LUONNOLLISESTI YHDESSÄ - NATURLIGT TILLSAMMANS

PÄÄKIRJOITUS

Uusia tuulia
Me Suomen leijonat, kansainväliset lionit,
starttaamme uuteen vuosisataan paalupaikalta.
Suomen ja Lionsjärjestön satavuotinen
historia ja maailmanlaajuinen verkosto antavat meille suomalaisille laajat raamit toiminnallemme.
On niin uskomattoman monta tapaa tehdä
hyvää. Tämä lehti kertoo, kuinka omassa Apiirissämmekin on toimittu uusilla, yllättävillä tavoilla lähimmäisten hyväksi. Ja kuinka
yleisö odottaa meiltä niitä totuttuja palveluja, joita voidaan pitää jo itsestään selvinä,
vuosittaisina kuvioina. Jatkamme perinteitä.
Hienoa on lisäksi se, että autamme muitakin
auttamaan. Leijonan lähimmäinen voi olla
käden ulottuvilla tai toisella mantereella.
Tarpeet ovat muuttuneet vuosikymmenien aikana. Pitkäaikaisimmat jäsenemme
muistavat, kuinka palvelutyö on voinut olla
yksittäisten ihmisten tai perheiden tukemista puutteessa tai yllätyksellisessä onnettomuudessa. Nykyään auttamistyö ohjautuu yhä enemmän valituille kohderyhmille,
yhdyskuntatyönä tai vaikkapa kansalaiskasvatuksena. Auttaminen, autettavat ja auttajat
muuttuvat. Johtaminen ja organisaatiot ovat
parhaimmillaan eloisina, joustavina, reagoivina. Ihmiset haluavat tulla kuulluiksi ja näJalopeura 2018
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kyviksi. Me haluamme toimia merkityksellisesti ja mielekkäästi, saada aikaan ja nähdä
työn tuloksia.
Haluamme kehittyä ja muuttua ajan mukana. Nyt on aika keskustella siitä, kuinka
vanha järjestö pysyy freesinä ja voimakkaana. Satavuotiaat eivät korjaile kolojaan peittävillä botoxeilla, vaan sydämen sykkeeseen
hankitaan hyviä troppeja.
Kyselemme jäsentemme fiiliksiä, kuulumisia ja toiveita ”Uusia tuulia” -jäsenkyselyllä.
Toivottavasti saamme aikaan hyvää vuoropuhelua ja voimme vastata aina vain paremmin
jäsenistön toiveisiin, luonnollisesti yhdessä.
”Suuri koostuu pikkuasioista”, sanoi aikoinaan Jean Sibelius. Tarkoitti kai sinfonioita ja
orkesterien työtä. Sitähän järjestötyökin on,
yhteistä säveltä ja oikeaa sointua.
On muuten tosi antoisa tuo vuoden teema,
”luonnollisesti yhdessä”, vai mitä?
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Kansainvälinen teema

We serve – Me palvelemme – Vi hjälper

Kotimainen teema

Tue nuorta itsenäisyyteen – Stöd unga till självständighet

A--piirin teema

Luonnollisesti yhdessä – Naturligt tillsammans
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Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Erkki Honkala

Kohti uusia vuosikymmeniä

Viime vuosi oli juhlavuosi monessa asiassa. Tärkeimpänä niistä Suomi 100 -juhlavuosi. Päätin
jo kauteni alussa, että käytän kaikki mahdolliset tilaisuudet tuoda esiin isänmaamme juhlavuosi. Meitä lioneita Suomessa on kaikkiaan 910 klubillista. Uskon, että lähes jokainen klubi
on omalla tavallaan juhlistanut Suomemme syntymäpäivää. Ajatelkaa, mikä määrä erilaisia
tilaisuuksia! Nyt menemme reippaasti jo toisella vuosisadallamme.
Meidän omalla järjestöllämme, Kansainvälisellä Lions-klubien järjestöllä,
LCI:llä, on myös takanaan 100 vuoden
taival. Juuri aloitimme 101. toimintavuoden. Siis jo sata vuotta on kulunut
siitä, kun vakuutusvirkailija Melvin Jones kutsui 1917 koolle samanhenkisiä
ystäviään, ajatuksena perustaa auttamisjärjestö palvelemaan apua tarvitsevia.
Meidän kannattaa olla ylpeitä kuuluessamme tähän järjestöön, muistaen aina
tunnuslauseemme ”Me palvelemme”.
Meitä lioneita on maailmassa jo kohta
1,5 miljoonaa. Jäsenmäärämme on niin
suuri, että kun lähdemme liikkeelle, se
näkyy ja kuuluu.
Tasavuosia täytti myös meidän lionien nuorisojärjestö LEOT. Olen saanut
olla mukana joissakin Leojen tapaamisissa. Olen katsellut ja kuunnellut
uteliaana Leo-klubien ja Leo-johtajien
toimintaa. He eivät juurikaan käytä ai-

4

kaansa byrokraattisiin toimiin eikä hallinnollisiin kuvioihin. Leot ovat siirtyneet juohevasti 2020-luvulle. Meidän
”ukkoklubien” olisi syytä ottaa mallia
siitä, miten sähköisiä välineitä voidaan
käyttää Lions-toimintaan. Maailmanlaajuisesti Leoilla alkaa 61. toimintavuosi.
Women in Lions aloittaa nyt 31.
vuotensa. Suomessa on tällä hetkellä lähes 5 000 naista liittynyt järjestöömme.
Olemmekin jo pääosin luopuneet käsitteistä nais-/mieslion. Olemme kaikki
lioneita ja näinhän sen tulee ollakin, kun
olemme jo tässä asiassa siirtyneet neljännelle vuosikymmenelle.
Lions Quest on ollut meidän lippulaivamme myös jo 30 vuotta. LQkoulutusta, sen vaikuttavuutta ja tehokkuutta on tutkittu mm. yliopistotasolla
saakka. Koulutukseen osallistuneilta on
kerätty palautetta . Osallistuneet pitävät LQ-koulutusta vaikuttavana, mutta

nyt olemme jäämässä alakynteen, sillä
LQ-koulutus koetaan liian kalliiksi .
Markkinoille tulee jatkuvasti kilpailevia
tuotteita. Pärjätäksemme kilpailluilla
markkinoilla, olemme käynnistäneet
Lions Quest -koulutuksen kehittämisen.
Valmista tavoitteen mukaan on ensi syksynä.
Haluan tähän lopuksi nostaa meille
kaikille muistutukseksi sen, mikä loppupeleissä on meidän Lions-toiminnassamme kaikkein tärkeintä. L – I – O – N
– S = Luovuta – Isänmaasi – Onnellisempana – Nouseville – Sukupolville.
Toivotan piirillenne menestystä uudelle vuodelle!
Tehdään yhdessä!
Erkki Honkala
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Kuva: Ilmapoccari
www.ilmapoccari.fi

