa jäädä
puuttumaan printti-lehdestä.. Jokainen
klubin juttu on tärkeä ja piiristäkin
olisi vaikka kuinka paljon kerrottavaa.

Vaikka on korona, syksyn saimme
kokoontua melko vapaasti - terveys-
turvaohjeet huomioon ottaen. Nyt on
herkästi tarttuva omikronmuunnos
tullut kiusaksemme. Se tarttuu myös
rokotettuihin, mutta rokotusten pitäisi
lieventää Covid-19 tautia. Kolmas
rokotuskierros on menossa ja ehkä
tulee neljäskin. Kukaan ei tunnu
tietävän.

Kirjoitin koronasta siksi, että
muistaisin tämän ajan sitten, kun saa
taas vapaasti tavata ihmisiä. Osaakohan
sitä arvostaa vapautta tai tuleeko
maskeista uusi normaali? Vaikeat ajat
tuppaavat unohtumaan. Muutaman
vuoden päästä saamme toivottavasti
enää muistella, että mikä vuosi se
koronapandemia olikaan..2020- ?

Huhtikuun 9. päivä on luvassa Karhu-
viesti, jossa oletettavasti ei tarvitse
juostessa käyttää maskia. Haastekutsu
on tässä lehdessäkin. Klubeja
kehotetaan lähtemään vaikka vain
seuraamaan tapahtumaa ja
kannustamaan sekä näkymään
leijonina.  Juostakaan ei
tarvitse vaan voi lähteä kävelemään
pääasia, että olemme näkyviä.

Muita piirin ja klubien tapahtumia
on paljolti peruttu koronan vuoksi,
mutta suunnitelmia on. Esimerkiksi
M-piiri järjestää kaksi konserttia
Lastenklinikoiden kummien hyväksi.
Niistä on mainokset tässä lehdessä ja
tarkempaa tietoa on tulossa
sähköpostiinne.

Kiitän luottamuksesta, että sain taas
toimittaa lehden teidän tärkeistä
tapahtumistanne!  Hyviä lukuhetkiä ja
hyvää leijonakevättä kaikille,

toivottaa Minnamari.
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Arne Ritari -säätiö

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.

Lions Ritari arvo on arvostettu kunnianosoitus klubisi ansioituneelle lionille.
- Ritariksi lyömiseen tarvittavat tarvikkeet ovat piirin ARS-toimikuntapuheenjohtajalla.

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

Säätiön adressit erilaisiin muistamisiin.
Adressit tilataan, joko itse täyttämälle säätiön sivuilla oleva tilauslomake. Tilauksen voi myös
tehdä soittamalla tai lähettämällä sähköpostia Vesa Kynnysmaalle, joka toimittaa klubien tilaamat
adressit sekä DG:llä on klubivierailuja tehdessään adresseja mukana, joten myös sitä kautta
saatte niitä.

Apurahan hakeminen tehdään hakulomakkeella (löytyy säätiön sivuilta), joka toimitetaan piirin
ARS- toimikuntapuheenjohtajalle. Apurahoja myönnetään vain toteutumattomiin kohteisiin.
Tarkemmat apurahan haku ohjeet löytyvät AR-säätiön nettisivuilta.
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

Alla linkki, josta pääsette katsomaan ARS:n sivuille, mistä löytyy adressi-, apuraha- ja ARS -ritari
ja Pro Ritari hakemukset.
https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/
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  Piirikuvernööri
  2020 - 2021
  Veli-Matti Wasell:n
  puheenvuoro
  (Pori Yyteri KVN 29.8.2020)

Lions Clubs International
MD-107 M-piiri ry

Toimintakertomus toimikaudelta
2020-2021

Kansainvälinen teema:
Kansallinen teema:
M-piirin teema:

Kansainvälisenä presidenttinä oli edelliselläkin kaudella toiminut
presidentti , Etelä-Koreasta.

Tämä toiselle kaudelle valinta johtui 1. varapresidentti
in kuolemasta sekä kansainvälisen Singaporen

Konvention peruuntumisesta Covid-19 pandemian takia.

Ensimmäisenä varapresidenttinä toimi ,
USA:sta

Puheenjohtaja         Matti Reijonen LC Vampula
Varapuheenjohtaja  Sanna Mustonen LC Kirkkonummi/
         Kyrkslätt/NICE
DG      Arto Harju-Autti LC Rovaniemi/Lainas
DG      Antero Stenius LC Jääli
IPDG    Jukka Uusitalo LC Kirkkonummi/
         Kyrkslätt
1.VDG    Markku Helle  LC Sipoo/Meri-Sibbo

Puheenjohtaja        Matti Reijonen LC Vampula
VCC          Sanna Mustonen LC Kirkkonummi/
        Kyrkslätt/NICE
IPCC        Aarne Kivioja  LC Helsinki/Pakinkylä
107-A         DG Markku Karlsson LC Turku/Kupittaa
107-B  DG Susanna Jokiperä LC Espoo/City
107-C  DG Nina Moilanen  LC Vihti/Nummela
107-D  DG Kyösti Skippari LC Kouvola/Hansa
107-E  DG Ahti Kallioinen  LC Toijala
107-F  DG Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri
107-G  DG Erkki Mäntylä  LC Jämsänseutu
107-H  DG Tuula Rantaeskola LC Savonlinna/Linnatar
107-I  DG Antero Stenius  LC Jääli
107-K  DG Petri Lappi  LC Virtasalmi
107-L  DG Arto Harju-Autti LC Rovaniemi/Lainas
107-M  DG Veli-Matti Wasell LC Huittinen
107-N  DG Markku Vesikallio LC Helsinki/Pakinkylä
107-O  DG Rauno OjantakanenLC Oulainen

Järjestäytymiskokous 1. 15.6.2020  Nettikokous
KVN kokous   2. 29.8.2020 Pori Yyteri
KVN kokous   3. 28.11.2020  Nettikokous
KVN kokous   4. 6.3.2021  Nettikokous
KVN kokous   5. 26.3.2021  Nettikokous
KVN kokous   6. 13.4.2021  Nettikokous
KVN kokous   7. 5.6.2021  Nettikokous
KVN kokous   8. 7.6.2021  Nettikokous

Kokous järjestettiin webinaarina, kokouksen puheenjohtajisto ja
tekninen työryhmä olivat kokoontuneena Turussa. Kokouksen ääni-
valtaiset viralliset osallistujat olivat webinaari-yhteydellä ja muut
halukkaat saattoivat seurata kokousta striimattuna YouTube
- järjestelmällä. Äänestykset suoritettiin matkapuhelimella tekstiviesti-
sovelluksella.

Kokouksessa liiton seuraavaksi puheenjohtajaksi valittiin:
B-piiristä VCC Sanna Mustonen, LC Kirkkonummi/Kyrkslätt/NICE
Varapuheenjohtajaksi valittiin:
A-piiristä IPDG Heikki Mäki, LC Paattinen

Yksi vuosikokouksen suurimmista asioista oli ”piirijakouudistus”.
Liiton puheenjohtajan Matti Reijosen ja MDC Heimo Potinkaran
esitettyä asiasta omaa näkemystään Yyterin KVN kokouksen jälkei-
sessä palaverissa, kauden kuvernöörit aloittivat syksyllä 2020 piirijaon
uudistuksen teon.

Piirikuvernöörit 2020 - 2021
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 Loka-marraskuun vaihteessa kuvernöörit kokoontuivat Tampereella
ja tehtiin ensimmäinen uudistusehdotus, tuossa viikonvaihteessa
kartalle muodostui kahdeksan piiriä. Tavoitteena oli, että uudistus
koskee kaikkia piirejä, joitain piirejä enemmän, toisia vähemmän.
Tämä uudistusehdotus oli sitten marraskuun liiton hallituksessa ja
kuvernöörineuvoston kokouksessa tiedotusasiana.
 Siinä yhteydessä pyydettiin klubeilta lausuntoja jouluun mennessä.
Se hämmästytti ja nosti keskustelua siitä, että monet klubit eivät edes
pidä normaalia kokousta joulukuussa vaan järjestävät lähinnä pikku-
joulutilaisuuksia.
 Tammikuulla vielä selvitettiin asiaa Webinaariyhteydellä, jotta piirit
osaisivat suhtautua piirijakouudistukseen ja äänestää asiasta oikeilla
perusteilla.

Kun asia tuli esille näin äkkiä, lähettivät LC Köyliö ja LC Kankaanpää
piirihallitukselle klubialoitteet piirijakouudistuksen keskeyttämisestä
sekä sen siirtämistä uudelleen valmisteluun.
Pari viikkoa myöhemmin saimme kuulla, että piirit eivät saakaan
päättää uudistuksesta vaan se käsitellään suoraan liiton vuosikokouk-
sessa kesäkuulla.
  Tässä välissä oli asiaa puitu ylimääräisissä kokouksissa ja jos se olisi
edennyt liiton vuosikokouksessa käsittelyyn olisi äänestetty yhdeksän
uuden piirin muodostamisesta.

Koska asia sai näin merkittävän käänteen, niin LC Köyliö, LC
Parkano/Kihniö ja LC Parkano sekä LC Tampere/Näsinneula tekivät
liiton vuosikokoukselle lähes samansisältöiset klubialoitteet, joissa
esitettiin piirijakouudistuksen keskeyttämistä ja sen palauttamista
hallituksen sekä KVN; n käsittelyyn uudelleen valmisteltavaksi.
Äänestysten jälkeen päätettiin hyväksyä klubialoitteet, joten asian
käsittely piirijakouudistuksesta loppui siihen.

Kulunut kausi oli piirin 51. toimintakausi. Kausi oli edellisen tapaan
myös Covid-19 pandemian takia erittäin hankala ja rikkonainen
monilta osiltaan.

Ensimmäinen piirihallituksen kokous saatiin pidettyä Punkalaitumella
syyskuussa normaalina läsnäolokokouksena.

Marraskuussa oli tarkoitus pitää piirihallitusten yhteiskokous Laitilassa
A-piirin kanssa. Kävimme alueen puheenjohtaja Tapani Kailan johdolla
tutustumassa paikkaan ja hyväksyimme sen. Mukana oli meidän
M-piirin edustajien, RC Tapani Kailan, IPDG Aarno Niemen ja DG
Veli-Matti Wasellin lisäksi A-piirin piirikuvernööri Markku Karlsson.
Koronatilanne kuitenkin sekoitti suunnitelmamme ja yhteiskokousaja-
tus piti hylätä. M-piirin hallituksen kokous pidettiin sitten lopulta
Raumalla.

Kolmas ja neljäs piirihallituksen kokous pidettiin GoToMeting koko-
uksena, niin että piirikuvernöörin kotona olivat puheenjohtajat ja
piirisihteeri, muut hallituksen jäsenet osallistuivat nettiyhteyden väli-
tyksellä.

Toimikauden 2020-2021 päättyessä 30.6.2021 piirin taloudellinen
tilanne oli hyvä. Tuloslaskelma päättyi 726,63 € alijäämään taseen
loppusumman ollessa 82 302,43 €. Piirihallitus ehdottaa: Hyväksytään
piirin tuloslaskelma ja tase toimikaudelta 2020-2021 kevään 2022
piirikokouksen käsiteltäväksi.

Kausi 2019-2020 jo loppui Covid-19 pandemian kourissa ja seuraava
kausi alkoi samoissa merkeissä. Kansainvälinen konventio Singapo-
ressa peruutettiin, edellinen IP, Jung-Yul Choi teki toisen kauden,
samoin muutkin kansainvälisen hallituksen jäsenet.

LCI järjesti koulutusta Q Center koulutuskeskuksessa, ( St. Charles,
Illinois, USA ) 11-13.2.2020.
  Koulutuksen yhteydessä pääsimme vierailulle Lionien päämajaan
(Oak Brook Illinois).

Piirikuvernöörien Singaporessa pidettäviksi suunnitellut koulutukset
siirrettiin kansallisesti järjestettäviksi, niinpä meidän koulutuspäiväm-
me pidettiin Jyväskylässä PCC Jari Rytkösen ansiokkaasti vetämänä.
Koulutuspäivät järjestettiin
Jyväskylässä 27-28.6.2020.
Piirikuvernöörien virkaan asettaminen tapahtui 1.7.2020 internet
yhteyden välityksellä. Kansainvälinen presidentti Jung-Yul Choi otti
valamme vastaan ja korotti meidät piirikuvernööreiksi.

Vaikka tapahtuma oli etäyhteyksillä toteutettu, saimme siitä ihan
ikimuistoisen sillä, että meidän olohuoneeseemme oli kokoontuneena
lähemmäksi kaksikymmentä lion ystävää M-piiristä ja omista, LC
Huittinen ja LC Huittinen/Gerda klubeista.

Liitonpuheenjohtajana      CC  Matti Reijonen
LC Vampula
Liiton koulutusjohtajana MD-GLT  Aarno Niemi
LC Rauma/Reimari
Arpa- ja joulukorttityöryhmän jäsen  Hilve Reijonen
LC Huittinen/Doris
Nuorisoleiri- ja -vaihtotyöryhmä   Päivi Koivuniemi
LC Huittinen/Doris
Sri Lanka kummilapsityöryhmä   Leena Marvola-Sine
LC Rauma/Kanali Helme
Sri Lanka kummilapsityöryhmä   Veikko Valavuo
LC Rauma/Reimari
Sri Lanka kummilapsityöryhmä   Sirpa Valavuo
LC Rauma/Kanali Helme
LCIF Kampanja 100 työryhmä   Veli-Matti Andersson
LC Pori/Ulvila

halukkaat saattoivat seurata kokousta striimattuna YouTube

Valatilaisuus 1.7.2020
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Piirikuvernööri   DG        Veli-Matti Wasell LC Huittinen
1. Varapiirikuvernööri 1.VDG  Juha Suonpää  LC Kiukainen
2. Varapiirikuvernööri 2.VDG Hannu Nurmikko LC Ulvila
Piirisihteeri   CS  Petteri Hurskainen LC Huittinen
Piirin rahastonhoitaja CT  Virpi Vuorinen LC Pori/Sofia
Edellinen piirikuvernööri IPDG Aarno Niemi  LC Rauma/
                Reimari

GAT (puheenjohtaja)  D-GAT Veli-Matti Wasell LC Huittinen
GLT (koulutusjohtaja) D-GLT Kalevi Sillanpää LC Punkalaidun
GMT (jäsenjohtaja) D-GMT Raimo Gröhn  LC Ulvila
GST (palvelujohtaja) D-GST  Arja Tuominen LC Kokemäki/
                Jokilaakso

I Alueen pj. RC Jussi Heervä   LC Pomarkku
1. Lohkon pj. ZC Kimmo Tuomi   LC Honkajoki
2. Lohkon pj. ZC Jorma Pohjus   LC Kankaanpää

II Alueen pj. RC Timo Murtomäki  LC Pori
1. Lohkon pj. ZC Kati Kiljunen   LC Pori/Otava
2. Lohkon pj. ZC Olli-Pekka Ihalainen LC Pori
3. Lohkon pj. ZC Mika Kallioinen  LC Olavi

III Alueen pj. RC Timo Lätti   LC Köyliö
1. Lohkon pj. ZC Markku Erelä   LC Alastaro
2. Lohkon pj. ZC Esko Lahtinen  LC Kokemäki
3. Lohkon pj. ZC Veikko Ala-Erkkilä  LC Kiikoinen

IV Alueen pj.  RC Tapani Kaila   LC Laitila/Untamoinen
1. Lohkon pj. ZC Harri Peltonen  LC Rauma/Ankkuri
2. Lohkon pj.  ZC Kai Raikunen   LC Rauma/Reimari
3. Lohkon pj. ZC Eino Hirvelä   LC Eura

PDG- ja kunnia  IPDG Aarno Niemi  LC Rauma/Reimari
Perhe- ja naisasiavastaava Sirkka-Liisa Varjus LC Pori/Katariina
Quest    DC 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 Minnamari Salmivaara LC Huittinen/Gerda
Sosiaalinen media DC Virpi Äijö    LC Ulvila/Aurora
Kokous- ja juhlatilaisuudet   DC Jari Vuorinen LC Ulvila
Arne Ritari-säätiö D-ARS Vesa Kynnysmaa LC Köyliö
LCIF   D-LCIF Veli-Matti AnderssonLC Pori/Ulvila
LEO-toiminta  DC  Antti Valavuo   LC Rauma/Fänikk

MyLCI, admin ja tukihenkilö Mari-Anna Niemi LC Rauma/Kanali
               Helme
Vesileijona   Riitta Valavuo   LC Rauma/Fänikk
Jäsen nyrkki   Mika Kallioinen  LC Olavi

Johtaminen   Christa Ruissalo  LC Pori/Sofia
Palvelu    Juha Suomela   LC Huittinen
Jäsenyys    Kristiina Hokkanen LC Kokemäki/
                Jokilaakso
Markkinointi   Simo Nummi   LC Köyliö

Toiminnantarkastaja   Hannu Hurri  LC Huittinen
Toiminnantarkastaja   Pauli Kurunmäki LC Huittinen
Varatoiminnantarkastaja  Hannu Järvimäki LC Kiukainen
Varatoiminnantarkastaja  Markku Anttila LC Kiukainen

Piirihallituksen tutustumistilaisuus
 Huittisten kaupungintalo    20.8.2020
Piirihallituksen kokous 1.
 Talonpoikaismuseo Yli-Kirra, Punkalaidun 19.9.2020
Piirihallituksen kokous 2.
 Rauman Lyseon Lukio, Rauma   14.11.2020
Piirihallituksen kokous 3.
 Torkinkatu 29 Huittinen/ GoToMeting 13.2.2021
Piirihallituksen kokous 4.
 Torkinkatu 29 Huittinen/ GoToMeting 20.3.2021

Piirissä järjestettiin kaudella osittain kaksi vuosikokousta. edellisen
kauden 2019-2020 vuosikokouksen vaaliasiat käsiteltiin keväällä
postiäänestyksenä sekä varsinaisen vuosikokouksen muut asiat syksyllä
kun kokoontumisrajoitukset antoivat siihen mahdollisuuden,
Edellisen vuoden vuosikokouspaikka oli

Kulttuuritalo Poselli Rauma.    10.9.2020

Pandemia-tilanne kiristyi taas kevään mittaan niin että kauden
2020-2021 vuosikokous oli järjestettävä etäyhteyksillä,
 Huittisten kaupungintalo/ GoToMeting. 24.4.2021

Piirin vuosikokous järjestettiin 24.4.2021. Etäyhteyksin siten että
puheenjohtajisto ja tarvittava määrä muita virkailijoita oli kokoontu-
neena Huittisten kaupungintalolle ja muut kokoukseen osallistujat
GoToMeting yhteydellä omilla laitteillaan.
  Kokoukseen oli ilmoitettu kaikkiaan 98 virallista kokousedustajaa.
Kokousta oli seuraamassa alussa 94 hlöä, olettaen että kullakin
yhteydellä oli vain yksi lion mukana.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat mm. toimikauden
2019-2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittelyt sekä
vastuuvapauden myöntäminen ko. toimikauden hallitukselle.

Hybridikokous alkamassa Huittisten kaupungintalolla 24.4.2021.
Puheenjohtajistossa piirisihteeri Petteri Hurskainen, piirikuvernööri Veli-Matti
Wasell ja    2. varapiirikuvernööri Hannu Nurmikko.
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Toimintakauden 2019-2020 tuloslaskelma päättyi 1 413,77 €
ylijäämäiseksi taseen loppusumman ollessa 76 876,56 €.
Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen kaudelta 2019 – 2020 sekä
hyväksyi hallituksen esityksen tilikauden ylijäämän siirtämisestä
voitto- ja tappiotilille.
Piirirahan suuruudeksi päätettiin toimikauden 2021-2022 osalta 10
€/klubin jäsen ja se jakaantuu nuorisoleirimaksuun 4 €, LCIF-
maksuun 5 €, sekä lehtimaksuun 1 €.
Piiri ei edelleenkään peri jäsenmaksua.
Hyväksyttiin piirille uudet menettelytapasäännöt piirin sääntöjen tueksi.
Hyväksyttiin piirin nuorisoleirirahaston säännöt.
Päätettiin nuorisoleirituottojen ja -kulujen erotuksen siirtämisestä
nuorisoleiri rahastoon.

Valittiin kauden 2021-2022 piirikuvernööriksi Juha Suonpää LC
Kiukainen.
1.varapiirikuvernööriksi Hannu Nurmikko LC Ulvila sekä
2.varapiirikuvernööriksi Arja Tuominen LC Kokemäki/Jokilaakso.

Myönnettiin piirin kannatustodistus CC Matti Reijoselle LC Vampula
kansainvälisen hallituksen jäsenyyttä varten.
Käsiteltiin LC Köyliön ja LC Kankaanpään klubialoitteet piirijako
uudistuksen keskeyttämiseksi ja uudelleen valmisteltavaksi.
Todettiin että piirikokouksella ei ole asiassa päätäntävaltaa ja aloitteet
käsitellään myös liiton vuosikokouksessa kesäkuussa.
Kokoukselle esiteltiin piirijakouudistuksen päivän tilannetta, sekä
selvitettiin asian käsittelyä liiton vuosikokouksessa.

Seuraava vuosikokous 2022 järjestetään Raumalla LC Kanali/Helmen
järjestämänä.
Kevään 2023 vuosikokouksen järjestää Huittisissa LC
Huittinen/Gerda.

CT Virpi Vuorinen, LC Pori/Sofia

Lionspiiri 107-M:lle myönnettiin edeltävän toimintakauden (2019-
2020) lopussa LCIF DCG-2020 (Youth Activities in Rauma) -apurahaa
3 745,35 euroa, joten se oli kokonaan käyttämättä tilinpäätöksessä
30.6.2020 sisältyen taseen varoihin ja vaikuttaen tilikauden tulokseen.
Kuluneella tilikaudella nuorisotoiminnan kehittämiseen myönnettyä
LCIF DVG-2020 apurahaa käytettiin 2 287,80 euroa Tulestalo ry
Rauman esiintymislavan hankintaan. Koska tuotot ja kulut ajoittuivat
eri tilikausille, käytetty apuraha vaikutti kuluneen tilikauden tulokseen

sitä alentavasti. Tilikauden lopussa apurahaa oli vielä käyttämättä
1 413,77 euroa.

PDG Veli-Matti Andersson
LC Pori/Ulvila

Piirimme kaikki klubit osallistuivat edelleen sataprosenttisesti jäsen-
kohtaisella piirin aktiviteettirahaan sisältyvällä 5,00 euron panoksella
LCIF:n varainkeräystoimintaan joka tapahtui maailmanlaajuisen
Kampanja 100: LCIF Palveluvoimaa -keräyksen puitteissa.  Ensimmäi-
sen kerran toisenkin Suomen kolmentoista muun Lionspiirin, G-piirin,
kaikki klubit osallistuivat hyvää ensimerkkiämme seuraten satapro-
senttisesti LCIF:n keräystoimintaan toimikauden aikana.

Suorituksia piirin klubeilta, piiriltä ja henkilöjäseniltä kertyi LCIF:lle
yhteensä 14.037,97 dollaria.  Koko Kampanja 100: LCIF Palveluvoi-
maa aikana, ottaen huomion myös ”varaslähtökauden” 2017-2018,
piiristämme on kerätty LCIF:lle toimikauden loppuun mennessä
yhteensä 59.494,12 dollaria.  Toimikauden lopussa klubeilla oli yhteen
laskien 58.661,08 dollaria käytettävissä arvostettujen Melvin Jones
Fellow -jäsenyyksien hankkimiseksi.

Piirimme haastoi toimikauden alussa kaikki muut Suomen Lionspiirit
keräykseen tukemaan Beirutin räjähdysonnettomuuden uhreja, josta
kertyi varoja LCIF:n kautta tapahtuvaan avustustoimintaan yhteensä
1.245,00 dollaria.
  Uusia Melvin Jones Fellow -jäseniä saatiin piiriimme toimikauden
aikana kahdeksan kappaletta, kaiken kaikkiaan piiriimme on saatu
vuosien varrella yhteensä 435 Melvin Jones Fellow -jäsenyyttä joista
kuudelle jäsenelle on myönnetty progressiivisestä jäsenyydestä
kertova pinssi lisätimantilla.

Ensimmäisen kerran varainkeräysmuodossa pidetyn valtakunnallisen
Kampanja 100 Klubikilpailun voittajaklubi oli      LC
Kokemäki/Jokilaakso ja toiselle sijalle tuli LC Huittinen/Doris.
Kummatkin klubit ovat valinneet toimikauden päättymisen jälkeen
kilpailun palkintona jäsenistään yhden uuden Melvin Jones Fellow
-jäsenen.
  Toimikauden ja edellisen toimikauden aikana kerätyistä palautus-
kelpoisista varoista piirillä, piirin klubilla tai useammalla klubilla
yhdessä on mahdollista anoa johonkin hyvään Leijonatoimintaan
sopivaan projektiin Piirin ja klubin vaikutusapurahaa LCIF:ltä
3.716,06 dollaria toimikauden päättymisen jälkeen.

Pauli Kamppi    LC Honkajoki   1.2.2021
Hilve Reijonen   LC Huittinen/Doris 27.5.2021
Minnamari Salmivaara   LC Huittinen/Gerda 25.6.2021
Juha Alitalo    LC Kankaanpää  27.5.2021
Veli-Erkki Miettunen  LC Merikarvia  4.3.2021
Raimo Syväluoma   LC Merikarvia  4.3.2021
Tomi Ojanen    LC Rauma/Ruori  25.3.2021
Anssi Pajala    LC Rauma/Ruori  25.3.2021

Hybridikokous alkamassa Huittisten kaupungintalolla 24.4.2021.

Valitut DG:t ja puolisot kaudelle 2021-2022: DG Juha Suonpää ja
puoliso Elina, 1.VDG Hannu Nurmikko ja puoliso Tuula Enckell sekä
2. VDG Arja Tuominen ja puoliso  Matti.
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GST – Arja Tuominen,
LC Kokemäki/Jokilaakso

LCI Forward – palvelutoiminnassa kaudella keskityttiin osa-
alueisiin; lasten syöpä; diabetes, näkökyky, nälän helpottaminen,
ympäristö.

Kauden alku jouluun asti pystyttiin palvelemaan jotenkin
normaalisti.
Rauhanjulistekilpailu sponsoroitiin kouluihin. RAUHAA
PALVELUN KAUTTA teemalla.
Kouluilta tuli 7 työtä arvosteltavaksi jatkoon. Piirihallitus valitsi
parhaimmaksi työksi LC Huittinen/Gerdan sponsoroiman Siiri
Jalon työn, Siirin opinahjona on Lauttakylän koulu Huittisissa.
Häntä piiri myös palkitsi, kuten myös kahta seuraavaksi tullutta.

HYVÄN PÄIVÄ ja Diabeteskävely oli vuorossa lokakuussa.
Lauantaina 10. päivä käveltiin ja järjestettiin erilaista
oheistapahtumaa. Tarjoiluakin oli kävelijöille mm. mehua ja
hernekeittoa.

HYVÄN MIELEN JOULUKORTTEJA ja ANNA TUKESI
NUORISOLLE arpoja myytiin edellisten vuosien tapaan kukin
klubi taitojensa mukaan.

KUMPPANUUS-sopimukset Lastenklinikoiden Kummit ry: n ja
Suomen Hiihtoliiton kanssa olivat kaudella voimassa. Jotkut
klubit pitivät pienempiä tapahtumia hankkiakseen rahaa
Lastenklinikoiden Kummit ry;lle koska isoja konsertteja ei
koronan vuoksi järjestetty.
Lasten Leijona-hiihtoja muutamat klubit ehtivät järjestää ennen
kuin lumet sulivat.

Joulun alla monet klubit kirjoittivat ikäihmisille joulukortteja
satoja kappaleita jaettavaksi
mm. kuntien kotipalvelujen avustuksella. Samoin klubien jäseniä
kannustettiin soittamaan
tervehdyksiä mm.  yksinäisille henkilöille.

Koronatilanne paheni vuoden vaihteen jälkeen. Siirryttiin
pitämään kokoukset sähköisesti.
Palvelumahdollisuudet pienenivät merkittävästi.
Klubit pystyivät toimittamaan kuitenkin apua ikäihmisille ja
vähävaraisille. Jaettiin kasseja joissa oli ruokatarvikkeita ja
erilaisia hygieniatarvikkeita. Keväällä koulujen loputtua myös
koululaiset saivat ruoka-apukasseja.

KULMAT KUNTOON – ympäristön siivoustalkoisiin kevään
korvalla jo innostuttiin isolla joukolla.
Siivottiin kierrätyspisteitä, kerättiin roskia, haravoitiin kadun
varsia ym. ym.
Kevätkaudella klubeja kannustettiin toimintaan KUUKAUDEN
HAASTEELLA.

Omien aktiviteettien järjestämisessä M – piirin klubeissa oli
rajana vain mielikuvitus.

GMT-PDG Raimo Gröhn LC Ulvila

Piirin jäsenasioissa kausi meni lähes saman kaavan mukaan
kuin edellinenkin, oli hyvää kokemusta kertynyt edellisestä
kaudesta. Saimme edellisen kauden jäsen hävikin puolittumaan,
- 47 jäsentä. Viime kausi näytti alkavan lupaavasti. Klubit

ymmärsivät, että jäseniä tarvitaan. Osa klubeista ei menettänyt
yhtään jäsentä ja osa otti ja täytti tavoitteensa jäsentilastossa.

Kauden alussa piirissä oli klubeja 65 ja lopussa 64, kun kauden
lopussa LC Pori/Juhana lopetti toimintansa 54 toimintavuoden
jälkeen.

Piirimme jäsenkehitys on mukautunut viimeisen neljän vuoden
aikana valtakunnan jäsenkehityksen mukaiseksi, kausi oli lähes
kaikissa piireissä negatiivinen. Viime vuoden alussa koko
Suomessa oli jäseniä 20 088 ja lopussa 18 945 eli miinusta
-1143. Piirissä kauden alussa oli jäseniä 1610 ja lopussa 1541,
miinusta -69. Kauden tavoitteena oli perustaa piirin yksi uusi
klubi, se ei onnistunut. Leo-klubin perustaminen oli aika lähellä,
vain joitain jäseniä puuttui.

On kuitenkin positiivista, että valtaosa klubeista on pitänyt
jäsenmäärän riittävällä tasolla, jotta toiminta voi jatkua
aktiivisena ja mallikkaana lions periaatteita noudattaen.

Huolestuttavana asiana on, että piirimme 64 klubista 22 on alle
kahdenkymmenen jäsenen klubeja, ja tosiasia on, että alle 20
jäsenen klubi ei pysty toimimaan kunnolla. Yhtenä
huolenaiheena varmasti kaikilla on, mitä jälkiä koronan
loppuminen tuo klubien toimintaan, mutta sehän riippuu meistä
itsestämme.

PDG Vesa Kynnysmaa LC Köyliö
107-M, ARS-toimikuntapuheenjohtaja

Toimikunnan toiminta-ajatus on tukea ja vahvistaa Ritarisäätiön
toimintaa 107-M piirin alueella ja tavoite on tehdä Ritarisäätiön
toiminta ja tarkoitus tiedoksi piirin jokaiselle klubille.
107-M:n AR-toimikuntaan kaudella 2020-2021 kuuluivat Vesa
Kynnysmaa, Veli-Matti Wasell, Juha Suonpää ja Hannu
Nurmikko.

Korona-pandemian vuoksi toimikunta pystyi syyskaudella
tekemään 56 klubivierailua sekä osallistui 2:een sähköisen
järjestelmän kautta.
Toimikunnan edustajat osallistuivat piirin PDG-tapaamisiin,
alueseminaareihin ja piirihallituksen kokouksiin.
Lisäksi toimikunta toimitti ison määrän adresseja suoraan
klubeille ja teki Arne Ritari-säätiön toimintaa klubeille
tunnetuksi sähköpostiviesteillä ja puhelinkeskusteluilla sekä
eLionMviestin ja DG tiedotteiden välityksellä.

Tällä kaudella piirimme klubit saivat aktiviteetteihinsa apurahaa
Arne Ritari-säätiöltä:
LC Harjavalta    500 €
LC Rauma/Kanali Helme 1815,80 €

Piirin klubit tekivät Ritarisäätiölle lahjoituksia 4850 eurolla (400
adressia ja 1 Lions Ritari).
Pro Ritareita ei klubit hankkineet kauden aikana Korona
pandemian vuoksi.
Lämmin kiitos klubeille!
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Klubit kaudella 2019-2020 hankkivat Lions Pro Ritari arvon
kahdelle henkilölle, mutta Korona pandemian vuoksi nimittämiset
ja julkistaminen jäi tekemättä. Pro Ritariksi nimittämiset tullaan
suorittamaan kaudella 2021-2022, jos Korona pandemian vuoksi
voidaan klubien juhlia järjestää.