Ölövinä Oulussa

”Ölövinä” i Uleåborg

Lions-liiton vuosikokous pidetään 8.-10.6.2018 Oulussa. Oulu
on Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki, mainio matkakohde
kaikenikäisille. ”Teemme oikein hyvän ja mieleenpainuvan
kokouksen, 21 klubin voimin. Oulussa on ollut vuosikokous
jo 4 kertaa, joten osaamista on”, sanoo ölövinä päätoimikunnan puheenjohtaja Jouko Lampinen. ”Ölövi” tarkoittaa Oulun
murteella ”lunkia”.
Tarjoamme Ouluhallissa myös lapsiparkin, teemana ”Maija Poppanen -leikkimaa”. Ouluhallin vierellä on uimahalli, jäähalli, pesäpallostadion ja seikkailupuisto. Nyt voi halutessaan
ottaa mukaan lapset tai lapsenlapset. Lapsiparkin tarpeen voi
ottaa esille ilmoittautumisen yhteydessä, eri-ikäisille tarjottavan ohjelman järjestelyn vuoksi. Lasten piirustuksista tehdään
näyttely.

Ta det lungt i Uleåborg
Lionsförbundets årsmöte ordnas i Uleåborg 8.-10.6.2018. Uleåborg är norra Skandinaviens huvudstad och ett utmärkt turistmål för besökare i allra åldrar. ”Vi ordnar ett riktigt bra och
minnesvärt möte med hjälp av 21 klubbar. I Uleåborg har det
ordnats årsmöte redan 4 gånger så vi vet hur det ska gå till”, säger försynt stolt (ölövinä) huvudkommitténs ordförande Jouko
Lampinen. ”Ölövi” betyder på uleåborgsdialekt just något som
motsvarar lungt.
I Oulu-hallen erbjuder vi också barnparkering med temat
”Mary Poppins -lekland”. Bredvid Oulu-hallen finns simhall,
ishall, bobollsstadion och äventyrspark. Om man så vill kan
man nu ta med sig barnen eller barnbarnen. Behovet av barnparkeringen kan man ta upp i samband med anmälningen så
att man kan ordna med program för olika åldrar. Man gör en
utställning av barnens teckningar.

Vuosikokous 2018 ohjelma

Årsmötet 2018 program

Perjantai 8.6.

Fredag 8 juni

12.00 -19.00

Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus

12.00 -19.00

Anmälning, kontroll av fullmakt

10.00 -19.00
Erillinen ohjelma päivän eri tapahtumista,
		tarkentuu myöhemmin

10.00 -19.00
		

Separat program om olika evenemang,
specifikationer senare

19.00 - 00.30
Teemailtamat (70-luku), tarkempi ohjelma
		myöhemmin

19.00 - 00.30
Temakväll, (70-talet) mer specifikt
		program senare

Lauantai 9.6.

Lördag 9 juni

8.00 - 10.30

Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus

8.00 - 10.30

Anmälning, granskning av fullmakt

8.30 - 9.30

PCC tapaaminen

8.30 - 9.30

PCC möte

9.00 - 9.30

Järjestyminen lippujen sisääntuloon

9.00 - 9.30

Redo för flaggorna

9.30 - 9.45

Lippujen sisääntulo

9.30 - 9.45

Flaggorna på plats

9.45 - 9.55

Avajaisohjelma

9.45 - 9.55

Öppningsprogram

10.00 - 17.00

Vuosikokous, erillinen ohjelma

10.00 - 17.00

Årsmöte, separat program

13.00 - 16.00

Puoliso-ohjelmat

13.00 - 16.00

Program för makar

18.30 - 19.30

Melvin Jones tilaisuus

18.30 - 19.30

Melvin Jones tillställning

20.00 - 00.30

Juhlaillallinen, erillinen ohjelma

20.00 - 00.30

Festmiddag, separat program
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Risto Paukku

Kuvernööriksi Chicagossa 2017

Päiväkirjastani
26.6.2017
Minä, kuvernööriehdokas ja puolisoni
Marketta olimme valmiina lennolle
Amerikkaan. Tavaraa oli mukana muutama suuri laukullinen, takana keväiset
kuvernöörikoulutukset ja liiton vuosikokous.
Lento meni puoliksi uinaillessa, perillä olimme myöhään iltapäivällä. Koska kone oli myöhässä, Chicagoon saapui samaan aikaan pari muutakin konet-

ta, mikä taas tiesi 2-3 tunnin jonotusta
maahantulotarkastukseen. Paperit olivat
kunnossa ja pääsimme siirtymään Hyatt
Regency Chicago-hotelliin. Kaikki kuvernöörielektit eli ehdokkaat oli majoitettu tähän samaan hotelliin, elämäni
ensimmäinen 33 tuntia valvottu päivä.
Huh.

illan tervetulotilaisuuteen Navy Pierissä. Tässä tilaisuudessa kunkin maan
elektit piirsivät oman näkemyksensä tulevasta leijonatiestä.
Illan päätti läheiselle järvelle tullut
alus, saimme seurata mahtavaa laivalta
ammuttua ilotulitusta joka kesti parikymmentä minuuttia.

27.6.

28.6.

Tohina alkoi heti aamulla. Kansainvälisen tulevan presidenttiparin kanssa valokuvaan heti aamulla. Sitten virallinen
ilmoittautuminen ja valmistautuminen

8:30 avajaisseremonia McCormick
Placen Arie Crown Theaterissa (Pohjois-Amerikan suurin messu- ja kongressikeskus). Tätä seurasi yleisistunto

Museoravintola Hilton – säilytetty alkuperäisessä asussaan
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samassa paikassa, esiintymässä australialainen Nick Vujicic, uskomaton kertomus yhden ihmisen selviytymisestä
ja selviytymistahdosta. Nick on kolmen
lapsen isä, omistaa useita yhtiöitä ja selviää maailmassa ilman käsiä ja jalkoja.
Vain toisen jalan paikalla oli pieni jalkaterä, jolla hoitui esim. tietokoneen käyttö. Syntymästään saakka tällaisena ollut
mies ei antanut periksi.
Yleisistunnon jälkeen (10.45) elektit
siirtyivät hotellille omaan koulutustilaansa jossa koulutus jatkui klo. 17.30
saakka. Puolisot jäivät yleisistuntopaikalle omaan koulutukseensa vielä tunniksi. Tämä sama kaava toistui koko
koulutuksen ajan.