2174  Antti Raitaniemi LC Pori/Karhu
2175  Virpi Vuorinen LC Pori/Sofia
2198  Hannu Uusihonko LC Honkajoki
Korona pandemian vuoksi jäi yksi Lions Ritariksi nimittäminen ja
-lyönti suorittamatta.
  Nimittäminen ja Lions Ritariksi lyönti tullaan suorittamaan
kaudella 2021-2022, jos Korona pandemian vuoksi voidaan
klubien juhlia järjestää.

IPDG Aarno Niemi
LC Rauma/Reimari

Osallistuttu piirihallituksen kokouksiin ja DG-tiimin palavereihin.
Suurin osa piirikuvernööritiimin palavereista oli etänä. Olen
toiminut piirikuvernööritiimin tukena ja apuna.

 Kaudella muutettiin Pro Lion-sääntöjä, jolloin IPDG:n rooli
muuttui lausunnon antajaksi ja piirikuvernööri myöntää
ansiomerkin.

Vetäjä pohjoismaissa: PDG Jenni Luomala

Mukana B- ja M piiri

Mika Kallioinen  pj. LC Olavi   ZC lohko 3
Hannu Haapanen  LC Ulvila   GMT klubi
Kati Kiljunen   LC Pori/Otava  ZC lohko 1
Juha Levonen   LC Kankaanpää/kuninkaanlähde
         klubi presidentti

Piiristä kutsuttuina
Veli-Matti Wasell  LC Huittinen  DG
Raimo Gröhn   LC Ulvila   GMT

Nyrkille perustettiin WhatsApp ryhmä mikä toimi tiedotusvälineenä
ryhmän välillä ennen yhteistä kokoontumista. Nyrkki kokoontui
Teamsin välityksellä, ennen GMA:an yhteistä tapaamista.

GMA-Projektin aiheet alla, mistä piirit tekivät omat näkemyksensä
asioista ja molempien piirien tehdyt tehtävät käytiin yhdessä
gotomeetingin välityksellä läpi.

4-vaiheinen osio
-rakenna tiimi
-rakenna visio
-rakenna suunnitelma
-rakenna menestys

Yleistä GMA-projektista:
Hankkeessa on 14 piiriä Euroopasta mukana ja 2 suomesta, jotka
olivat B- ja M-piiri.
GMA-projekti on tarkoitus lanseerata myös Suomeen kaikkiin
piireihin. Hankkeesta kerätiin parhaat käytännöt B--ja M-piireistä
tulevaisuuden varalle.
Hankkeen edetessä oli hieno huomata miten piirit eroavat
toisistaan maantieteellisesti ja samalla huomioiden piirien alueiden
eron väkiluvussa.
Eri osioissa saatiin näistä hyviä ja erilaisia ajatuksia. Molempien
SWOT-analyysit mukana, josta näkee piirien näkemyksiä.

Amerikassa tämä hanke nosti jäsenkehityksen, nyt se laajennettiin
Eurooppaankin.

Kirsti Vuorela M-piirin Quest vastaava,
LC Nakkila/ Emma

Kausi sujui hienosti, koronasta huolimatta.

Liikuntaseurakoulutus, joka oli vielä tämän kauden maksuton,
saatiin pidettyä
Hotelli Vaakunassa, Porissa ke 23.9 ja 30.9. 2020 kahtena
iltakoulutuksena.
Osallistujia koulutuksessa oli 14 henk.ja he kokivat koulutuksen
tarpeelliseksi ja kokivat hyötyvänsä siitä.

Lions Ritarit Virpi Vuorinen ja puoliso Jari sekä Antti Raitaniemi ja
puoliso Tiina Kari. Ritariksi lyönti tapahtui KVN iltajuhlassa 29.8.2020

Hannu Uusihonko lyötiin ritariksi 30.10.2020. Kuvassa keskellä uusi
ritari Hannu Uusihonko ja puoliso lion Lea Pulliainen. Vasemmalla M-
piirin ARS -toimikunnan puheenjohtaja Vesa Kynnysmaa ja oikealla
piirikuvernööri Veli-Matti Wasell
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Suurin osa oli saanut tiedon koulutuksesta Lions-klubeilta.

Peruskoulutus niin ikään oli Vaakunassa 12-13.10.2020.
Koulutus oli kokopäiväinen ja siihen osallistui 11 henk. Koulutus
oli maksullinen ja seuraavat klubit kustansivat koulutuksen:
Kankaanpään klubit x1
                                                  LC Pori/Ulvila x1
                                                  LC Pori/Karhu x2
                                                  LC Pori/Charlotta ja Juhana x1
                                                  LC Honkajoki x1
                                                  LC Pomarkku x 2
                                                  LC Laitila/ Untamoinen x3

Kiitos klubeille, jotka mahdollistivat koulutuksen ja kiitos myös
kanssani yhteistyötä tehneille leijonille.
Tavoite saavutettiin eli kumpikin kurssi saatiin vietyä läpi!

GLT, PDG Kalevi Sillanpää.
LC Punkalaidun

Piirin koulutuksissa keskityttiin toimintakaudella 2020-2021
klubi- ja piirivirkailijoiden valmentamiseen uusiin tehtäviinsä sekä
uusien Lions-jäsenten perehdyttämiseen järjestön toimintaan.
Edellisellä kaudella osallistujien vähyyden vuoksi toteutumatta
jäänyt klubitoiminnan kehittämisseminaari saatiin myös
toteutettua.

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia helpotti hieman
toimintakauden 2020-2021 alkaessa ja niinpä yksi
sihteerivalmennus ja yksi uusien lionien opastus, sekä
alueseminaarit voitiin järjestää normaaleina
koulutustapahtumina. Koronatilanteen uudelleen kiristyttyä
toteutettiin kauden muut koulutustapahtumat etäkoulutuksina.

Koronapandemia pakotti piirin koulutustoimialankin digiloikkaan
ja koulutukset onnistuivat sekä kouluttajan että osallistujien
osalta vähintäänkin tyydyttävästi. Etäkoulutukset tulevat varmaan
jatkossakin kuulumaan koulutustoimialan keinovalikoimaan,
mahdollistavathan ne huomattavasti edullisemman ja helpomman
tavan osallistua valmennuksiin.

Kauden aikana järjestettiin 17 koulutustapahtumaa, vetäjinä PDG
Kalevi Sillanpää, PDG Torsti Ruokoski, CT Virpi Vuorinen, DC
Minnamari Salmivaara ja lion Mari-Anna Niemi. Lisäksi
kouluttajina toimivat DG Veli-Matti Wasell ja 1.VDG Juha
Suonpää.  Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 198 henkilöä.

Kauden 2020-21 koulutustilaisuudet:

Sihteerien rekisterikoulutus, Rauma 27.8., 7 osallistujaa,
Mari-Anna Niemi

Sihteerien rekisterikoulutus, GTM 6.10., 17 osallistujaa,
Mari-Anna Niemi

Uusien lionien opastus, Köyliö 27.10., 19 osallistujaa,
Kalevi Sillanpää

RC& ZC-valmennus, GTM 29.10., 9 osallistujaa,
Kalevi Sillanpää & Veli-Matti Wasell

Klubitoiminnan kehittäminen,
Harjavalta 12.11.,GTM 28.1, ja GTM 23.3,  21 osallistujaa,
Torsti Ruokoski

Uusien lionien opastus, GTM 24.11., 11 osallistujaa,
Kalevi Sillanpää

Presidenttien valmennus 1. osa, GTM 26.1., 9 osallistujaa,
Kalevi Sillanpää & Juha Suonpää

Presidenttien valmennus 1. osa, GTM 9.2., 19 osallistujaa,
Kalevi Sillanpää & Juha Suonpää

Uusien lionien opastus, GTM 15.4., 8 osallistujaa,
Kalevi Sillanpää

Rahastonhoitajien valmennus, GTM 20.4., 11 osallistujaa,
Virpi Vuorinen

Klubiviestijöiden valmennus, GTM 21.4., 9 osallistujaa,
Minnamari Salmivaara

Sihteerien valmennus, GTM 22.4., 16 osallistujaa,
Mari-Anna Niemi

Sihteerien valmennus, GTM 27.4., 7 osallistujaa,
Mari-Anna Niemi

Presidenttien valmennus 2. osa, GTM 29.4., 25 osallistujaa,
Kalevi Sillanpää & Juha Suonpää

RC & ZC-valmennus, GTM 24.5., 10 osallistujaa,
Kalevi Sillanpää & Juha Suonpää

PDG Jari Vuorinen LC Ulvila

Toiminta kautena 2020-2021:
Toimikunnan yhtenä tilaisuutena oli leijonaviikon avauksen
järjestelyissä Porissa. Avaus oli Keski-Porin kirkossa 12.1.2020.
Tilaisuuteen osallistui runsaslukuisesti porilaisia klubeja
klubilippuineen. Messun jälkeen sankarihaudalle laskettiin
seppele. Järjestävänä klubina oli LC Pori/Otava.
Kaksi muuta tilaisuutta piti koronan takia peruuttaa eli
Leijonajuhla sekä piirikokous. Pelkkä piirikokouksen kokousosio
pidettiin virtuaalisena etäkokouksena.

YCEC Päivi Koivuniemi
LC Huittinen/Doris

Nuorisovaihtokausi 2020 –2021 käynnistyi hämmentyneissä
merkeissä. Korona rajoitti edelleen matkustamista eikä tilanteessa
nähty vähäisiäkään helpottumisen merkkejä, joten uuteen kauteen
suunnattiin sammutetuin lyhdyin ja vain pientä toivonkipinää
elätellen.  Nuorisovaihdon työryhmä kokoontui kuukausittain
keskustelemaan tilanteesta mutta jo varhaisessa vaiheessa
maailmalta alkoi kantautua tietoja uusista peruutuksista.
Loppuvuodesta 2020 YCE – työryhmä teki lopullisen päätöksen
luopua nuorisovaihdosta tälläkin kaudella ja työryhmän päätös
lähetettiin Lions-liiton hallitukselle tiedoksi. Hallitus vahvisti
työryhmän päätöksen joulukuun kokouksessaan. Samalla hallitus
päätti palata takaisin entiseen leirijakosuunnitelmaan, jolloin M-
piirin leiri siirtyi järjestettäväksi kesällä 2023.

Nuorisovaihdon työryhmä kokoontui yhteensä seitsemän kertaa
GoToMeetingin kautta, fyysisiä tapaamisia ei tällä kaudella ollut
ollenkaan. Kevätkauden kokoontumisissa puhutti mm. työn alla
ollut piirijakouudistus ja sen vaikutus nuorisovaihtoon. Piirien
määrän väheneminen vähentää Suomessa järjestettävien leirien
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Rahastonhoitajien valmennus, GTM 20.4., 11 osallistujaa,

Presidenttien valmennus 2. osa, GTM 29.4., 25 osallistujaa,

RC & ZC-valmennus, GTM 24.5., 10 osallistujaa,

määrää ja sitä kautta vähentää myös vaihtoon lähetettävien
nuorten määrää. Haasteena koettiin myös piirien jo keräämien
nuorisoleirivarojen oikeudenmukainen jakautuminen piirijaon
uudistuksen yhteydessä.

DC Antti Valavuo LC Rauma/Fänikk

Leojen aktiviteetit perustuvat hyvin pitkälle tekemiseen ja
osallistumiseen. Kun kaikki kontaktit kielletään, tulee
osallistumisesta ja tekemisestä haasteellista. Onneksi piirin ainoa
Leo klubi on pysynyt aktiivisena ja saanut uusiakin jäseniä ja
pystynyt pitämään jäsenmääränsä jotakuinkin samana.

Kauden 2020-2021 aikana oli ilo havaita että Leotoiminta on
tullut tutummaksi piirin alueella ja aitoa kiinnostusta Leo klubin
perustamiseen on syntynyt piirin alueella. Kauden yhtenä
tavoitteena olikin saada perustettua uusi Leo klubi piirin alueelle.
Perusteilla olevan Leo klubin jäsenet olisivat halunneet tutustua
Leo toimintaan ja aktiviteettien tekemiseen ennen klubin
perustamista. Tämä olikin jo alustavasti sovittuna, mutta kun kaikki
tapahtumat järjestään peruttiin tai siirrettiin seuraavaan vuoteen,
ei tällaista tilaisuutta koko kauden aikana syntynyt. Toivottavasti
pian syntyy ja saadaan lisää aktiivisia Leoja toimintaan mukaan.

Kauden suunnitelmissa oli toki muutakin, kuten osallistuminen
nuorisovaihtoleirille, järjestää valtakunnallinen Leojen
koulutuspäivät Raumalla ja muita aktiviteetteja. Nämä aktiviteetit,
kuten tukku muitakin hienoja ajatuksia odottaa nyt sitten sitä
aikaa, kun saa taas kohdata ihmisiä. Toivottavasti se aika ei ole
enää kaukana.

Ankeasta peruutusten kaudesta huolimatta M-Piirin Leot pysyivät
aktiivisina toiminnassa. Tulevalle kaudelle 2021-2022 leojen
hallitukseen valittiin AMF-piiripresidentti ja Leojen hallituksen PR-
Sihteeri Leo-club Rauman jäsenistöstä.

DC Leena Marvola-Sine LC Rauma/Kanali Helme

M-piirillä ei ollut toimikauden aikana omaa toimintaa vaan toimin-
ta tapahtui Suomen Lions-liiton kummilapsitoiminnan puitteissa.
Kummilapsitoimikuntaan on toimikaudella kuulunut kolme M-pii-
rin leijonaa: PDG Veikko Valavuo, Lion Sirpa Valavuo ja Lion Lee-
na Marvola-Sine.

Kummilapsia oli kauden päättyessä 2674, joista aktiivisia n. 1020.
Uusia kummilapsia saimme ohjelmaan mukaan 60, joista M-piirin
alueelta 6. Kummia odottavia lasten hakemuksia vuodelta 2019 on
45, joista olen pyytänyt uudet, päivitetyt hakemukset. Vuoden 2020
hakemuksia on jäljellä 15.pojan ja 12. tytön. Vuoden 2021 hake-
muksia jäljellä on seitsemän pojan ja kahdeksan tytön.

Kummilapsitoiminta on sujunut Sri Lankassa lähes normaalisti,
vaikka koronatilanne on ollut siellä todella vaikea. Opiskelu on
keskeytynyt moneen kertaa ja joillain paikkakunnilla on ollut jopa
ulkonaliikkumiskieltoja. Lasten kuukausiavustukset on kuitenkin
pystytty järjestämään poikkeusjärjestelyin säännöllisesti.
Oppilaat eivät myöskään ole saaneet kouluarvosteluja, ja ne puut-
tuvat lähes kaikkien lasten kouluraporteista, Peruskoulun- (O/L) ja
ylioppilaskoe (A/L) ovat olleet muutamia kuukausia normaalia

myöhemmin. Lisäopetustakaan ei ole pystytty järjestämään, joten
kokeisiin valmistautuminen on ollut vaikeampaa. Tulokset saatta-
vat olla hieman huonompia kuin normaalisti.

Kummilapsitoimikunta kokoontui elokuun lopussa Uudessakau-
pungissa kahden päivän ajan, jolloin suunnittelimme kauden toi-
mintaa, koska korona esti normaalin toiminnan.
Tammi-Helmikuun tarkastusmatka Sri Lankaan jäi kokonaan pois
ohjelmasta ja suunnittelimme korvaavaa toimintaa lasten hakemus-
ten, klubiraporttien ja lasten kouluraporttien saamiseksi Suomeen
ja niiden edelleen lähettämiseksi kummeille. Tapaamisessa päätim-
me myös oman logon ja uuden Roll Upin hankkimisesta. PDG
Matti Paavola ja Lady Ulla lupautuivat hoitamaan suunnittelun.
Sähköisiä kokouksia pidettiin tarpeen mukaan.
Kummiraportit saimme Google Shared Drives-palvelun avulla.
Myös kummilapsihakemukset saimme Google pilvipalveluun. Toi-
mikunnan jäsenet lähettivät kummeille s-postiin lasten raportit ja
kevätkirjeen.
Perinteinen kummitapaaminen ja infotilaisuus elo-syyskuun vaih-
teessa Hollolan Parinpellossa jouduttiin perumaan koronan takia.

  DC Minnamari Salmivaara
Lions Club Huittinen/Gerda

Piirilehti LionMviesti ilmestyi helmikuussa 2021. Lehti on A4-
kokoinen, nelivärinen, neljäpalstainen ja 48 sivuinen. Lehti
painettiin Vaasassa KTMP - painotalossa, painosmäärä oli1900
kpl.
 Lehdessä on mm. LCI:n kansainvälisen presidentin Dr. Jung-Yul
Choin, piirikuvernöörin ja Liiton puheenjohtajan kirjoitus, piirin
toimintakertomus 2019-2020 sekä juttuja ja kuvia klubien
toiminnasta ja piirin tapahtumista. Pääosa lehden jutuista tuli
piirin lioneilta, 15 eri klubista.
Lehden painatuksen rahoitus saatiin klubeilta keräämällä ja
klubien myymillä ilmoituksilla. Lohkon puheenjohtajat jakoivat
lehdet klubeille.

Kauden aikana julkaistiin yksitoista nettilehteä, eLionMviestiä.
Syys-/lokakuussa pidetyissä alueseminaareissa kerrottiin edellä
mainittuihin julkaisuihin tulevan materiaalin toimitusaikatauluista
klubivirkailijoille. Piirikuvernööri ja varapiirikuvernöörit jakoivat
klubeihin tiedotteen viestinnästä klubivierailuillaan.
Nettilehteen toimitti juttuja toiminnastaan 21 klubia.

RC Timo Lätti  LC Köyliö

Kulunutta toimintakautta 2020-2021 väritti Covid 19 tautiepidemia
tummalla värisävyllään.
Kokoontumisia ei sallittu eikä aktiviteettien normaali järjestäminen
ollut mahdollista. Pienimuotoisia aktiviteetteja pystyttiin osassa
klubeja järjestämään, mutta pääaktiviteetit ja varainhankintakeinot
jäivät odottamaan parempia tautivapaampia aikoja. III-alueen
lohko 1. ei pitänyt lohkon kokouksia. Yhteydenpito tapahtui
sähköpostin välityksellä, josta tarkempi raportti alempana. Lohkon
perinteistä yhteiskokoustakaan ei järjestetty.
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2. lohko ei kokoontunut ja yhteydenpito tapahtui lähinnä 3. lohko
piti kaksi lohkon kokousta Teams-yhteydellä ensimmäisen
syksyllä ja toisen talvella. Lohkon klubit osallistuivat niihin
kohtuu hyvin.

III alueen 3. lohko ja sen ZC Veikko Ala-Erkkilä ansaitsee tuosta
aktivisuudestaan kunniamaininnan!

Jäsenkehitys oli melko lailla stabiili, vaikka joitakin eroilmoituksia
ja luonnollista poistumaa tulikin, niin saatiin kuitenkin hankittua
myös uusia jäseniä lion-työn jatkajiksi.

Kaudesta jäi kaikesta huolimatta positiivinen maku. Pientä
alakuloa oli toiminnassa kuitenkin havaittavissa, kun olemme
tottuneet toimimaan yhdessä ja isommalla porukalla yhteisten
tavoitteiden eteen.

RC Tapani Kaila
LC Laitila/Untamoinen

Varovaisen luottavaisesti alkanut toimintakausi kuivui kokoon
melko perusteellisesti alueen ja lohkojen kohdalta.

Alueseminaari järjestettiin Laitilassa 24. syyskuuta. M- ja A-pii-
rien yhteistä piirihallitusten kokousta yritettiin alkusyksystä jär-
jestää monin keinoin.

Kokoontumisrajoitusten kiristyessä kokous järjestettiin lopulta
M-piirin "omin voimin" Rauman Lyseon Lukiossa. Se taisikin
jäädä piirihallituksen viimeiseksi kasvokkain järjestetyksi tilaisuu-
deksi kaudella.

Alueen klubit sopeutuivat tilanteeseen hyvin ja jatkoivat toimin-
taansa monin eri tavoin. Koronan kanssa kamppaileminen opetti
kekseliäisyyttä ja kannustaa edelleen kehittämään vaihtoehtoisia
toimintamalleja muuttuvissa olosuhteissa.,

 Aarno Niemi       LC Rauma/Reimari

Timo Vuorisalo   LC Vampula
Tapio Nieminen   LC Vampula
Jorma Pohjus    LC Kankaanpää
Christa Ruissalo    LC Pori/Sofia
Pirjo Aaltoväre    LC Pori/Sofia
Marja-Leena Kallio   LC Pori/Sofia
Pirjo Kuuskeri     LC Pori/Sofia
Leena Ture     LC Pori/Sofia
Hannele Vuorinen    LC Pori/Sofia
Arja Tuominen    LC Kokemäki/Jokilaakso
Petteri Hurskainen    LC Huittinen
Ismo Ylikännö  LC Vampula
Sami Lohisto  LC Laitila/Untamoinen

Helena Laaksonen   LC Kankaanpää

Sirkka Sainio      LC Pori/Sofia
Vesa Kynnysmaa   LC Köyliö
Virpi Vuorinen   LC Pori/Sofia
Markku Evala    LC Huittinen
Veli-Matti Wasell   LC Huittinen

Petri Pirttikangas   LC Kankaanpää
Timo Arvola    LC Kankaanpää
Minnamari Salmivaara  LC Huittinen/Gerda
Sirkka-Liisa Varjus    LC Pori/Katariina
Kai Raikunen    LC Rauma/Reimari

Päivi Koivuniemi   LC Huittinen/Doris

Jussi Heervä    LC Pomarkku
Timo Murtomäki   LC Pori
Timo Lätti    LC Köyliö
Tapani Kaila    LC Laitila/Untamoinen

Kimmo Tuomi    LC Honkajoki
Jorma Pohjus    LC Kankaanpää
Kati Kiljunen    LC Pori/Otava
Olli-Pekka Ihalainen  LC Pori
Mika Kallioinen   LC Olavi
Markku Erelä    LC Alastaro
Esko Lahtinen   LC Kokemäki
Veikko Ala-Erkkilä   LC Kiikoinen
Harri Peltonen   LC Rauma/Ankkuri
Eino Hirvelä    LC Eura

Piirikuvernööri
Veli-Matti Wasell
luovuttaa
Suomen  Lions-liiton
ansiotähden
Aarno Niemelle
8.5.2021 Rauman
Rokinnokalla.
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Pasi Toriseva    LC Harjavalta/Huovi
Maarit Nieminen   LC Huittinen/Doris
Irene Ojainmaa   LC Huittinen/Gerda
Timo Mustaniemi   LC Kankaanpää
Kalevi Korpi    LC Karvia
Olavi Prihti    LC Kiikka
Pentti Laine    LC Köyliö
Kalervo Loponen   LC Punkalaidun
Tapani Koiranen   LC Vampula
Martti Vähätalo    LC Laitila/Untamoinen

Christa Ruissalo   LC Pori/Sofia
Juha Suomela    LC Huittinen
Kristiina Hokkanen  LC Kokemäki/Jokilaakso
Simo Nummi    LC Köyliö

Piirin parhaana tiedottajana palkittiin kiertopalkinnolla LC
Laitila.
Piirin Golf kilpailun voitti Seija Puutio, LC
Kokemäki/Jokilaakso.

Veli-Matti Wasell   Petteri Hurskainen
 Piirikuvernööri 2020-2021    Piirisihteeri

Kuvassa paikalla olleet piirihallituksen jäsenet kauden 2020-2021 ensimmäisessä läsnäolokokouksessa Punkalaitumen
Yli-Kirran Museolla, Koiramäen talossa, 19.9.2020.
Toinen läsnäolokokous pystyttiin järjestämään, koronatilanteen ollessa parempi,  Rauman Lyseon Lukiolla 14.11.2020.
(kuva ylempänä: DG ja piirisihteeri)
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Tervetuloa Raumalle
   LIONS PIIRIN 107-M

    VUOSIKOKOUKSEEN
    HUHTIKUUSSA 2022

Ajankohta 23.4.2022
Kokouspaikka  Rauman Lyseon lukio
     Urheilukatu 22 26100 Rauma

Kokouspaketti   sisältää aamupalan, koulutukset, lounaan, juhlakahvit

Puoliso-ohjelma      Aamupäivän koulutusten aikana mahdollisuus ostoksiin Vanhan Rauman
                putiikeissa.

Myös iltapäivällä on puolisoille on järjestetty ohjelmaa mm.:  Vanhan Rauman opastettu kierros,
tutustuminen Merimuseoon tai saunomaan Raumanmeren rannalle Löylymestarin saunaan.

Iltajuhlaa emme järjestä, mutta omaehtoisesti voi vaikka käydä teatterissa.
Rauman teatterissa esitetään  Nukkekoti. (Muutokset mahdollisia.)
”Vuonna 1879 valmistunut Nukkekoti on norjalaisen Ibsenin kuuluisin näytelmä.
Se herätti ilmestyessään kohua, sillä näytelmä kritisoi voimakkaasti aikansa
avioliittonormeja.
Vaikka näytelmä on vanha, sen kantavat teemat ovat edelleen ajankohtaisia
nyky-yhteiskunnassa.” (raumanteatteri.fi/ohjelmisto/nukkekoti/)

Hotelli Kalliohovi
Viihtyisä hotelli, jossa on rauhalliset huoneet ja runsas aamiainen. Hotelli sijaitsee vastapäätä Rauman merimuseota
ja kävelyetäisyydellä Vanhasta Raumasta.
Kalliokatu 25, RaumaPuh. 02 83 881kalliohovi@kalliohovi.fi
 www.kalliohovi.fi

Hotelli Raumanlinna
Mukava hotelli aivan Rauman ydinkeskustassa ja Vanhan Rauman tuntumassa.
Valtakatu 5, RaumaPuh. 02 83 221raumanlinna@raumanlinna.fi
 www.raumanlinna.fi

Hotelli Vanha Rauma
Aito Vanhan Rauman tunnelma välittyy Kalatorin kulmalla sijaitsevassa idyllisessä hotelli Vanhassa Raumassa.
Hotellin huoneet ovat hyvin varustellut ja raikkaan persoonalliset.
Vanhankirkonkatu 26, Rauma
www.hotelvanharauma.fi

Tervetuloa, Ol niingon gotonas

Majoitusmahdollisuuksia
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Honkajoen Lions klubilla oli juhlakokous perjantaina 17.9.2021,

kun klubin jäsen Pauli Kamppi sai Melvin Jones -jäsenyyden.
Se on korkein kunnianosoitus, jonka Lions klubien kansainvälinen
säätiö voi antaa.
Palkinnon luovuttivat piirikuvernööri Juha Suonpää ja klubin
presidentti Hannu Uusihonko.

Pauli Kamppi on ollut Honkajoen Lions klubin
jäsen 30 vuotta. Tuona aikana hän on ollut
yhteensä viisi vuotta presidenttinä, viisi vuotta
sihteerinä ja seitsemän vuotta Honkajoen Joulu
-lehden päätoimittaja.

Pauli Kamppi kertoi kiitospuheessaan olevansa erityisen
tyytyväinen siihen, että Honkajoen klubin toiminta ja tulokset ovat
viime vuosina lähteneet vahvaan nousuun. Juhlakokouksessa
klubiin otettiin kolme uutta jäsentä.

Lion Pauli Kampille Melvin Jones -jäsenyys

Lion Pauli Kamppi (keskellä) sai arvostetun
Melvin Jones -jäsenyyden. Palkinnon

luovuttivat Suomen Lions liiton M-piirin
piirikuvernööri Juha Suonpää ja Honkajoen
Lions klubin presidentti Hannu Uusihonko.

 Ilkka Kallioniemi, Lions Club Honkajoki sihteeri

Juhlakokouksen juhlavieraita 17.9.2021

avioliittonormeja.
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M-PIIRI PALKITSI ALUEENSA KOLME PARASTA

RAUHANJULISTEKILPAILU - TYÖTÄ

A- ja M-piirin yhteiskokous onnistuttiin pitämään tällä kaudella

Järjestysvuoro oli A-piirillä ja hallitukset kokoontuivat lauantaina  13.11.2021 yhteiseen ohjelmaan Hyvinvointikeskus Meri-Karinaan
Turkuun.  Yhteisen tilaisuuden jälkeen piirihallitukset kokoontuivat omiin tiloihinsa. M-piirin hallituksen kokouksen yhteydessä
äänestettiin klubien valitsemista Rauhanjulistetöistä voittajaksi harjavaltalaisen
Neea Suutarin piirustus.

Kuvassa oikealla piirikuvernöörit 2021-2022 M-piiristä Juha Suonpää ja A-
piiristä Eija Kesti.

Luennon ja ruokailun jälkeen ohjelmassa oli tutustuminenPyhän Henrikin
Ekumeeniseen taidekappeliin.

Piirien hallitukset kokoontuivat omiin tiloihinsa Hyvinvointikeskus Meri-
Karinan huoneissa. Sillä välin puolisot vierailivat Turun taidemuseossa.

1.  Neea Suutari, Pirkkalan koulu Harjavalta
     Sponsori: LC Kokemäki / Jokilaakso

2.  Ella Hakala, Friitalan koulu Ulvila
     Sponsori: LC Pori / Sofia

3.  Tyyne Laine, Lauttakylän koulu Huittinen
     Sponsori: LC Huittinen / Gerda

Suomen Lionien 2021-2022 kauden voittotyö
tänä vuonna C-piiristä

Kansainvälisessä rauhanjulistekilpailussa Suomea
lähtee edustamaan Nelli Savolaisen työ "Rauha ja
rakkaus kulkee käsikädessä. Ne on kaksi tärkeintä
asiaa maailmassa."
  12-vuotias Savolainen on Asikkalan Aurinkovuoren
koulun 6B-luokalla ja voittaja tulee C-piiristä.

Kuvassa  M-piirin ykkössijan takana olevalla piirustustyöllä  saavuttanut
Neea Suutari, jonka palkitsi 2.VDG Arja Tuominen LC Kokemäki/Jokilaaksosta.

Piirikuvernööri palkitsi leijonafiguureilla aluejohtajat
kiitokseksi syksyn 2021 alueseminaarien järjestämisestä.

Kuvassa alueiden puheenjohtajat vasemmalta oikealle:
Alue1: Jorma Pohjus, Alue2: Mika Kallioinen ja Alue 4:
Jaakko Räikkönen. Kuvasta puuttuu Alue3:n
puheenjohtaja Jorma Suominen.

DG Juha Suonpää luovutti LCIF:n tunnustuspalkinnon
piirin LCIF-koordinaattori PDG Veli-Matti Anderssonille ja
IPDG Veli-Matti Wasell:lle.
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Leijona-areena Punkalaitumelle
                        klubin historian suurimmassa

hankkeessa

Salibandyharrastus on Punkalaitumella ollut

voimakasta jo useita vuosikymmeniä ja laji on
saanut paikkakunnalta useita
maajoukketasonkin pelaajia. Salibandyn
harrastaminen on keskittynyt pääasiassa
talvikauteen, koska sopivia pelipaikkoja ei
kesällä ole ollut käytettävissä.

Lions Club Punkalaitumen presidentti Olli Kohijoki ideoi ja käynnisti
kaudella 2019-20 hankkeen monitoimikaukalon hankkimiseksi
punkalaitumelaisten nuorten - ja varttuneempienkin
salibandyharrastajien käyttöön. Ollin tavoitteena oli paikkakunnan
liikuntamahdollisuuksien parantaminen, pihapelikulttuurinkin
elvyttäminen sekä lasten ja nuorten saaminen liikkumaan pallon
perässä.

Koronapandemia jonkin verran hidasti hankkeen etenemistä, mutta
lopulta 20.8.2021 voitiin uusi, upea Leijona-areena luovuttaa
Punkalaitumen kunnan hallintaan ja liikkuvien kuntalaisten käyttöön.
Monitoimikaukalon mitat ovat 28 x 14 metriä ja pelialusta soveltuu
monen palloilulajin peli- ja harjoitusalustaksi ympäri vuoden.

Monitoimikaukalon aikaansaaminen oli Punkalaitumen klubin historian
taloudellisesti suurin hanke. Kaukalon hankintakustannus oli n. 30 000
euroa ja klubi sai hankkeeseen Arne Ritari -säätiön enimmäistuen 10
000 euroa. Loppu hankintakustannus katettiin paikallisten yhteisöjen ja
yritysten hankkimilla laitamainoksilla. Klubin jäsenet myivät hankkeen
tueksi myös kotiseutuaiheista taulua. Kunta valmisteli Vartiolan
urheilukentän yhteyteen kaukalolle sopivan alustan.