Suomen uudet piirikuvernöörit

Skandinaavisen illan 1000 kuppia,
tervasnapsit kirkkaiden keskellä

me saaneet jakaa lippuja muille elekteille ja vieraille. Tarjottavaa ja maisteltavaa oli kaikista pohjoismaista. Ilta oli
menestys, jopa kaikki tulevat kansainväliset johtajat kävivät paikalla.

USA:n kansallispäivä. Olisi tuo virkaan
nimitys voinut sattua huonommallekin
päivälle. Illalla oli kansainvälisten virkailijoiden juhlavastaanotto.

29.6.
Yleisistunto: 1 varapresidentin Naresh
Aggarwalin esitelmä, ja intialaisen Sister BK Shivanin esitelmä, jonka jälkeen
taas hotellille koulutukseen iltaan asti.
Illalla ”Get together”-päivällinen Hotel
Hiltonissa.

30.6.
Yleisistunto LCIF sekä uuden palvelurakenteen esittely. Hotellilla koulutusta
illansuuhun, nopea vaatteidenvaihto,
juhlaillallinen Sheraton Grand Chicagossa.

1.7.
Ohjelmassa kansainvälinen paraati, noin
kilometrin matka keskeistä katua pitkin.
Lämpötila kipusi liki 30C, joten oli onni
päästä lähtemään kulkueen alkupäässä.
Iltapäivällä ensimmäinen virallinen istunto, jossa nimitettiin kansainväliset
johtajat. Illan lopetti kansainvälinen
show jossa esiintyjänä oli Beach Boys.

2.7.
Kokouksen avajaisistunto, puheita, puheita. Pääpuhujana Al Gore, joka kertoi
ilmaston lämpenemisestä. Ei tuntunut
olevan nykyisen presidentin kavereita.
Iltapäivällä kuvernöörikurssimme
puolisoineen teki linja-autoretken LCI:n
päämajaan, Oak Brookiin.
Illalla Hotel Hiltonissa oli Skandinavian Hospitality Room, johon olim-

Al Gore
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3.7.
Yleisistunto, seminaareja, valtakirjojen
tarkastaminen ja äänestys. Illalla oli
kansainvälinen show, esiintymässä jo
aikuisikään ehtinyt Chicago-bändi.

4.7.
No niin, tämä on SE päivä. Kauden
2017-2018 kansainvälisen presidentin
virkaanasettaminen, YK:n lippuseremonia sekä kauden 2017-2018 piirikuvernöörien virkaanasettaminen. The
Day: Suomi 100 vuotta, LCI 100 vuotta,

Yhtä monta tähteä hevosessa kuin
virkatehtävissä kuolleita poliiseja

5.7.
Kotimatkalle lähdettiin uusin eväin.
Tänne itään päin lennettäessä matkaa
taisi tulla enemmän, kun kotona olimme
yhden Lontooseen tehdyn välilaskun
jälkeen vasta 6.7.
Kouluttajanamme toimi koko tämän
parin vuoden ajan PCC Jari Rytkönen ja
hänen puolisonsa Taru. Kiitokset heille!
Risto Paukku
Kuvat: Marketta Paukku

A-piirin vuosikokouksessa kirjoitetut
nimikirjoitukset Riston lipussa
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PDG Ulla Rahkonen

Katsaus
edelliseen
kauteen
Juhlavuosi – Nuorten kausi 2016 - 2017
Juhlimme kaudella 2016-2017 100-vuotista Lions-järjestöä ja me suomalaiset saimme juhlia
myös 100-vuotiasta Suomea, mikä lisäsi jokaisen juhlan arvoa.
Lionsjärjestön satavuotisjuhlan palveluhaaste oli jaettu neljään eri osa-alueeseen – nuoriso, näkökyky, nälän helpottaminen ja ympäristö. Koska myös kotimaisen lionstoiminnan teemana oli Tue nuorta itsenäisyyteen/ Stöd unga till självständighet, niin nuorison hyvinvointi
tuli voimakkaasti esille myös piirimme toiminnassa sekä kansainvälisellä, kansallisella että
paikallisella tasolla.
Kansainvälinen nuorisotyö
Kansainvälinen nuorisovaihto on ollut
A-piirissä aina arvostettua, joten se näkyy myös vaihtoon lähtevien nuorien
määrissä. Vaihtoon lähteviä nuoria oli
30 yli 20 eri maahan. Nuorten aktivoiminen ja tukeminen kansainvälisyyteen
kuuluu monen klubin vuosittaisiin aktiviteetteihin.
Kansainvälinen nuorisovaihtoleiri
järjestettiin Loimaalla 28.7.-7.8.2016.
Leirille osallistui 28 nuorta eri maista,
16 tyttöä ja 12 poikaa. Lähes kaikilla
nuorilla oli ennen leiriä isäntäperhejakso, mikä tarkoittaa sitä, että leiriin osallistuneiden lionien lisäksi moni muu lion
oli mukana toteuttamassa nuorten Suomen vierailua.
Valtakunnallinen kampanja – paikalliset toteutukset
Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi toteutettu valtakunnallinen Punainen
Sulka kampanja toteutui piirissämme
hienosti. Tavoitteena oli kerätä 532444
€, toteutuma oli 287327,51 € (54 prosenttia) tavoitteesta. Keräykseen osallistui 85 klubia eli 94 prosenttia piirin
klubeista. Klubeille itselleen palautuvan
osuuden kohteet omalla paikkakunnalla
oli suurimmalla osalla klubeista tiedossa
jo hyvissä ajoin ennen keräyksen päättymistä. Kaksi hyvää PuSu -aktiviteet-
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tikohdetta ovat piirissämme TYKSin
uuden lastensairaalan vanhempainhuoneiden, Leijonahuoneiden, kalustaminen sekä vuosittain toteutettavat Lions
Quest-kurssit.

dagogisia taitoja. Kurssi on siksi tarkoitettu sekä opettajille, varhaiskasvatuksen henkilökunnalle että mm. urheiluseurojen ohjaajille. Kurssien rahoittajina
ovat lionsklubit.