Taloudellisen panostuksen lisäksi kaukalon pystytyksessä tarvittiin
runsaasti klubin jäsenten talkootunteja kaukalon alustan, laitojen ja
päätyverkkojen asentamisessa sekä laitamainosten liimaamisessa.
Talkoisiin osallistui myös useita Laitumen Pallon varttuneempia sb-
harrastajia ja juniorien vanhempia. Kaukalon pystytys toteutui alkukesän
hellejaksolla, mikä osaltaan vielä lisäsi talkoohikoilua.

Leijona-areena on otettu Punkalaitumella hienosti vastaan ja päivittäiseen käyttöön. Isommat ja pienemmät harrastajaryhmät ovat pelailleet
kaukalossa itsekseen ja ohjatusti höntsäillen tai tiukempia pelikuvioita hioen. Sitä varten Punkalaitumen leijonat sen toteuttivatkin!

Ville Seppä, Helmi Siuko ja Nina Rantanen opastavat lapsia salibandyn aakkosiin. Kuva kaukalon avajaisista
                                             21.8.2021

Teksti: Kalevi Sillanpää, Lions Club Punkalaidun
Kuvaaja Juha Aro

kiitokseksi syksyn 2021 alueseminaarien järjestämisestä.
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EHDOKAS
PIIRIKUVERNÖÖRIKSI

2022-2023

HANNU NURMIKKO

EHDOKAS
1. VARAPIIRIKUVERNÖÖRIKSI

2022-2023

ARJA TUOMINEN

Harrastuksia lionstoiminnan
lisäksi yhdistystoiminta,
lukeminen, käsityöt, kokkailu,
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
2.VDG
      2021 - 2022

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
Yhden ruusukkeen ansiomerkki
            2021

Kokouksia:
Piirin vuosikokouksia    7
Liiton vuosikokouksia    4
KVN kokouksia    3
LCICON     1

    EHDOKKAAT DG-TIIMIIN kaudelle  2022-2023                EHDOKKAAT 2. VDG:ksi Kaudelle 2022-2023

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 jo
aikuista lastenlasta.

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.

LC Ulvilan toimintaan tulin
mukaan v.2012 ja siitä lähtien 100%
jäsen.

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

Piirihallituksessa:
Lohkon puheenjohtajana
     2018-2019
Alueen puheenjohtajana
     2019-2020
2.varapiirikuvernööri
     2020-2021
1. varapiirikuvernööri
     2021-2022

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

Kokouksia:
Piirin vuosikokouksia   6
Liiton vuosikokouksia  3
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JORMA POHJUS

EHDOKAS
2. VARAPIIRIKUVERNÖÖRIKSI

2022-2023

MIKA KALLIOINEN

Perheeseen kuuluu puoliso Merja
ja kaksi aikuista poikaa ja
pojanpoika Luukas.

Harrastuksena Lions toiminnan
lisäksi yhdistystoiminta ja
luonnossa liikkuminen, talvella
mielelläni hiihtelen, joskus myös
Lapin maisemissa.

Leijonatoiminnassa olen ollut
aktiivisesti mukana 2001 lähtien.

Lions Klubin virkatehtävät:
Tail twister    2002-2003
Tiedotussihteeri LC Köyliö
     2005-2006
2.varapresidentti
     2014-2015
1.varapresidentti   2015-2016
Presidentti    2016-2017
Sihteeri     2018-2020
Klubimestari   2021-2022

Piirihallituksessa:
Lohkon puheenjohtaja
     2020-2021
Alueen puheenjohtaja
     2021-2022

Palkittu:
DG ansiotähti    2015
DG tunnustuspalkinto  2018
1. Ruusun ansiomerkki 2021
Lohkon puheenjohtajan palkinto
      2021

Piirin vuosikokouksissa  5
kertaa ja
liiton vuosikokouksissa  5
kertaa.

EHDOKAS
2. VARAPIIRIKUVERNÖÖRIKSI

2022-2023

    EHDOKKAAT DG-TIIMIIN kaudelle  2022-2023                EHDOKKAAT 2. VDG:ksi Kaudelle 2022-2023

Olen 51 vuotias leijona LC Olavista.
Siviilissä olen rakennusliikkeen
omistaja/yrittäjä.
Puolisoni on Henna Wallin.
Leijona olen ollut 10.1.2009 lähtien ja
klubivirat ovat tulleet tutuiksi mm.
2013-2014 sihteeri
2016-2017 presidentti

Olen syntynyt vuonna 1956 Siikaisissa ja
nykyisin asun Kankaanpäässä.
Olen vielä työelämässä yrittäjänä ja
maatalousyrittäjänä.

LC Olavissa olemme päivittäneet ja aktivoineet
klubitoimintaa. Tässä työssä olemme huomioineet jokaisen
klubimme jäsenen, erityisesti uudet leijonat. Näin olemme
saavuttaneet hyvän osallistumisaktiivisuuden ja
jäsenkehityksen. Klubitoiminta kiinnostaa! Olen ylpeänä
neljän aktiivisen leijonan kummi.

2. VARAPIIRIKUVERNÖÖRIEHDOKKAANA haluan
olla kehittämässä piirimme toimintaa, laajassa
yhteistyössä, entistä avoimemmaksi, läheisemmäksi ja
kiinteäksi osaksi klubien omaa toimintaa.
M-piiri on vahva ja hyvä, tehdään siitä yhdessä entistä
vahvempi.

M-piirin hallitustehtävät
 II alueen 3. lohkon puheenjohtaja   2020-2021
 II alueen puheenjohtaja     2021-2022

Olen osallistunut kolmeen piirin vuosikokoukseen ja
viiteen liiton vuosikokoukseen.
Lisäksi olen osallistunut liiton GMA-jäsenhankinnan
pilottiryhmään        2021-2022.
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Lions Club Huittinen/Doris ry
terveyttä edistämässä

Olimme 24.9.2021 Huittisten Hullu Yössä mukana tällä kertaa

terveyttä edistävällä teemalla. Teltassamme oli valistusta diabetek-
sestä, liikunnasta, terveellisestä ravinnosta ja tehtiin puristusvoima
ja tasapaino testejä.
 Oli upeaa nähdä, kuinka yleisöä kiinnosti teemamme, sillä teltalle
muodostui illan aikana mukavan pituisia jonoja.
Teltan ulkopuolella sai osallistua tarkkuusheittoon, viidellä erilaisella
pallolla maitotonkkaan.
 Eipä se niin helppoa ollutkaan, sillä paras heittäjä sai kolme palloa
viidestä menemään tonkan sisälle. Mutta hauskaa oli!
Hullu Yö keräsi jälleen kaduille väkeä ruuhkaksi asti ja sääkin oli
tapahtumalle suosiollinen.

Silmälaseja kierrätykseen

Keräsimme käyttämättömiksi jääneitä silmälaseja

ja toimitimme ne silmälasiliikkeeseen.

Liike toimittaa ne edelleen kierrätykseen.

�

Vanhustenviikko

Lions Club Huittinen/Doris haluaa jo toisena vuotena kannustaa ja

haastaa kaikkia mukaan kampanjaan, jonka tavoitteena on ilahduttaa
vanhusten huollon asiakkaita postikortilla.  Postikorttitervehdys voi
ilahduttaa, vaikka se tulisikin tuntemattomalta lähettäjältä, erityisesti
nyt korona-aikana, kun ulkopuliset kontaktit voivat vanhuksilla olla
vähissä. Postikortit
jaettiin vanhusten-
viikon (3.10 -
10.10.2021) aikana
Huittisten ja Vam-
pulan vanhusten-
huollon yksiköiden
asiakkaille.
 Toimitimme kort-
teja Huittisten kau-
pungin kirjastoihin.
Kirjaston asiakkaat
kirjoittivat kortteja
ja päiväkodeissa teh-
tiin itse kortteja, jotka tuotiin kirjastoon. Korttien määrä oli jälleen
kiitettävä eikä mahtuneet kaikki kuvaan!

Lionit Eija Sampolahti ja Maarit Säilä
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Lions Club Huittinen/Doris ry

LC Huittinen/Doriksen toimintaan ei vaikutta-
nut viime kaudella korona.  Keksimme uusia
etänä tehtäviä palveluita, mainittakoon mm pu-
helinsoitot yksinäisille ihmisille. Ahkeruus oli
ilomme ja palkinnoksi saimme sydäntä lämmit-
tävän ja iloisen mielen.

Syyskaudella kokoonnuimme kuukausittain nor-

maaliin tapaan fyysisesti, mutta kevätkaudella koro-
nan jyllätessä paikkakunnalla, kokoonnuimme etänä
meet-yhteyksin. Vaihtokokous pidettiin Ritajärven
suojelualueella Sastamalassa.
Koronasta huolimatta, teimme valtavan määrän pal-
velutyötä ja varainhankintaa.
Suurin ponnistus oli Vampulan kirkossa järjestetty
konsertti lapsisyöpäpotilaiden hyväksi. Suomen
Lions-liitto, lionsklubit sekä Lastenklinikoiden
Kummit tekevät yhdessä hyvää lasten syöpätautien
hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittä-
miseksi Suomessa.

Olimme ainoa klubi Suomessa, joka toteutti konser-
tin ja lahjoitti tuoton kummeille ja ainoa klubi M-
piirissä, joka toteutti viidestä kv tavoitteesta neljä.
Tavoitteenamme on pyrkiä etsimään sellaisia palveluja,
joiden avulla saavutetaan päämajan asettamat palveluvai-
kutusten tavoitteet, kuitenkin oman paikkakunnan tarpei-
den mukaisesti.

Joulukuun kokouksessa pidimme
klubin  5-vuotispikkujoulut

Viime kauden presidentti Maarit Nieminen otti vastaan
IPCC/opaslion Matti Reijoselta 100% ansiomitalin ansiok-
kaasta kaudesta ja opaslionit Kristiina Hokkanen ja Matti
Reijonen vastaanottivat Charter Presidentti Hilve Reijo-
selta klubin standaarit.

Hilve Reijonen, Lions Club Huittinen/Doris ry

Past presidentti Maarit Nieminen ja IPCC/opaslion Matti Reijonen

Opaslionit Matti Reijonen ja Kristiina Hokkanen. Keskellä standaarien luovuttaja
Charter Presidentti Hilve Reijonen
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Ratakelaaja Amanda Kotajaa
     muistettiin
           Hopeamitalijuhlissa
                                    Vampulassa

Tokion paralympialaisissa saavutetun menestyksen johdosta Amanda Kotajalle järjestettiin Huittisten

kaupungin ja hänen seuransa Vampulan Urheilijoiden toimesta mitalijuhla 7.11.2021.

-Tiedän tapauksia, jossa jonkin vamman takia ei ole päästy mukaan urheiluseuraan tai
koululiikuntatunneille, kertoo Amanda Kotaja. Minulle on ollut hyötyä siitä, että olen pienestä kylästä
kotoisin, jossa kaikki tuntevat toisensa, eikä erilaisuutta ole karsastettu.

Hopeamitalisti Amanda Kotajaa muistivat stipendillä LC Vampulan puolisot Maarit Nieminen,
Mirja-Leena Vähä-Heikkilä ja Leena Ylikännö

 Tapio Nieminen, Lions Club Vampula sihteeri
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Hopeamitalisti Amanda Kotajaa muistivat stipendillä LC Vampulan puolisot Maarit Nieminen,

Lions Club Kokemäki/Jokilaakso palkittiin

Vuoden lionien
hyväntekijäksi valittiin
Hyvän Päivänä 8.10.2021
lionsklubi
Kokemäki/Jokilaakso.
LC Kokemäki/Jokilaakso on pandemia-ajasta huolimatta
toiminut erittäin aktiivisesti ja monipuolisesti. Klubin 21 jäsentä
on tehnyt viime kauden aikana yhteensä 2 343 vapaaehtoistun-
tia työtä ja varoja on lahjoitettu niin paikkakunnalle kuin
kansainväliseen avustustyöhön.

Paikkakunnalla apua on annettu muun muassa vähävaraisille
perheille ja lapsille joulu-, äitien- ja isäinpäivälahjoina sekä
ruokakassilahjoituksina yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa.

Myös Satasairaalan keskolaan, neuvoloihin ja vanhainkoteihin
on kudottu peittoja, myssyjä, sukkia, hypistelymuhveja ja
-lonkeroita.

Kuvassa , jossa E-piirin DG Antti Nuottajärvi puhuu: Sirpa Hahka-
Reikko,(Kristiina Hokkanen), Kaija-Liisa Lohivuo, (Hilkka Ruuti),
Tina Viberg, Maila Rakkolainen, Arja Tuominen, Erja Leppänen.
Raili Tuomisto, Eeva-Liisa Saarinen

Kuvat otti Anna-Kaisa Jansson

” Suomen Lions-liitto jakaa vuosittain Hyvän Päivänä
8.10. tunnustusta henkilöille tai tahoille, jotka ovat
toiminnallaan vahvistaneet yhteistä hyvinvointia
Suomessa. Huomionosoitus jaettiin 8.10.2021

Tampereella. ”

-Anna-Kaisa Jansson

Suomen Lions-liitto ry

viestintä- ja markkinointipäällikkö

VCC Heikki Mäki ojensi  palkinnon  LC Kokemäki/Jokilaakson
kauden 2020 - 2021 presidentti Sirpa Hahka-Reikolle

E-piirin DG Antti Nuottajärvi puhuu
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LC Pori/Charlotta tarjoiluapuna

Rosvopaistitapahtumassa  28.10.2021

Finnairin lentävä henkilökunta on järjestänyt sota-

veteraaneille juhlia ruokailuineen.

Tänä vuonna tapahtuma oli Porin Cygnaeuksen koulun ruokalassa. Ti-

laisuuden juontajana ja tapahtuman pääorganisaattorina toimi purseri

Kalevi Rönnqvist.

Rosvopaisti nousi suomalaisten suosioon vuonna 1972, jolloin Huovi-

sen kirjaan perustuva ”Lampaansyöjät”-elokuva sai ensi-iltansa teatte-

reissa. Päätähdet Leo Lastumäki ja Heikki Kinnunen varastivat

lampaan ja kypsensivät sen perinteiseen tapaan. ”Lampaansyöjien” in-

noittamana keksivät Finnairilla työssä ollut Kalevi Rönnqvist ja Leo

Lastumäki, että Rosvopaisti-ideaa voitaisiin hyödyntää sotaveteraanien

auttamiseksi. Kalevi on järjestänyt rosvopaisti-kiertuetta runsaat 20

vuotta.

Juhla keräsi paikalle yli 200 vierasta, veteraaneja, lottia, heidän omaisi-

aan ja leskiään.

Tilaisuus alkoi arvokkaasti Finlandia-hymnillä, jonka esitti Porin Mies-

Laulun kuoro.

Juhlaan Porin kaupungin terveiset toi kaupunginhallituksen puheen-

johtaja Arja Laulainen. Juhlassa huomioitiin tilaisuuden vanhin sota-

veteraani, Esko Sjobom 99-vuotta.

Ohjelmassa oli tanssiakin Erkki Liikasen ja Jermut-yhtyeen tahdissa.

Yleisön pyynnöstä Erkki Liikanen esitti Evakkoreen. Lentoemännät

tanssittivat sotaveteraaneja.

Lottaperinneyhdistyksen tervehdyksen toi Porin yhdistyksen puheen-

johtaja Helvi Wallin. Tilaisuuden alussa tarjoiltiin Marskin ryyppy

juhlaväelle. Ruokana oli perinteisesti rosvopaistia. Jälkiruokana oli itse-

oikeutetusti munkkikahvit, näistähän sotilaskoti on tunnettu. Sotilas-

kotisisaria on mukana järjestämässä tapahtumaa. Tarjolla oli myös

konjakkia tai likööriä.

Porin Mies-Laulun kuoro, johtajanaan Veikko Lehtonen

Juhlaväkeä

Lopuksi laulettiin yhteislauluna Veteraanin iltahuuto.