Lions Quest -ohjelmassa järjestettiin
A-piirissä kaksi kurssia. Niihin osallistui
yhteensä 56 kasvattajaa. Quest-kurssin
tarkoituksena on tukea kasvattajien pe-

”Tue nuorta itsenäisyyteen”- teemaa
toteutettiin myös lohkojen ja alueiden
tasolla. Esimerkiksi II alueen projektilla, jossa tarjottiin yläkoulujen oppilaille

Kuvernöörin puhe ARS- ja MJF-juhlassa
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Pop Up- teatterin esittämä Päättäjäisbileet-näytelmä.
Leoklubi perustettiin Turkuun. Näin
nuoret toivat oman positiivisen osuutensa muuten alenevaan jäsenmäärään,
kun keväällä perustettiin leoklubi. Suurin osa klubin jäsenistä on nuoria, jotka
ovat osallistuneet nuorisovaihtoon, joten
heille oli lionstoiminnan tarkoitus jo
osittain tuttua. Perustamiskokouksessa
sekä näkyi että tuntui nuorten innokkuus
palvelutoimintaan. Tervetuloa leot mukaan toimintaamme!
Jäsenet – klubit
Koska Lions-järjestön toiminta perustuu
vapaaehtoistyöhön, on jokainen toiminassa mukana oleva jäsen erityisen tärkeä. Piirin järjestämän piknik-risteilyn
tavoite oli koota leijonia keskustelemaan lions-toiminnan kehittämisestä ja
tutustumaan toisiin leijoniin. Tarkoitus
toteutui ja osanottajat olivat tyytyväisiä
saadessaan keskustella muiden leijonien
ja puolisoiden kanssa. Samalla saatiin
virikkeitä oman klubin toimintaan.
Koulutuksen avulla pyrittiin saavuttamaan mahdollisimman moni piirin lion. Koulutuksen monipuolisuus
houkuttelikin mukaan eri asioista kiinnostuneita leijonia. Yhtenä teemana oli
viestintä, joka on yksi hyvän toiminnan
perusasioista. Teema todettiin niin tärkeäksi, että siitä pitää keskustella säännöllisesti myös tulevilla kausilla.

Piirien D-120 Estonia ja MD 107A Finland ystävyyspiirisopimus allekirjoitettiin
piirin 107A vuosikokouksessa Paimiossa 22.4.2017. Allekirjoittajina olivat
kauden 2012-2013 piirikuvernöörit Anders Lukin ja Reino Laine sekä
kauden 2016-2017 piirikuvernöörit Raivo Kokser ja Ulla Rahkonen.

Piirilehtemme Jalopeura palkittiin
taas kerran kansainvälisesti. Tämäkin
osoittaa sen, että erilaista viestintää tarvitaan lionstoiminnan esille tuomiseksi.
Järjestön toiminta tarvitsee hyvää
hallintoa. A-piiri on toiminnaltaan aktiivinen ja reippaasti erilaisiin haasteisiin
vastaava. Tästä on esimerkkinä mm. uuden lastensairaalan ”Leijonahuoneprojektin” aloittaminen.
Monen piirin jäsenmäärän vähenemisestä johtuen Lions-liiton piirijakotoimikunta teki syksyllä 2016 esityksen,
että piirijakoja muutettaisiin. Esityksessä A-piiristä olisi siirretty joitakin klubeja toiseen piiriin jäsenmäärän tasaamiseksi. Piirihallitus ja klubit käsittelivät
ehdotusta ja vastaus oli ehdoton ”EI”.
Muistakin piireistä tuli toimikunnalle
samanlaista palautetta, niin toimikunnan
ehdotusta ei hyväksytty myöskään valtakunnallisesti.
Satavuotishaasteita on toteutettu monessa klubissa. Olemme myös huomioineet satavuotishaasteeseen liittyvän kansainvälisen presidentin kehoituksen juhlia satavuotistaivalta järjestämällä yhteiset 100-vuotisjuhlat Arne Ritari-säätiön,
Lions Clubs International Foundationin
ja 100-vuotispalveluhaaste-toimikunnan
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kanssa. Juhla järjestettiin maaliskuussa
2017 Turussa. Arvokkaalla, mutta kuitenkin iloisella mielellä pidetyt juhlat
lisäävät työmme arvokkuutta ja samalla
myös jäsenistön yhteenkuuluvaisuutta.

tä! On ollut erittäin miellyttävää ja antoisaa vierailla klubeissa, tavata teitä ja
keskustella yhteisistä asioista!
Palvellaan yhdessä ja ollaan rohkeita
leijonia!

Kiitos kaikille leijonille ja puolisoille
aktiivisuudesta ja hyvästä yhteistyös-

Ulla Rahkonen
IPDG, piirikuvernööri 2016-2017
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KUTSU

INBJUDAN

Tule juhlimaan Arne Ritaria
ja Melvin Jonesia sekä
LCIF:n 50 -vuotista taivalta

Kom med och fira Arne
Ritari och Melvin Jones samt
LCIF:s 50-åriga tillvaro

Ravintola Aitiopaikka, Itsenäisyydenaukio 2,
TURKU (Valtion virastotalo)

Restaurang Aitiopaikka, Självständighetsplan 2,
ÅBO (Statens ämbetshus)

Tervetuloa Lions-piiri 107-A:n juhlaan 10.3.2018 klo 18.00.
Erinomainen tilaisuus kiittää ansioituneita Lions-ritarin arvolla ja Melvin Jones –jäsenyydellä!
Tiedot juhlassa luovutettavista Melvin Jones-tunnuksista ilmoitetaan viikkoa ennen juhlaa LCIF-DC Kirsti Seppälälle
(kirsti.seppala@lions.fi). Muistattehan että tunnustuksen hakemiseen pitää varata viisi viikkoa aikaa.
Juhlassa vihkimistä varten tulevien ritareiden Lions-ansioluettelot lähetetään viikkoa ennen juhlaa
AR-DC Reino Laineelle (reino.laine@lions.fi) Häneltä saa tarkempia tietoja ritariasioissa.
Anomukset Lions-ritareista, jotka halutaan vihittävän juhlassa, lähetetään ARS:n sihteeri-asiamies
Timo Haastolle (Kauppilankuja 51, 03400 Vihti) noin kolme - neljä viikkoa ennen juhlaa.
Ilmoittautumiset suoritetaan maksamalla illalliskortti 49€ viimeistään 28.2.2018 mennessä Lions-piiri 107-A:n tilille
FI51 1097 3500 0371 77. Viestiin klubin ja tulijoiden nimet. Kaikki ruoat ovat laktoosittomia. Erikoisruokavaliosta
tulijat ilmoittavat suoraan ravintolaan puh. 040 7014 503 viimeistään 2.3.2018.