Kuoron johtaja Veikko Lehtonen jututtamassa arvovierasta.
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Lions Club Huittinen/Gerdan
15-v. juhla ja pikkujoulu  13.11.2021

Lions Club Huittinen / Gerda ry:n 15-vuotisjuhlaa vietimme vuoden myöhässä, pikkujoulun merkeissä. Arvovieraana presidentin ja jäsenten lisäksi

oli 2. VDG Arja Tuominen. Paikaksi oli valikoitunut paikallinen ravintola SMK (Sikapitäjän Makkara & Kalja) ja ateriaksi  juhlava  kana- tai
possupaisti alkupaloineen ja jälkiruokineen.  Past presidentti Irene Ojainmaa toivotti tervetulleeksi hänen kaudeltaan siirrettyyn 15-vuotisjuhlaan.
Presidentti Rauni-Eliisa Wasell lausui tervetulleeksi pikkujouluun runon muodoin.
 Lion/ perustajajäsen Merja Evala kertoi tiivistetysti klubimme vaiheista. Perustajajäseniä oli klubissa 26 ja nyt meitä on kaikkiaan 25 jäsentä.

2 varapiirikuvernööri Arja Tuominen luovutti piirin puolesta addressin presidentti Rauni-
Eliisa Wasell:lle klubin merkkipäivän johdosta. Presidentti  antoi hänelle klubimme viirin
muistoksi vierailusta.
 Virallisen osuuden päätteeksi 2. VDG  palkitsi allekirjoittaneen (Minnamari Salmivaaran)
Melvin Jones Fellow - jäsenyydellä.  Kiitos klubilleni kunnianosoituksesta!

Pikkujoulu-osuuden alussa  paikalle pelmahtivat Teatteri Hirvenpäästä Taini Rantanen ja
lionimme Erja Urvikko-Vainio, jotka esittivät molemmat humoristisen monologin.
20-vuotisjuhlat ovatkin sitten jo neljän vuoden päästä.  Sovittiin, että silloin juhlitaan isosti!

Minnamari Salmivaara, Lions Club Huittinen/Gerda tiedotussihteeri

Vanhin sota-
veteraani Esko Sjoblom

Rosvopaisti maistui
Veikko Lahtiselle

Erkki Liikanen tansitti lottiaLentoemäntä ja
sotaveteraani

Teksti: sihteeri Tarja Klemetti ja presidentti Maaret Laakso-Halmerinne LC Pori/Charlotta

Kuvat. Kalevi Rönnkvist

Oli kunnia olla mukana auttamassa tässä tapahtumassa.

             Presidentit                     Viirin luovutus       MJF             Juhlaväkeä
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GERDA-LEIJONA ESITTÄYTYI ULKOILUTAPAHTUMASSA 9.10.

Viime kevät-talvelle Huittisten leijonat suunnittelivat lasten leijonahiihto-

tapahtuman. Säiden ja koronan takia tapahtuma peruttiin. Kekseliäät lei-
jonat kuitenkin suunnittelivat tapahtuman uusiksi. Huittisten vanhalla ur-
heilukentällä ja läheisessä Leijona-leikkipuistossa järjestettiin uudenlainen
tapahtuma 19.6.2021. Huittisten kolmen klubin (Huittinen,
Huittinen/Gerda ja Lauttakylä) yhteistyönä lapset pääsivät te�kemään leikki-
mielisiä tehtäviä.

Lopuksi tehtävä-passi näytettiin viime kauden piirikuvernööri Veli-Matti
Wasellille, joka sinetöi suoritukset leimaamalla passit timanttileimalla ja
pujottamalla jokaiselle osallistujalle leijonamitalin kaulaan. Palkintojenjako-
assistenttina hänellä oli lapsenlapsi Karita Kunnaala, joka toimi myös valo-

kuvaajana. Myös makkaraa ja mehua oli tarjolla. Kuvassa keppien yli  hyppi-
mässä Joanna ja Jadessa Hahko. Oikealla sauvakävelemässä  Veeti Hällfors

TEKSTI: Rauni-Eliisa Wasell

HYVÄN PÄIVÄN AKTIVITEETTINA KOKO PERHEEN ULKOILUTAPAHTU-
MA

Järjestimme koko perheen liikuntatapahtuman 9.10.2021 Lions Club

Huittinen/Gerdan Hyvän Päivän aktiviteettina . Lion Silja Haaviston ideoimilla tehtä-
värasteilla sekä Leijona-leikkipuistossa riitti kävijöitä.

IPDG Veli-Matti Wasell toimi ilmapallovastaavana. Audiolaitteiden toimivuudesta
vastasi lion Raimo Ali-Raatikainen. Toimittajia oli saapunut paikalle kahdesta paikal-
lislehdestä.

HUITTISTEN LEIJONAT JÄRJESTIVÄT LAPSILLE KESÄKISAT 19.6.

1) 2)

Rastit on suoritettu !

Kuvissa DG 2020-2021
Veli-Matti Wasell avustajinaan
Karita Kunnaala ja Sirkka-Liisa
Koivula.

Mitalien vastaanottajat  vas.
Joanna ja Jadessa Hahko.

Oikealla   mitalistit
Aada ja Veeti Hällfors

Alavas. Gerdan presidentti,
Gerda-leijona (Mirva Törmälä)
ja lion Silja Haavisto
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Pehmolelut yökyläilivät Huittisten kaupunginkirjastossa 15.-16.10.2021.

Perinteiseen kirjaston ja Gerdojen tapahtumaan tuli taas unikavereita 27 kpl.
Presidentti Rauni-Eliisa Wasell:n kirjoittama tarina pehmolelujen seikkailuista on
luettavisss Pdf-tiedostona Huittisten kaupungin kirjaston Facebookissa. Kuvaajana
toimi Lion Helena Brunnila.

SUOJATIE-ENKELIT VARTIOIVAT PIENTEN KOULULAISTEN TIEN
YLITYSTÄ

Huittisten seurakunnan lapsityönohjaaja/gerdalainen Silja Haavisto haastoi

työkaverinsa ja Huittisten leijonat suojatie-enkeleiksi koulujen aloituspäivänä
11.8.2021. Puoli yhdeksältä kaikkien Huittisten koulujen läheisyydessä
ohjasimme alakouluun meni�jöitä.

SEKÄ VARTIOI UNILELUJA KIRJASTOSSA 15.-16.10.

Amelia Ylikännö menossa 1. luokalle                              Enni Evala menossa ekaluokalle             Huhtalan Eerika menossa kouluun isä Antin
               äitinsä Leenan saattamana        kanssa

 Sammun koulun alueella opastamassa olivat Merja Evala ja Helena Brunnila.
(Kuvat) Mukana olivat Loiman koulun alueella Tuija Pirttikoski ja Erja
Urvikko-Vainio, Lauttakylän koulun risteyksissä seurakunnasta kirkkoherra
Jani Laaksonen ja pastori Maire Lampikoski. Lauttakylän koululaisia

ohjaamassa olivat myös lapsityönohjaaja/gerdalainen Silja Haavisto ja Gerdan
presidentti Rauni-Eliisa Wasell. Suttilan koulun alueella lion Markku Evala ja
lastenohjaaja Taina Saretsalo. Vampulassa Sallilan koululla olivat
lastenohjaajat Anu Pihlava ja Mari Tervaniemi.

KiTeNet Suomen Lionsliiton valtakunnalliseen KiTeNet- eli

Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen -kampanjaan osallistuttiin myös
Huittisissa. Pellonpuiston auditoriossa pidettiin kampanjaan liittyvä tilaisuus
16. marraskuuta paikallisten klubien eli LC Huittisten, Huittinen/Doriksen,
Huittinen/Gerdan, Lauttakylän ja Vampulan toimesta.

“Suunnittelimme niin sanotun Huittisten mallin. 107 M-piiri on valmentanut
kaksi henkilöä vetämään KiTeNet -tilaisuuksia. Otimme yhteyttä toiseen
heistä, nakkilalaiseen kielten opettaja, valokuvaaja Marjaana Mitikkaan ja
piirin palvelujohtaja Pasi Kallioiseen ja sovimme tilaisuuden järjestämisestä”,
huittislaiset taustoittavat.

Kohderyhmänä olivat koulujen kolmas- ja neljäsluokkalaisten huoltajat. Tiedot
opettajille ja huoltajille menivät koulun Wilma-järjestelmän kautta ja
mainostusta tehtiin myös somessa.

“Me järjestäjät koimme, että aihe; kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen,
on hyvin ajankohtainen ja tärkeä.”

Huoltajien lisäksi klubien edustajia oli kiitettävästi paikalla, tulipa
naapurikuntien klubeistakin muutamia leijonia seuraamaan Huittisten
tilaisuutta.

Marjaana Mitikan luento oli mielenkiintoinen. Hän käsitteli aihetta paljon
KiTeNetistä liiton sivuille tehdyn aineiston ja KiTeNet -vihkosen materiaalin
pohjalta. Hänellä oli käytännön esimerkkejä esimerkiksi tapahtuneista
nettikiusaamisista ja digipelaamisesta tulleista oireista. Hänellä oli aiheita
ryhmäkeskustelua varten. Jonkin verran asiasta keskustelua syntyikin.

Tilaisuuden päätteeksi jutustelua oli mahdollista jatkaa kahvi- ja pullatarjoilun
äärellä ruokalassa. Tilaisuus on mahdollista järjestää uudestaan keväällä 2022.

Yhdessä
voimme tehdä
paljon.

Minnamari
Salmivaara
(Lukijan juttu
Alueviestissä
15.12.2021)

Huittisissa oltiin tärkeän asian äärellä – Leijonat osallistuivat yhdessä kiusaamisen vastaiseen kampanjaan

Naisklubien presidentit ojensivat kukkakimpun luennoitsijalle.
Vasemmalta  Aikku Isotalo LC Huittinen/Doris, Rauni-Eliisa Wasell
LC Huittinen/Gerda ja Marjaana Mitikka
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Alastaron golfkentällä 15.8.2021

Yhteislähtö klo 10.00

Aikku Isotalo LC Huittinen/Doris
ja Seija Puutio LC Kokemäki/Jokilaakso

Erkki Pekkala, Timo Rantanen  ja Mikko Reittonen LC
Rauma/Ruori

Matti Reijonen LC Vampula, Irene Ojainmaa
LC Huittinen/Gerda (caddy), Oskari Ojainmaa ja Markus
Törmälä LC Huittinen

Tuula Vanha-Aho ja Leena Ture, molemmat LC Pori/Sofia

Tämän kauden Golf-kisan järjesti LC Huittinen/Gerda sekä ALASTARO GOLF, jonka
yhteyshenkilönä toimi Gerdan Hilkka Majakulma.
 Tilaisuuden emännöi lion Sirkka-Liisa Koivula. Lion Mirva Törmälä toimi juontajana ja jakoi
palkinnot.  Kaikki muut asianosaiset ovat leijonia, paitsi Oskari Ojainmaa.
Ojainmaan voittaessa miesten kisan, kiertopalkinto meni toiseksi sijoittuneelle Lions Club
Huittisten Markus Törmälälle. Naisten sarjan voitti Lions Club Huittinen/Doriksen presidentti
Aikku Isotalo, joten seuraavatkin kisat tullaan järjestämään Huittisten suunnalla.
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Tulokset

Naiset
1.Isotalo Aikku (kuva) 2. Ture
Leena 3. Vanha-Aho Tuula

Miehet
1.Ojainmaa Oskari (kuva), Oska-
rille myös Scratch (vähiten lyönte-
jä) -pokaali sekä lähemmäs lippua
palkinto 2. Törmälä Markus
3. Pekkala Erkki, joka sai myös
pisin draivi palkinnon.

Tuula Vanha-Aho            Leena Ture              Puttaamassa  IPCC Matti Reijonen ja
                     Markus Törmälä tarkkailee

Emäntä lion Sirkka-Liisa Koivula pääsi            M-piirin kiertopalkinto Lions Club
GOLF- auton kyytiin        Huittisten Markus Törmälälle ja
                   palkinnot jakoi lion Mirva Törmälä
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HAASTEKUTSU
LIONSPIIRI 107-M I, III ja IV alueille

43. Karhu-viestiin 9. huhtikuuta 2022

II alue haastaa muut piirin alueet yhteiseen piirin liikuntatapahtumaan.

Tavoitteena on yhdessä tekeminen iloisella leijona mielellä. Tällä saamme positiivista
näkyvyyttä yhdessä keltaisilla juoksupaidoilla, jossa on sininen leijona
logo(juoksijat,huoltajat,kannustajat). Kun saamme jokaisesta alueesta vähintään yhden
joukkueen ja jokaisella juoksijalla on muutama kannustaja + huoltajat, niin saamme
yhteen tapahtumaan vajaat sata iloista leijonaa.

Juoksun jälkeen kokoontuisimme vielä yhdessä Rantakartanoon jälkipeleihin
kannustusjoukkoineen. Jälkipelin ohjelma täydentyy myöhemmin.

Kaikkien juoksijoiden ei tarvitse olla leijonia. Kaikki ovat tervetulleita juoksemaan,
katsomaan ja nauttimaan liikkuvasta ja iloisesta leijonatoiminnasta.

Joukkueet voivat olla seka-, mies- tai naisjoukkueita, matkat selviää alla.

Karhuviestiin huhtikuussa! ota haaste vastaan!

                           ____________________________________________________________

OSUUDET:
LÄHTÖ RAUMALTA

Seitsemän osuutta. Lähtö Rauman kauppatorilta
klo 14.00. Matka n. 50 km.
Maali Porin Karhuhallissa. Joukkuemäärä
Raumalta lähtevään viestiin joudutaan rajaamaan
170  joukkueeseen tien ruuhkautumisen
estämiseksi.

LÄHTÖ EURAJOELTA

Viisi osuutta. Lähtö K-Supermarket Eurajoen
portin läheisyydestä klo 14.00. Matka n. 35 km.
Maali Porin Karhuhallissa. Eurajoelta lähtevässä
viestissä ei ole joukkuemäärän rajoitusta.

Raumalta      Eurajoelta
1. osuus 9,4 km
2. osuus 7.9 km
3. osuus 5,2 km 1.osuus 7,4km
4. osuus 6.3 km 2.osuus 6,3km
5. osuus 5.5 km 3.osuus 5,5km
6. osuus 5,0 km 4.osuus 5,0 km
7. osuus 10.5 km 5.osuus 10,5km

Jälkipelit Rantakartanolla heti juoksujen jälkeen
n .klo 18.00:

Kustannukset:

Tekninen juoksupaita
Leijona-logolla 11 €/paita painettuna

   piiri laskuttaa paidat klubeilta

Rantakartanossa ruoka + alkumalja 20 €/ hlö
+ virvoitusjuomat

Ilmoittautumiset:

II- alue hoitaa ilmoittautumiset ja paita-tilaukset
keskitetysti.

Lisätiedot/ kutsut lähetetään alueen puheenjohtajille.

lmoittautumiset klubeittain aluejohtajallenne, joka
keskitetysti ilmoittaa osallistujat alla

olevaan sähköpostiin 20.2.2022 mennessä.
mika.kallioinen@icloud.com
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Jälkipelit Rantakartanolla heti juoksujen jälkeen

Rantakartanossa ruoka + alkumalja 20 €/ hlö

Mnuu Huki ja lionit

Rauman kaupungilla on käynnissä osallistava budjetointihanke ”Mnuu

Huki”, jossa toteutetaan kolme kaupunkilaisilta eniten ääniä saanutta
hanketta. Yksi hankkeista on sotainvalidien merkkien kiinnittäminen
kaupungin lipputankoihin. Kaupunki hankki ensivaiheessa merkit 51
lipputankoon. Merkkien asentamisen lipputankoihin hoitavat
itsenäisyyspäivään mennessä raumalaiset lionsklubit Lappi Tl, Rauma
Fänikk, Rauma Reimari ja Rauma Ruori.

Merkit luovutettiin lioneille juhlallisessa tilaisuudessa 23.11.2021
asennettaviksi ja samana päivänä oli suuri osa merkeistä jo kiinnitetty
tankoihin.

Aarno Niemi
Tiedotussihteeri LC Rauma Reimari

Merkkien luovutus. Rauman kaupungin talousjohtaja Fredrik
Lindström luovuttaa merkit LC Rauma Fänikk klubin Heidi
Kehusmaalle

Merkkien kiinnitys. LC Rauma
Ruorin Jukka Huttunen poraa

kiinnitysreiät ja LC Rauma Rei-
marin Veikko Valavuo huolehtii,

että reiät tulee porattua oikeaan
paikkaan.

Viime kesänä oli IPDG Veli-Matti Wasellin vuoro järjestää perinteinen PDG-tapaaminen.
Elokuun 5. päivän iltana oli kesäisen leppeä sää, kun piirin edellisiä piirikuvernöörejä puolisoineen
sekä tämän kauden piirin johto puolisoineen saapui Huittisten Pyölönvuoren Laturinteen mökille
yhteiseen illanviettoon.