Lisätietoja:
Reino Laine, PDG, Piirin ARS-toimikunnan puheenjohtaja, Puh: 040 5012 222
Pukukoodi: Tumma puku tai smokki ja lions-ansiomerkit

Välkommen till Lions-distriktet 107-A:s fest 10.3.2018 kl. 18.00.
Ett utmärkt tillfälle att tacka förtjänta Lions med Lionsriddarvärdighet och Melvin Jones -medlemskap!
Information om de Melvin Jones kännetecken som ska överlämnas vid festen, meddelas en vecka före festen
till LCIF-DC Kirsti Seppälä (kirsti.seppala@lions.fi). Ni kommer väl ihåg att man bör reservera fem veckor
för ansökningsprocessen före insigniernas överlämnande.
För riddardubbningen vid festen bör de blivande riddarnas lionsmeritförteckning sändas en vecka före festen till
AR-DC Reino Laine (reino.laine@lions.fi). Han ger även ytterligare information då det gäller riddarärenden.
Ansökan om Lionsriddarvärdighet åt lion, som man vill dubba vid festen, sänds till ARS- sekreteraren-ombudsmannen
Timo Haasto (Kauppilankuja 51, 03400 Vichtis) ungefär tre-fyra veckor före festen.
Anmälning till festen sker genom inbetalning av supékortet 49 € senast 28.2.2018 till Lions-distriktet 107-A:s konto
FI51 1097 3500 0371 77. I meddelandefältet klubb och deltagarnas namn. Alla maträtter är laktosfria.
Deltagare med specialdiet meddelar restaurangen direkt tfn 040 7014 503 senast 2.3.2018.

Ytterligare information:
Reino Laine, PDG, Ordförande för distriktets AR-kommitté, Tel: 040 5012 222
Klädkod: Mörk kostym eller smoking, lions-utmärkelsetecken
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Piirikuvernööriehdokas kaudelle 2018-2019 - LC Mariehamn

BJÖRN HÄGESTRAND
1. Var är du född och var bor du idag

Jag är född i Mariehamn och efter många år utomlands bor jag nu sedan
ca. 20 år tillbaka i en lägenhet mitt i Mariehamn och har en sommarstuga,
även den i Mariehamn.

1. Missä ovat lapsuusmaisemasi ja missä asut nyt?

Olen syntynyt Maarianhaminassa ja monen ulkomaan vuoden jälkeen
olen nyt n. 20 vuotta asunut huoneistossa keskellä Maarianhaminaa.
Meillä on myös kesämökki Maarianhaminassa.

2. Berätta om din familj

Min flickvän heter Cecilia som driver ett eget stall med 20 tal hästar. Hon
är även politiker och sitter i flertal styrelser. Vi har ett barn tillsammans
Ludwig två år. Sedan har jag tre söner från mitt tidigare äktenskap, Lucas
16år, Alexander 14år och Caspian 5år.

Lions on maailman suurin palvelujärjestö missä voit auttaa muita ihmisiä
ja tehdä jotain hyödyllistä samalla kun sinulla on hauskaa ja opit tuntemaan monta hienoa ihmistä.

6. Hur skulle du vilja förnya och utveckla Lionsverksamheten

Vi måste jobba med att av byråkratisera verksamheten och göra den trevligare och roligare. Det ska vara roligt att vara med i Lions då är det
enkelt att göra gott. Vi måste även ta in nya projekt som lockar unga. Jag
försöker starta ett Nordiskt miljöprojekt som jag hoppas vi startar i Finland nästa år. Många vill göra något för miljön men speciellt ungdomar.

6. Miten haluaisit lionstoiminnan uudistuvan ja kehittyvän?

Tyttöystäväni nimi on Cecilia ja hänellä on oma hevostalli missä 20 hevosta. Hän on myös poliitikko ja useamman hallituksen jäsen. Meillä
on yhteinen kaksivuotias lapsi Ludwig. Minulla on myös kolme poikaa
edellisestä avioliitosta; Lucas 16 v., Alexander 14 v. ja Caspian 5 v.

Meidän pitää tehdä työtä sen eteen että byrokratia toiminnassamme vähenee ja toimintaan saadaan mukaan enemmän viihtyisyyttä ja hauskuutta.Lions toiminnassa pitää olla hauskaa, sillä silloin on helppoa tehdä
hyvää. Meidän on myös saatava uusia aktiviteetteja, jotka houkuttelevat
nuoria mukaan toimintaan. Yritän saada aikaan Pohjoismaisen ympäristöprojektin, joka alkaisi Suomessa ensi vuonna. Monet haluavat tehdä
jotain ympäristön hyväksi, varsinkin nuoret.

3. Skola och arbete

7. Vad gör du mer förutom Lions

3. Koulutus ja työtehtävät

7. Mitä harrastat, lionstoiminnan lisäksi?

2. Kerro perheestäsi

Merkantexamen och många projekt och ledarskapsutbildningar. Jag har
jobbat utomlands i flertal länder och har ett handelsföretag sedan 25 år
tillbaka som importerar kosmetik och skönhetsprodukter från hela världen.
Merkanttitutkinto ja monia projekti- ja johtajakoulutusjaksoja. Olen
työskennellyt ulkomailla, eri maissa ja minulla on oma hajuvesien ja
kosmetiikan tukkuliike, joka on perustettu 25 vuotta sitten.

4. Lionsuppdrag

MEDLEM 00-01, RF ZON ANSVARIG 06-07, TREAS 07-08, SECY
09-10, VICE PRES 10-11, PRES 11-12, PAST PRES 12-13, DIR 13-14,
VZO, 13-14, ZO 14-15, GR-Möteschef 15-16, LQ mötes-koordinator
15-16, PZO 15-16, RC 15-16, 2VDG/DS 16-17 samt 1VDG 17-18.

4. Lionsura ja tunnustukset

Jäsen 00-01, Pu Su-kampanjan lohkon vastaava 06-07, rahastonhoitaja
07-08, sihteeri 09-10, varapres 10-11, pres 11-12, Past pres 12-13, direktor 13-14, VZC 13-14, ZC 14-15, KVN-kokouspäällikkö 15-16, L Q kokouskoordinaattori 15-16,PZC 15-16, RC 15-16.,2..VDG, 1VDG 17-18.

5. Lionsverksamhetens bästa sidor, som du berättar
för potentiella nya medlemmar
Lions är världens största serviceorganisation bland annat för att du kan
hjälpa andra och göra nytta samtidigt som du har roligt och lär känna en
massa andra fina människor.

5. Lionstoiminnan parhaimmat puolet, millä perustelet toimintaamme jäsenehdokkaille

JALOPEURA 2018

Jag spelar badminton och golfar om jag hinner. Jag är gärna på sjön och
seglar, surfar åker vattenskidor eller fiskar. Sedan har jag länge varit med
i JCI, Juniorhandelskammaren där jag nu är Senator, som är en typ av
internationell hedersmedlem i organisationen.
Pelaan sulkapalloa ja golfaan, jos aika siihen riittää. Olen mielelläni
merellä ja purjehdin, surffaan, harrastan vesihiihtoa tai kalastelen. Olen
kauan ollut Nuorkauppakamarin jäsen missä nyt olen Senaattori joka
vastaa tietynlaista kansainvälistä kunniajäsenluokkaa organisaatiossa.

8. Vilket musikstycke får dig att haja till och påverkar
dina känslor?
Om jag är trött och har mycket jobb framför mig så sätter jag på ”Eye of
a Tiger” med Survivor från filmen Rocky III (1995). Den ger mig sisu
och ny fart!