Veli-Matti toivotti vieraat tervetulleiksi. Illan aikana kuulimme kesäiltaan sopivaa musiikkia, kun
Ninette Jäntti soitti viulua ja Emilia Kiuru harmonikkaa. Syntymäpäivämuistamiset luovutettiin
PCC Kosti Rasinperälle ja PDG Ossi Lahtiselle. Pro Lion -mitalilla palkittiin PDG Vesa
Kynnysmaa ja IPDG Veli-Matti Wasell.

Veli-Matti Wasell muisteli mennyttä kautta ja piirikuvernööri Juha Suonpää kertoi ajatuksiaan
tästä kuluvasta kaudesta. PDG, liiton koulutusjohtaja Aarno Niemi kertoi koulutusasioista ja

Kosti Rasinperä käytti myös puheenvuoron.

Lion Petteri Hurskainen oli ruokavastaavana ja
maittava ateria saatiinkin syödä.

Kilpailujakin oli illan ohjelmassa. Miteltiin tikanhei-
tossa, matkan pituutta arvioitiin, koottiin palapeliä,
arvioitiin Saaren Paulin pinssiliivin painoa sekä
purkissa olevien esineidän määrää. Voittajajoukkue
koostui Gröhneistä, toiseksi tuli joukkue Enckell ja
Nurmikko ja voittajaksi selviytyi Kallioinen. Kahvia
ja leivoksia saimme sitten illan päätteeksi.

Illan aikana tuli vahva tunne siitä, että leijonien
välinen ystävyys ja yhteenkuuluvuus on ainutlaatuis-
ta. Vieläkin lämmöllä muistan kesäistä yhteistä iltaa.
Kiitos kaikille, jotka olitte paikalla. Iloinen puheen-
sorina oli sydäntä lämmittävää ja samanlaisia tapaa-
misia on varmaan tulossa jatkossakin.

Rauni-Eliisa Wasell

PCC Kosti Rasinperän muistaminen

PDG Ossi Lahtisen muistaminen

PDG-tapaaminen

Ninette Jäntti ja Emilia Kiuru

Pro Lion -mitalistit IPDG Veli-Matti Wasell
ja PDG Vesa Kynnysmaa



36

Kuulo- ja näkövammaisten
jouluruokailu Huittisissa
Teksti ja kuvat: Rauni-Eliisa Wasell, presidentti LC Huittinen/Gerda

Huittisten kolmen lionsklubin (Huittinen, Huittinen/Gerda ja Lauttakylä), Huittisten

seurakunnan ja Pitopalvelu Tiina Lähteenmäen yhteistyönä järjestettiin ruokailu kuulo-
ja näkövammaisille Huittisten seurakuntakeskuksessa 12.12.2021.
 Vuosi sitten oli tarkoitus tarjota ruoka samalle kohderyhmälle, mutta silloin COVID-19
esti tilaisuuden järjestämisen. Nytkin aluehallintovirasto antoi rajoituksia, mutta korona-
passin näyttämällä vieraat pääsivät osallistumaan tilaisuuteen. Paikalla oli n. 50 ruokaili-
jaa järjestäjäklubien edustajien lisäksi.
 Ruoka valmistettiin Tiinan Lähteenmäen pitopalvelukeittiössä ja seurakuntakeskuksella
tehtiin valmistelut loppuun ja laitettiin tarjoilupöydille. Gerdalaiset kattoivat ja koristeli-
vat pöydät sekä olivat keittiöhommissa ja toivat tarjoiluvadit pöydille. Miesklubilaiset
auttoivat salissa tarpeen mukaan, esim. kaatoivat juomat.
 Veli-Matti Wasell, LC Huittinen, toivotti vieraat tervetulleiksi ja toimi tilaisuuden juonta-
jana. Helena Brunnila, LC Huittinen/Gerda 2.varapresidentti, esitti yksinlaulua. Seura-
kuntapastori Minna Kultalahti piti puheen. Ruokailun jälkeen oli vuorossa Huittisten voi-
mistelu- ja liikunta ry:n ryhmä Aavasta viiden nuoren esitys ja Helena Brunnila lauloi
vielä ennen jälkiruokakahvia.
  Leijonat halusivat järjestää näille kahdelle ryhmälle tilaisuuden irtautua arjesta. Toivot-
tavasti saimme jaettua iloista mieltä joulun odotusaikaan.

Seurakuntapastori Minna Kultalahti                              Lion Helena Brunnila                                                        Talkooväki

Voimisteluryhmä AAVA

Tarjoilijat työssään

Jouluruokailuvieraita avustajineen
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Tulevat DG:t tapasivat kauden
Kansainvälisen

Ensi kauden piirikuvernöörit olivat tapaamassa ensikauden

kansainvälistä presidenttiä Helsingissä, tapaamiseen kuului myös
Brian Sheehanin ensi kauden tavoitteiden esittely.

2022-2023
presidentin

(Vasemmassa kuvassa) keskellä oikealla ensi kauden kansainvälistä
presidentti Brian Sheehan ja hänen vaimonsa Lori, kuvassa keskellä
vasemmalla CC Sanna Mustonen
(Kuvassa alhaalla)
vasemmalla Brian Sheehan ja oikella seisoo VCC Heikki Mäki

Kuvat ja tekstin lähetti:
1. VDG
Hannu Nurmikko

Ikäihmisille hypistelymuhveja ja
joulukortteja
Lions Club Huittinen/Gerdan jä-

senet päättivät kirjoittaa Huittis-
ten palveluyksiköiden asukkaille
joulukortteja ja lahjoittaa muisti-
sairaille hypistelymuhveja. Laut-
takylän lukiolla ommeltiin muh-
veihin palloja yms. hypisteltävää.
(Kuva oikealla.)

20.12.2021 Merja Evala ja

Rauni Wasell kävivät lahjoitta-
massa muhveja palvelutaloihin.
Yksityisiin palvelutaloihin ja Au-
rahoviin vietiin samalla joulukort-
teja. Kaupungin yksiköihin kortit
oli toimitettu jo aiemmin. Muhvit
ja joulukortit oli jaettu jouluaatto-
na saajilleen. Toivottavasti saajat
ilahtuivat näistä klubimme lahjoit-
tamista joulumuistamisista.

Rauni-Eliisa Wasell, LC Huittinen/Gerda

Huittisten seurakunnan,  Lions Club Huittisten ja Huittinen/Gerdan yh-

teistyö

Seurakunnan toimesta jaettavien ruokakassien osalta toteutui tänäkin jouluna.

Lahjoitimme 30 kpl ruokassia. Kasseja kokoamassa olivat LC Huittisista Markku

Evala ja LC Huittinen/Gerdasta Merja Evala.

Lämpöä ja iloa ikäihmisille
lämpimin ajatuksin
marraskuussa

LC Punkalaidun/Fiina luovutti 15.11.2021 Punkalaitumella Kunto-

Pakarin asiakkaille  käsineitä, villasukkia, säärystimiä ja
nahkarukkasia sekä Myllyniemi Oy:n lahjoittamia lukulaseja. isäksi
lahjoitukseen kuului mm. erilaisia pelejä, värikyniä  yms. Näitä
asiakkaat voivat hyödyntää päivien puuhahetkissä.

Samalla Fiinat luovuttivat myös Esperin Hoivakotiin täydennystä
muhveihin, säärystimiin ja villasukkiin.

Palvelutalo Iltatuulessa Rauni Wasell,
sairaanhoitaja Marjo Keikko ja Merja Evala

Tiina Niemelä, LC Punkalaidun Fiina

Luovuttamassa olivat Fiinojen presidentti Tarja Höjer-Brummer,
Sirkka Madekivi, Tarja Kurikka (kuvassa) ja Tiina Niemelä. Lahjoituksen
otti vastaa Kunto-Pakarilla lähihoitaja Merja Loponen
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”LEO SENEX”

Augustuksen aikainen roomalainen satujen sepittäjä

Caius Julius Phaedrus kirjoitti sadun leijonasta, joka oli
vanhuuttaan vetäytynyt yksinäisyyteen odottamaan
viimeistä hetkeään. Heikentynyttä, avutonta eläinten
kuningasta hyökkäsi ensin sarvillaan survomaan iso
sonni, sitten tuli järsimään villisika. Ja lopuksi kävi vielä
aasi täydentämässä edellisten pahuudet. Otsikko Leo
Senex on latinaa, suomeksi Vanha Leijona.
Selvää on, että satu on vertauskuvallinen. Se tahtoo
osoittaa, miten me ihmiset olemme joskus yhtä sydämet-
tömiä vanhuksia, sairaita ja muita ahdingossa olevia
kohtaan, yhtä julmia kuin olivat sonni, villisika ja aasi
Leo Senexiä kohtaan.
Vanha leijona on myös näiden lauseiden kirjoittaja.
Annoin oman lion - lupaukseni hirmuisen kauan sitten,
pian sen jälkeen, kun tämä hieno järjestömme tavoitti
Suomen rannat. Klubi oli LC Kauhava, paljon myöhem-
min LC Tuusula. Viimeisin on -ei kun oli- LC
Pori/Juhana. Juhana on vuonna 2021 valitettavasti siirty-
nyt keskuudestamme menehtyneiden klubien hautaan.
Ikävä juttu se oli, ei löytynyt avainta, jolla pahasti
löystynyt vieteri olisi voitu vetää toimivaksi.

Nyt osoitteeni on LC Huittinen. Sinänsä oli helppo juttu,
olemme Kaijan kansaa kuin huittislaisia. 120 vuotta sitten
hänen isoisänsä on rakentanut talon, jota me kesäkaudet
pidämme kotinamme. Sijaintipaikka on historiallinen
Loiman kylä.

Vuosikymmenten varrelta on pysyvästi muistissa unoh-
tumattomia tapahtumia, juhlia ja rikkaita yhdessä olon
hetkiä klubissa, piirissä, jopa valtakunnan tasolla. Kun
kysytään, mitä kaikkein eniten toiminnassamme on
oppinut arvostamaan, ykkösasiaksi uskoakseni meidän
kaikkien mielissä hakematta nousee lions-liikkeen pää-
tehtävä: Me palvelemme. Apumme kohteet voivat olla
joko aivan lähellä tai valtavan kaukana. Kärsivä ihminen,
olipa nuori tai vanha, lähellä tai kaukana, on avun
tarpeessa.

Mitä on vanhan leijonan mielessä tänään? No ainakin
tämä: kantakaa, hyvät ystävät, huoli siitä, että uutta verta
saadaan joukkoon tasaiseen tahtiin. Siinä piilee tulevai-
suus, uusi voima, joka puhaltaa lämpimiä tuulia jähmet-
tymisvaarassa olevaan joukkoon. Klubin sammuessa
menettää se yhteyden sekä lionismiin että sen piirissä
saatuihin veljiin ja sisariin. Kuka sellaista haluaisi – ei
kukaan!

Vertauskuvallinen oli saduissaan myös suomalaisten

oma satusetä Sakari Topelius. Hänen satujaan olemme
kaikki joskus lukeneet ja ymmärtäneet niiden tarkoituk-

sen. ”Koivu ja tähti” – sadussa pääosissa ovat sisaruk-
set, tyttö ja poika. Isoviha- nimisen sodan päätyttyä
vihollissotilaat olivat raahanneet lapsia, kuten nämä
kaksi, mukanaan kaukaiseen Siperiaan. Koti- ikävä
kävi vähitellen ylitsekäymättömäksi. He päättivät
paeta, palata kävellen Suomessa olevaan kotiinsa,
hintaan mihin hyvänsä.
 Vuosien taivalluksen jälkeen, pikkulintujen johdolla
he näkivät lopulta tutun koivun, jonka lehvien välistä
loisti kirkas tähti. Olivat tulleet vanhempiensa luokse,
synnyinkotinsa pihaan.

Suomi on maailman onnellisin maa, tasa-arvoa pyri-
tään asteasteelta lisäämään, koulut opettajineen
tunnetaan maailmalla korkeasta tasostaan, oppia
haetaan hyvinkin kaukaa. Kansalaisten elintaso on
noussut, ja niin jatkunee edelleen. Tarvitaanko meitä
leijonia vielä, koska kaikki on niin hyvin?
 Avuntarvetta on maailmassa, siitä kertovat televisi-
okuvat päivittäin. Lapualainen isäntämies tosin on
päässyt niiden listalle, jotka luulevat, etteivät koskaan
apua tarvitse. Oli käynyt niin hullusti, että kantokuor-
mansa kaatunut ja isäntä itse oli jäänyt alimaiseksi.
Kun uteliasta joukkoa tuli ihmettelemään isännän
tilannetta, oli tämä karjaissut, että ”ei tarvitte tulla
auttamahan!” Vaikka isäntä luuli pääsevänsä pälkä-
hästä omin avuin, ei niin tapahtunut. Auttajia tarvitsi
hänkin!

Vuosia sitten oli Lions-lehdessä mielenkiintoinen
haastattelu, kun haastateltavana oli ollut lion Harri
Forss, PDG Savonlinnasta. ”Liittomme tulee nyt ja
aina harkita, mikä on toiminnassamme järkevää,
mikä on syytä säilyttää, mitä tulee muuttaa”, hän
sanoi.
Sitten hän esitti arvoituksellisen aforisminsa: ”Muu-
tosten tuulten puhaltaessa toiset meistä rakentavat
tuulensuojia, toiset tuulimyllyjä.”
 Kallis leijona- ystäväni. Jätän itsesi tulkittavaksi, mitä
aforismin esittäjä mahtoikaan sanoillaan tarkoittaa.
Sen voin sanoa, että tunsin hänet hyvin ja tiesin
hänessä erinomaisen, toimivan ja tavoitteisiimme
pyrkivän veljen.

PCC KOSTI RASINPERÄ
Lions Club Huittinen
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I alue Kankaanpäässä Ravintola Facessa 7.9.2021
I alueen puheenjohtaja: Jorma Pohjus, LC Kankaanpää

II alue Ulvilassa Villa Hellerannassa 9.9.2021
II alueen puheenjohtaja: Mika Kallioinen, LC Olavi

III alue Huittisissa Ravintola Wanha WPK:ssa 14.9.2021
III alueen puheenjohtaja: Jorma Suominen, LC Lauttakylä

Toimialavastaavat:
*GST-palvelu DC Pasi
Kallioinen ,  *GLT-koulutus
PDG Kalevi Sillanpää,
*GMT-jäsen PDG Raimo
Gröhn, *Raportointi MyLci
DC Mari-Anna Niemi,
*Tiedotus DC Minnamari
Salmivaara, *SOME DC
Virpi Äijö, *Nuorisovaihto
YCEC Päivi Koivuniemi,
*Quest Kirsti Vuorela,
*Tietotekniikka Pekka
Tuuna, *LEO-toiminta Antti
Valavuo,
*Kummilapsitoiminta
Leena Marvola-Sine, *Arne
Ritari -säätiö PDG Vesa
Kynnysmaa, *LCIF PDG
Veli-Matti Andersson,
*Perhe-ja
naisasiavastaava Sirkka-
Liisa Varjus, *PDG- ja
kunnia Veli-Matti Wasell,
*Kokous- ja juhlatilaisuudet
Jari Vuorinen

IV alue Raumalla Ravintola Tornissa 16.9.2021
IV alueen puheenjohtaja: Jaakko Räikkönen, LC Rauma/Ruori

M-PIIRIN ALUESEMINAARIT 2021-2022

Seminaarin järjestäjänä toimi kunkin alueen
puheenjohtaja ja alustajana DG Juha Suonpää.

I Jorma Pohjus

II Mika Kallioinen

III Jorma Suominen

IV Jaakko
 Räikkönen

Toimialavastaavat tavoitat e-maililla:
etunimi.sukunimi@lions.fi
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Hilve Reijonen

Lions Club Huittinen/Doris järjesti Hyvän päivän merkeissä 9.10 koko perheen tapahtuman

kummipuistossamme. Past presidentti Maarit toivotti kaikki tervetulleiksi ja kertoi, mitä
seuraavan kahden tunnin aikana tapahtuu.
  Riitta veti alkuverryttelyn. Riikka kertoi ja opasti geokätköilystä, jonka jälkeen lähdettiin
joukolla kävelemään ja etsimään ensimmäistä kätköä.
  Kävelyn jälkeen Pirkko ohjeisti lapsille puisto-bingo tehtävät ja halukkaille tehtiin verenso-
kerin mittaus.