8. Mikä musiikkikappale sävähdyttää sinua ja vaikuttaa tunteisiisi?

Jos olen väsynyt ja paljon työtä laitan Survivorin ”Eye of a Tiger” elokuvasta Rocky III (1995) soimaan. Se antaa minulle sisua ja uutta puhtia!

9. Vilken bok läste du senast

Jag kommer inte ihåg, om jag hade tid skulle jag läsa en bok av Dan
Brown eller Robert Ludlum.

9. Minkä kirjan luit viimeksi?

En muista, jos olisi aikaa, lukisin Dan Brownin tai Robert Ludlumin
kirjaa.

11

1. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle

2. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle

2018-2019 - LC Paattinen

2018-2019 - LC Turku/Kupittaa

HEIKKI MÄKI

MARKKU KARLSSON

1. Missä ovat lapsuusmaisemasi ja missä asut nyt?
Paattisilla olen syntynyt ja Paattisilla asun.

2. Kerro perheestäsi

Ydinperheeni on puoliso Hanna ja kaksi jo kotoa pois muuttanutta
mukulaa.

3. Koulutus ja työtehtävät

Minulla on upseerin koulutus ja takana vuosia palvelua eri joukkoosastoissa. Viimeiset 13 vuotta ovat vierähtäneet lääninhallituksen
ja aluehallintoviraston alkoholihallinnon tehtävissä. Nyt työskentelen elinkeinovalvontayksikön päällikkönä.

4. Lionsura ja tunnustukset

Lion 2001, 3x klubin presidentti, 2x lohkon pj, 2x alueen pj, 2x
piirisihteeri, nyt 2. VDG. 100 % presidentin ansiomerkki, yhden
ruusukkeen ansiomerkki, Lions-Ritari.

5. Lionstoiminnan parhaimmat puolet, millä
perustelet toimintaamme jäsenehdokkaille

Voit auttaa ja nostaa, kun itse pystyt ja jaksat. Saat tehdä sen yhdessä muitten kanssa luotettavasti palvellen ja kestävällä arvopohjalla.

6. Miten haluaisit lionstoiminnan uudistuvan
ja kehittyvän?

Leijonien tulee löytää tie kylänsä ja maailman ihmisten keskelle.
Olla siellä missä meitä tarvitaan ja tehdä se siten, että viihdymme.

7. Mitä harrastat, lionstoiminnan lisäksi?

Yritän oppia rakentamaan - tekemään käsilläni. Muutoin vapaaaika kuluukin moottoripyöräilyyn.

8. Mikä musiikkikappale sävähdyttää sinua
ja vaikuttaa tunteisiisi?

Ympäristö ja seura vaikuttavat eniten. Kappale voi olla ystävän
kanssa esitetty joululaulu, sotilasmarssi tai vaikkapa Sibeliuksen
Siltavahti.

9. Minkä kirjan luit viimeksi?

V.E. Tuompo, Suomen Jääkärit II, Kotiin. Vuodelta 1918.

1. Missä ovat lapsuusmaisemasi ja missä asut nyt?

Lapsuuteni ja kouluni kävin Salossa ja tulin ylioppilaaksi Salon Laurin
lukiosta. Kesiäni ja lomiani vietin Piikkiössä äitini lapsuudenkodissa.
Kesiä vietettiin myös mökkeillen Paraisilla Lenhoman saaressa. Nykyinen kotikuntani on Raisio.

2. Kerro perheestäsi

Perheeseeni kuluu vaimo Pirkko, poikamme Matias ja tyttäremme Maria sekä 5-vuotias Ruska-koira. Tyttäremme harrastaa partion ohella
suunnistusta. Poikamme pelaa SB Naantalin A-poikien joukkueessa
salibandya ja valmistautuu hakemaan opiskelupaikka keväällä.

3. Koulutus ja työtehtävät

Koneenrakennusinsinööri ja työskentelen Valmet Technologies, Icn.:n
Raision ilmalaiteyksikössä tarjousinsinöörinä.

4. Lionsura ja tunnustukset

Aloitin lionsurani 2012 LC Turku/ Koroisten klubissa, jossa toimin
klubin sihteerinä kolme kautta. ZC 2015 – 2016, RC 2016 – 2017. Siirtojäsenenä LC Turku/Kupittaan klubiin 2016 ja siellä tämän kauden
aktiviteettitoimikunnan puheenjohtajana.
- Zone Chairperson Award 2016 (M1 ZC)
- Region Chairperson Award 2017 (M1 RC)

5. Lionstoiminnan parhaimmat puolet, millä
perustelet toimintaamme jäsenehdokkaille

Lionsjärjestössä on mahdollisuus auttaa muita ja tehdä samalla työtä
hyvien asioiden puolesta. Hyvän tekeminen yhdessä oman lähiseudun
hyväksi, kansallista ja maailmanlaajuista hyväntekeväisyyttä unohtamatta. Samalla se antaa itselle paljon arvokasta tietoa ja taitoa.

6. Miten haluaisit lionstoiminnan uudistuvan
ja kehittyvän?

Lisää reipasta yhdessä tekemistä ja tehokkaampaa rutiinien läpivientiä.

7. Mitä harrastat, lionstoiminnan lisäksi?

Suurimman osan vapaa-ajastani vietän perheeni kanssa. Harrastan ulkoilua lenkkeilemällä ja ulkoiluttamalla koiraamme. Pelailen
salibandyä työkavereideni kanssa. Osallistun myös työpaikkamme
valokuvauskerhon toimintaan. Kuulun LOUSI R.y:n hallitukseen ja
toimin myös SB Naantalin A-poikien rahastonhoitajana.

8. Mikä musiikkikappale sävähdyttää sinua
ja vaikuttaa tunteisiisi?
- Walking In The Air (from: The Snowman)

9. Minkä kirjan luit viimeksi?
- John Grisham: Partneri
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2. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle
2018-2019 - LC Karinainen/Kyrö

JARI JÄRVELÄ
1. Missä ovat lapsuusmaisemasi ja missä asut nyt?
Lapsuuteni vietin pääasiassa isoäitini hoivissa Karinaisissa ja Pöytyän Karhunojalla. Karinaisiin jäin asumaan kun lapsuuden aika
jäi taakse. Kuntaliitoksien takia kunta muuttui Pöytyäksi.

2. Kerro perheestäsi
Perheeseeni kuuluu kihlattuni Anu ja koiramme Teuvo.

3. Koulutus ja työtehtävät
Koulutukseni on kirjanpitäjä. Yrittäjänä olen työskennellyt
vuodesta 2003.

4. Lionsura ja tunnustukset
LC Karinainen/Kyrö pres 2011-2012, 2012-2013, ZC IV/4.lohko
2016-2017, RC IV alue 2017-2018
100% Presidentin ansiomerkki, Kuvernöörin ansiotähti

5. Lionstoiminnan parhaimmat puolet, millä
perustelet toimintaamme jäsenehdokkaille
Lionstoiminta on henkisesti palkitsevaa. Heikommassa asemassa
olevien auttaminen ja lähiympäristömme parantaminen antaa itselle paljon.

6. Miten haluaisit lionstoiminnan uudistuvan
ja kehittyvän?
Mielestäni suurin ongelma Lions järjestöllä on jäsenpysyvyys ja
jäsenkasvu. Liontoimintaa on kehitettävä jäsenille kiinnostavaksi
ja palkitsevaksi. Maailma on muuttunut 100 vuoden aikana ja vaatimukset toiminnan houkuttelevuudelle ovat muuttuneet. Kilpailemme lukuisien muiden harrastusten ja menojen kanssa.

7. Mitä harrastat, lionstoiminnan lisäksi?
Sotaveteraanityö ja vanhat traktorit

8. Mikä musiikkikappale sävähdyttää
sinua ja vaikuttaa tunteisiisi?
Finlandia

9. Minkä kirjan luit viimeksi?
Armas J Pulla: Ryhmy ja Romppainen
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Lionsviiri
yleisötilaisuuksiin,

Lions‐tapahtumiin,
omakotitaloon
tai mökille,
tai lahjaksi
merkkipäivinä

Koot ja hinnat:
4 m Lions‐viiri
soveltuu 8‐9 m
salkoon, hinta 65€
+ postikulut
5 m Lions‐viiri
soveltuu 10‐11 m
salkoon, hinta 75€
+ postikulut

Tilattavissa Turku/
Kupittaan klubista:
Petri Pulli
nouto: 20520 /
20720 Turku
puh. 040 589 1918
petri.pulli(at)aromix.fi

Erik Arro
puh. 050 458 6245
erik.arro(at)neste.com
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LCIF – Kansainvälinen säätiömme
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) täyttää tänä vuonna
50 vuotta. Säätiö on siis perustettu vuonna 1968. LCIF työskentelee joka päivä täyttääkseen tehtäväänsä: ”Tukea lionsklubien ja kumppaneiden toimintaa, kun ne palvelevat yhteisöjä
paikallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä luovat toivoa ja vaikuttavat elämiin humanitaaristen palveluhankkeiden ja -apurahojen välityksellä”.
LCIF myöntää vuosittain keskimäärin
30 miljoonan dollarin arvosta apurahoja. Lahjoitukset 1,35 miljoonalta 206
maasta tuottavat valtavan enemmistön
LCIF:n tuloista. Niiden ansiosta säätiö
on maailman johtaja humanitaarisessa
palvelussa. Lionit tietävät, että heidän
lahjoituksillaan on merkitystä ja, että
100 prosenttia jokaisesta lahjoituksesta menee suoraan apua tarvitsevalle.
LCIF:n painopistealueina ovat näkö,
nuoriso, suurtuhohätäapu ja muu humanitaarinen apu, jossa tärkeimpinä ovat
tuhkarokko ja diabetes. Viisaan ja vastuullisen varainhallinnan ansiosta LCIF
pystyy kattamaan hallinnon ja varainkeruun kulut sijoitustuotoilla.
Melvin Jones Fellows (MJF) on
kunnianosoitus humanitaarisesta työstä.
Lahjoituksia voivat tehdä yksityishenkilöt, myös ei-lionit, työnantajat, klubit ja
piirit. Lahjoituksen voi tehdä kertasummana tai vähintään 100 dollarin erissä.
Antamalla humanitaarista apua sitä tarvitseville, saa vastalahjaksi MJF-jäsenyyden. Nyt toivonkin, että klubit ottaisivat LCIF:n avustamisen jokavuotiseksi aktiviteetiksi niin, että avustaminen
kirjattaisiin jo toimintasuunnitelmaan
ja talousarvioon. Suosittelen, että klubien vuosittainen avustus olisi vähintään

Ylpeät ansioituneet esittelevät MJF-plakaattejaan.
10 euroa/jäsen. Avustukseen lahjoitetut
varat menevät klubien valitsemaan humanitaariseen kohteeseen. Klubeilla,
tai muilla lahjoittajilla on oikeus vastalahjaksi saada palkita valitsemansa lion
Melvin Jones -jäsenyydellä. Tärkeänä
pidän sitä, että jokaisessa klubissa on
LCIF-koordinaattori, joka pitää huolen
siitä, että tämä aktiviteettiavustus on
osana klubin toimintaa. Melvin Jones
-jäsenyys on tunnustus siitä, että olet-

Edellinen Maailmanpresidentti, LCIF:n johtaja Bob Corlew, Kirsti Seppälä
ja kansainvälinen johtaja Markus Flaaming
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te lahjoittaneet LCIF:lle 1 000 dollaria
johonkin valitsemaanne avustuskohteeseen.
Helpoin tie lahjoittamiselle on, että
menee piirin kotisivuille, josta löytyy
LCIF:n linkki. Linkistä avautuu päivitetyt tiedot LCIF:stä, sekä kohta ”lahjoita
nyt”. Tässä kohdassa maksaja pääsee
päättämään myös sen, mihin kohteeseen
avustus halutaan käytettäväksi. Edullisin
ja kätevin tapa on tehdä lahjoitus Visalla, koska pankit ottavat ulkomaanmaksuista melko paljon. Maksusta kannattaa
tulostaa tosite. Tästä samaisesta linkistä
löytyy myös MJF-jäsenhakemuslomake, mikä täytetään ja lähetetään edelleen lomakkeessa olevaan osoitteeseen
maksutositteen kanssa. Hakemuksen
käsittely päämajassa kestää ainakin viisi
viikkoa. Jos olette hakemassa jäsenyyttä klubinne jäsenelle jaettavaksi vuosijuhlassa, pitää hakemus tehdä hyvissä
ajoin. Piirissämme järjestetään vuosittain Arne Ritari-säätiön ja MJF -juhla
maaliskuun alussa. Tässä tilaisuudessa
on hieno mahdollisuus palkita klubinne
jäsen Melvin Jones -jäsenyydellä. MJFjäsenten nimet ovat LCIF:n kansainvälisessä rekisterissä, lisäksi palkittu saa
päämajasta jäsenyyslaatan ja rintamerkin. Tämä on kohde, jossa hyväntekeväisyys palkitaan!
Kirsti Seppälä
LCIF-piirikoordinaattori
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Kauden 2016-2107
palkitut Melvin Jonesit
A-piirissä
Regina Bromark		