Lapset saivat erikoisemmat heijastimet ja aikuisille jaettiin heijastimet ja huomioliivit.
Lopuksi kaikki saivat nauttia Pirjon lämpimästä mehusta, keksistä ja terveellisistä
" herkkupussista"

LC Kokemäki/Jokilaakso järjesti yhdessä LC

Harjavalta/Huovin kanssa Hyvän päivä kävelyn Harja-
vallan torilla  9.10.2021.

Ennen tapahtuman alkua kerääntyi väkeä jo mukavasti
paikalle ja verensokerin mittauspisteelle kertyi jo pientä
jonoakin. Varsinainen tapahtuma aloitettiin alkuläm-
mittelyllä, jonka jälkeen oli mahdollisuus osallistua
kahden tai neljän kilometrin merkitylle kävelymatkalle.

Kävelyn jälkeen oli tarjolla hernekeittoa ja mehua, sekä
arvottiin neljä herkkuämpäriä. Osallistujia oli lähemmäs
sata.

Tina Viberg
Lions Club Kokemäki/Jokilaakso

Lions Club Huittinen/Doriksen
Diabeteskävely

Hyvän Päivän kävely
yhteistyönä
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LC Olavi Ladytoiminta harrastaa hyväntekeväisyyttä ja nyt kohteenamme oli Ulvilan Etsivänuorisotyön nuoret.

Lahjoitimme heille yht. 10kpl lahjakorttia valitsemaamme tavarataloon, sekä ruokapaikkaan.

Lahjakortteja vastaanottamassa oli
MC Hellu ja  lahjakortteja luovuttamassa LC Olavin
Ladytoiminnan puolesta Riitta Pohjola ja Henna
Wallin

Henna Wallin

Lion Virpi Äijö, LC Ulvila/Aurora

Lions Club Ulvila/Auroran perinteeseen on kuulunut auringonkukkien kerääminen ja niiden vieminen

ikäihmisille. Tänä vuonne klubimme lionit veivät auringonkukkia Ulvilassa Hopeapuistoon, Esperi
Hoivakotiin, Kohtaamispaikka Santraan, Hoivatar-yksikköön sekä Kullaankotoon ilahduttamaan näiden
paikkojen ikäihmisiä, heidän hoitajia ja omaisia. Kuva kertonee, kuinka hauskaa meillä oli. Varsinkin silloin
kun annoimme kukat vastaanottajille.

Aurora ilahdutti auringonkukilla

Lions Club Olavi Ladyjen lahjoitus
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Lions Club Rauma/Kanali Helmen joulun aktiviteetit
Pirjo Laitinen

Osallistuimme Rauman Kauppatorilla marraskuun

 lopulla Hyväntekeväisyysmyyjäisiin. Raikkaassa
 pakkassäässä leivonnaiskauppa kävi ja arpaonni suosi
 monia.

Joulun alla olimme mukana Lähiapu keräyksessä.

Keräyksellä saatiin 56 perheelle jouluruokapaketit, jotka
menivät Rauman Perhekeskuksen kautta apua tarvitseville.

LC Huittinen/Gerdan
joulumyyjäiset
3.12.2021

Joulumyyjäiset pidimme perinteisesti K-Supermarket

Lautturin sisääntuloaulassa.
Tänä vuonna myynnissä oli myös arpoja, joiden pääpal-
kintona oli siivouslahjakortti Siivouspalvelu Anitta
Routakangas Oy:ltä. Voitto meni Ikaalisiin. Voittaja aikoi
lahjoittaa siivouksen huittislaiselle sukulaiselleen.

Kuvassa kuvanottohetkellä vuorossa olleet myyjät lionit
Merja Turto ja Sirkka-Liisa Koivula
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Lions Club Pori/Katariina joulun ajan talkoissa

Teksti ja kuvat: Lion Sirkka-Liisa Varjus, Lions Club Pori/Katariina

Lions Club Huittinen/Doris
lahjoitti joulukoreja

Askartelimme Kirsin johdolla luonnosta kerätyistä materiaaleista ja

jäsenten tuomista koreista sekä koristeista joulukoreja.

Koreja kertyi lyhyessä ajassa jonkin matkaa toistakymmentä
kappaletta ja kun korit loppuivat niin käytimme pieniä
pahvilaatikoita. Laatikko päällystettiin leveällä joulunauhalla ja
kaunista tuli.

Riikka luovutti joulukorit paikalliseen palvelutaloon ja
vastaanottajina toimivat tällä kertaa itse ilahtuneet talon asukkaat.

Yhdessä tekemisen iloa ja riemua, joulu juhlista jaloin!

Hilve Reijonen, Lions Club Huittinen/Doris ry

Toimeliaat Katariinat pitivät

marraskuun kokouksessaan
joulukorttien kirjoitustalkoot.
Ikäihmisille tarkoitettuja
joulukortteja kirjoitettiin
yhteensä 200 kappaletta. Myös
korttien kuoret koristeltiin
vuodenajan edellyttämillä
somisteilla. Joulukortit löysivät
tiensä Porin perusturvan
kautta alueen ikäihmisiä
ilahduttamaan.
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KULTTUURIYMPÄRISTÖN
HYVÄKSI – LEIJONAT
YHDESSÄ Pasi Kallioinen,

        hoidon vastuuhenkilö

ieskaronmäki on Suo-

men tunnetuin pronssikau-
tinen asuinpaikka- ja röyk-
kiökompleksi Nakkilassa,
Ulvilan rajan tuntumassa.
Muinaisjäännösalue on ym-
päristöään korkeammalla
oleva moreeniharjanne,
joka vielä 1000 eKr. oli
saarena. Muinaisjään-
nösalueen laajuus on noin
200x50m.

Vanhassa kuusimetsässä
on 11 röykkiötä sekä 3 ra-
kennuksen pohjaa, jotka
Unto Salo on tutkinut vuo-
sina 1960-64. Alue on poik-
keuksellisen hyvin tutkittu
ja löytöaineisto on runsas.
Löytöjen sekä C14 –ajoitus-
ten perusteella muinais-
jäännöskompleksi ajoittuu
pronssikauden loppupuo-
liskolle. Löytöinä on saatu
mm. pronssinappi ja
pronssinen kaularengas
sekä palanutta luuta. Yh-
den röykkiön yhteydessä
oli myös pajan paikka.

Pyöreässä, 2,2m korkeassa
suurröykkiössä todettiin
5-6 polttohautausta. Lui-
den lisäksi on löydetty
pronssi-pinsetit. Neljästä
muustakin röykkiöstä to-
dettiin polttohautoja. Koh-
de on entistetty.

Muinaisjäännösalue on kuulunut Museoviraston muinaisjään-
nösten hoito-ohjelmaan, mutta hoito on päättynyt. Rieska-
ronmäellä tehtiin uudistus- ja harvennushakkuita talvella
1998, mutta on taas kunnostuksen tarpeessa.

yksyllä 2021 LC Olavi otti yhteyttä lohkon puheenjohtajaan

ja tiedusteli mahdollisuutta lohkotason yhteistyöhön alueen

kunnostamisessa. Koska kyseessä on muinaismuistoalue, tuli
ensimmäiseksi ottaa yhteyttä Nakkilan kuntaan ja Satakun-
nan museoon. Tämän seurauksena teimme tutustumiskäyn-
nin alueella yhdessä kunnan ympäristöasiantuntijan ja Sata-
kunnan museon argeologin kanssa.

Melko nopealla aikataululla Satakunnan museo päivitti alueen
hoitosuunnitelman sekä
laati ja lähetti museoviras-
tolle lupahakemuksen mui-
naisalueen hoitoon. Luvan
hakijaksi ilmoitettiin LC
Olavi, mutta tämän koh-
teen kunnostamiseen ja
hoitamiseen tarvitaan le-
veämpiä hartioita. Tämän
tyyppinen työ onkin mitä
loistavin tapa koota leijo-
nia yhteen lohko, alue ja
jopa piiritasolla.

Työ on siis merkittävää,
mutta ei tiukkaan aikatau-
lutettua vaan suunnitel-
mallista, omien aikataulu-
jemme ja voimiemme mu-
kaisesti etenevää. Hoito-
suunnitelman mukaisesti
työhön kuuluu mm. kaatu-
neiden puiden raivausta ja
karsintaa sekä alueen puh-
distamista vesovasta kas-
villisuudesta, pudonneista
oksista ja risuista. Lisäksi
tavoitteena on tehdä koh-
teesta helpommin saavu-
tettavan eli selkeyttää
opasteita ja kulkua koh-
teelle.

Jatkossa röykkiöiden väli-
tön ympäristö pidetään
siistinä ja kasvillisuus ma-
talana. Lisäksi huolehdi-
taan näkyvyyden säilymi-
sestä eri röykkiöiden välil-
lä koko muinaisjään-
nösalueella sekä pidetään

polut kunnossa.
Tässä yhdistyy sekä merkittävä kulttuurihistoriallinen työ
että leijonien yhdessäolo. Lähtekää siis joukolla mukaan
tähän mielekkääseen aktiviteettiin.
Tavoitteena on startata lumien sulamisen jälkeen, jolloin
palaan tarkemmin asiaan. Lisätietoa sähköpostitse Pasi
Kallioinen, info@puulaaki.fi.

Muinaismuistoalueeseen tutustuminen syyskuussa 2021. Paikalla
museon argeologi Leena Koivisto, ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski,
lohkon puheenjohtaja Hannu Haapanen ja LC Olavin edustaja Pasi
Kallioinen.

Suurröykkiö, jonka päälle kaatuneet puut tulisi poistaa.
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KIITOS
IPDG puolisoineen kiittää piirin klubeja ja lioneita mieliinpainuvista
klubivierailuista ja muista kohtaamisista sekä tapahtumista edellisten kolmen
kauden aikana.
Piirikuvernöörikausien aikana 62 klubivierailua ”livenä” sekä kaksi
nettiyhteyksillä tuli tehtyä, lähes 8000 ajettua kilometriä auton mittariin sekä
yksi ”likipiti” hirvikolari.
Kiitoksia!
Ja vieläkin: Leijonan lailla palveluun.
Veli-Matti ja Rauni-Eliisa Wasell

Auto parkkiin, kännykkä äänettömälle ja
klubivierailulle…….

M-piirin äänioikeutetut piirikuvernöörit

 PDG Juhani Kaatonen  LC Köyliö   1984-85
 PDG Matti Pihlajaviita  LC Karvia   1985-86
 PDG Pauli  Salokangas  LC Noormarkku  1987-88
 PDG Lauri Merivirta  LC Pori/Ulvila  1989-90
 PDG Raimo Rintala  LC Pori/Juhana  1992-93
 PDG Ossi Lahtinen  LC Luvia   1996-97
 PDG Antti Paala   LC Ulvila/Olavi  1999-00
 PDG Pertti  Harju   LC Pori/Linna  2000-01
 PDG Raimo Junttila  LC Pori/Karhu  2001-02
 PDG Pekka Tuuna  LC Rauma   2003-04
 PDG Lauri  Hakosalo  LC Merikarvia  2004-05
 PDG Veikko Valavuo  LC Rauma/Reimari 2006-07
 PDG Martti Lehtelä  LC Punkalaidun  2008-09
 PDG Pentti Hämäläinen LC Kankaanpää  2009-10
 PDG Jaakko Räikkönen LC Rauma/Ruori  2011-12
 PDG Jari Vuorinen  LC Ulvila   2012-13
 PDG Matti Reijonen  LC Vampula  2013-14
 PDG Kalevi Sillanpää  LC Punkalaidun  2014-15
 PDG Antti Raitaniemi  LC Pori/Karhu  2015-16
 PDG Raimo Gröhn  LC Ulvila   2016-17
 PDG Veli-Matti Andersson LC Pori/Ulvila  2017-18
 PDG Vesa Kynnysmaa  LC Köyliö   2018-19
 PDG Aarno  Niemi  LC Rauma/Reimari 2019-20
 IPDG Veli-Matti Wasell  LC Huittinen  2020-21

PDG:t muissa piireissä:
107-F PCC Kosti  Rasinperä LC Huittinen  1971-72
107-C PDG Torsti Ruokoski LC Säkylä   2011-12

Tämän kauden:
 DG Juha Suonpää   LC Kiukainen  2021-22

Suomen Leojen
hallitustyöskentely

Aleksi Valavuo
Suomen Leojen PR-sihteeri

Suomen Leot ovat Lionien tukema nuorisoaktiviteetti, jossa nuoret saavat toteuttaa itseään
hyväntekeväisyyden kautta ja oppivat organisaatio- sekä johtamistaitoja. Leotoiminta on hyvä reitti tuottaa
palveluaktivitteetteja nuorilta nuorille, jolloin tekemisestä saadaan kohderyhmälle mielekästä. Leot ovat
monilla paikkakunnilla myös kätevä yhteistyökumppani Liontyössä sekä tuovat erilaisia näkemyksiä ja ideoita
palvelutyön toteuttamiseen.

Olen hallituksessa mukana kolmatta kautta. Toimin kaksi ensimmäistä kautta AMF-piirien piiripresidenttinä
ja nyt olen vastuussa hallituksen pr-asioista. Hoidan hallituksen markkinoinnin sekä sosiaalisen median
kanavat. Markkinoinnin lisäksi ylläpidän Suomen Leojen verkkosivuja. Hallituksen rooli leotoiminnassa on
hoitaa hallinnolliset asiat sekä toimia klubien päivittäisen toiminnan tukena.
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Liiton puheenjohtaja piipahti
Köyliössä

Lions Club Köyliö sai joulukuun kokoukseensa 8.12.2021 kunniavieraan kun

CC Sanna Mustonen puolisoineen tuli vierailulle. PDG Vesa Kynnysmaa
kutsunut Sannan”kylään” jo aiemmin kun tiesi hänen käyvän aika-ajoin
Säkylän suunnalla muutenkin. CC Sanna kuunteli tarkasti toimintaamme ja
aktiviteettejamme sekä korosti puheenvuorossaan lionstyön tärkeyttä mm.
Diabetes- ja Kitenet -kampanjoissa. Hän vastasi myös piirijakouudistusta
koskevaan kysymykseen kertoen sen etenevän nyt liiton strategiatyöryhmän
listalla yhtenä tärkeänä kysymyksenä.
  Klubitasolla näkyminen varsinaisten pääaktiviteettien ulkopuolella on
tärkeää. Siihen saatiinkin heti seuraavana päivänä mainio tilaisuus kun ladyt
olivat päättäneet lähteä Säkylän suositulle torille 9.12.  myymään tuotteitaan,
vastavalmistuneita Köyliö-pyyhkeitä ja jouluisia leivonnaisia. Samalla ladyjen
tueksi jalkautui muutama lion markkinoimaan leijona-aatetta ja kertomaan
klubin toiminnasta.
  Toritapahtuma onnistuikin hienosti, sillä tuotteita saatiin mukavasti
kaupaksi ja arpamyynti tuotti hyvin. Lisäbonuksena ollut glögitarjoilu
lämmitti paitsi kojumme vierailijoita myös muita torimyyjiä. Kipakan
talvipäivän viileyteen se taisikin olla tarpeen.
  Lion CC Sannakin haki vielä torilta kotiin viemisiä. Keskusteluissa tuli esille
huoli jäsenkehityksestä ja uusien jäsenten hankkimisesta.

Rekrytoinnin voi toivoa helpottuvan kun näytään enemmän ja kerrotaan

avoimesti leijonien työstä ja avustuskohteista. Klubien välinen yhteistyö vois
olla yksi keino lisätä näkyvyttä ja toteuttaa isompia hankkeita. Lions Club
Köyliön yhteistyössä Säkylän klubin kanssa järjestämä konsertti maaliskuun
13. (koronavarauksin)  on esimerkki tällaisesta hyvin sujuvasta yhteistyöstä.

Simo Nummi
 LC Köyliö, tiedotussihteeri

Puheenvuorossaan CC Sanna Mustonen korosti lionstyön
tärkeyttä monissa kohteissa. Lisäksi hän toivoi
mahdollisimman paljon näkyvyyttä toiminnalle.

Klubin kojulla oli tarjolla monenmoista herkkua ja
myyntituotetta.

CC Sanna haki torilta ladyjen
leipomuksia kotiin vietäväksi.

PDG Vesa Kynnysmaa, CC Sanna
Mustonen  ja LC Köyliön presidentti
Kari Simula keskustelivat mm siitä
kuinka esilläolemisen ja
tiedottamisen myötä kiinnostus
lionstoimintaa kohtaan voisi tuoda
uusia jäseniä.
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PORISSA
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