LC Åland/Freja

Marina Sundström		

LC Åland/Freja

Mats-Erik Flink		

LC Åland/Södra

Karl-Göran Karlsson

LC Åland/Södra

Jyrki Abrahamsson		

LC Mariehamn

Bertil Johansson		

LC Mariehamn

Lars Sundblom		

LC Mariehamn

Kari Kantalainen		

LC Kaarina

Teija Roos		

LC Paimio/Aallotar

Heikki Marjamäki		

LC Piikkiö

Leif-Johan Lagerroos

LC Somero

Olavi A Suomela		

LC Somero

Martti Harittu		

LC Turku/Ilpoinen

Ari J. Tuovinen		

LC Turku/Ilpoinen

Pro Ritari

Uusi Arne Ritari -säätiön
30-vuotisjuhlassa julkistettu
huomionosoitus
Pro Ritari -arvoon liittyy kaulassa
kannettava merkki, kehystetty taulu
sekä miekka. Arvo myönnetään henkilölle, jolle on jo myönnetty Lionsritarin arvo. Pro Ritaruutta koskevan
hakemuksen säätiölle voi tehdä klubi,
klubinsa välityksellä klubin jäsen tai
ulkopuolinen taho. Arvo myönnetään
850 euron suuruista lahjoitusta vastaan.
Säätiö toimittaa arvoon liittyvät Pro
Ritarin tunnusmerkit, taulun, kaulaketjussa kannettavan juhlamerkin
sekä miekan hakemuksessa mainitulle klubille. Pro Ritari -arvo ja siihen
liittyvät tunnusmerkit luovutetaan
saajalle sopivassa juhlatilaisuudessa.
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Kauden 2016-2017 ritarit A-piirissä
1759
1760
1761
1767
1772
1773
1795
1817
1820
1821
1827
1831
1832
1849
1850
1864
1872
1873
1882
1879
1907
1912
1916
1921

Timo Heikkala
LC Lokalahti 		
9.7.2016
Jukka Isotalo
LC Oripää
3.12.2016
Heikki Varho
LC Oripää
3.12.2016
Hans Lindström   LC Dragsfjärd
  
  22.10.2016
Pekka Järvinen
LC Paattinen		
7.9.2016
Heikki Mäki
LC Paattinen
7.9.2016
Matti Mäkilä
LC Loimaa/Tähkä
3.12.2016
Bengt Granlund
LC Brändö-Kumlinge
4.3.2017
Jukka Siusluoto
LC Kustavi
4.3.2017
Seppo Lehtinen
LC Kustavi
4.3.2017
Risto Paukku
LC Mietoinen
4.3.2017
Ahti Reiman
LC Turku/Suikkila
4.3.2017
Pekka Lehtonen
LC Turku/Suikkila
4.3.2017
Ismo Takala
LC Lieto		
4.3.2017
Jari Sairanen
LC Lieto		
4.3.2017
Kaarina Ylhäinen LC Mietoinen/Ulricat
22.4.2017
Pentti Rauhaniemi LC Somero
13.5.2017
Jouko Helkiö
LC Somero
13.5.2017
Ben Mattsson
LC Turku/Linna
9.5.2017
Tapio Rantala
LC Lieto/Loukinainen
16.10.2017
Harri Räikkä
LC Rymättylä/Merimasku 16.12.2017
Arto Tuominen
LC Salo/Uskela		
3.2.2018
Allan Savola
LC Kaarina		
8.12.2017
Sinikka Nikander LC Salo/Birgitat		
13.1.2018

Pro
Ritarit
1 Simo Waltenberg M LC Pori/Juhanna 		

28.5.2016

2 Ossi Eloholma N LC Helsinki/Pakinkylä 		

28.5.2016

3 Timo Haasto C LC Vihti/Hiidenvesi 		

28.5.2016

4 Matti Vuorlahti C LC Orimattila 			

7.2.2017

5 Torsti V. Koskinen N LC Helsinki/Metsälä 		

29.10.2016

6 Markku Ilmarinen C LC Hämeenlinna/Tawasti

25.3.2017

7 Harri Forss H LC Savonlinna/Eerikki 		

10.6.2017

8 Markku Kokko C LC Klaukkala 			

10.6.2017

9 Timo Lehtonen E LC Toijala/Akaa 		

10.6.2017

10 Reino Laine A LC Somero 			

10.6.2017

11 Heikki Hemmilä F LC Vimpeli 			

10.6.2017

12 Raimo Naumanen K LC Kuopio/Päiväranta

10.6.2017

13 Bo Lindberg A LC Parainen-Pargas 		

4.11.2017

14 Seppo Haapaniemi O LC Oravais 		

16.10.2017

15 Tauno Mäkelä G LC Vilppula 			

7.10.2017
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A-piirin suurjuhlat
Turun Aitiopaikassa
Suurella juhlallamme oli kolme merkkipaalua: juhlimme 30 -vuotiasta Arne Ritari -säätiötä
sekä Melvin Jonesin ja Lions-järjestön 100 -vuotista taivalta 4.3.2017 Turussa valtion virastotalolla ravintola Aitiopaikassa. Paikalla oli juhlijoita ennätysmäärä, kaikkiaan 108 lionia
ja puolisoa.
Illan ohjelma oli todella monipuolinen,
asiaa ja toimintaa varsin paljon. Järjestäjät, Arne Ritari -säätiön puheenjohtaja
Reino Laine, piirin 100-vuotiskoordinaattori Bo Lindberg, piirin LCIF-toimikunnan puheenjohtaja Riitta Martikainen sekä piirikuvernööri Ulla Rahkonen
toivottivat kaikki vieraat tervetulleiksi,
kädestä pitäen. Juhlaa kunnioittivat läsnäolollaan paikallisten lionien lisäksi
Viron piirikuvernööri Raivo Kokser ja
lady Tiiu, säätiön asiamies PDG Timo
Haasto ja lady Anneli, sekä säätiön hallituksen jäsen PDG Jukka Isotalo.
Juhlan juontajana toimi DC Riitta
Martikainen. Hän johdatteli juhlaväen
Leijonahenki-yhteislauluun
yhdessä
mieskuoro Laulun Ystävien kanssa.
Juhlapuheen piti PCC Lasse Karén.
Tiivistetysti kertoen Lassella oli puheessaan ajatuksena historian kautta innostaa leijonia tulevaisuuden palvelutyöhön. Laulun Ystävien kuoron esittämän
Finlandia-hymnin sanat kuvastavat parhaimmalla tavalla isänmaamme itsenäisyyteen ja sen saavuttamiseen liittyviä
tunteita. Itsenäisessä ja vapaassa isänmaassa meillä on mahdollisuus auttaa
lähimmäisiämme Lions-periaatteinen
mukaisesti. Lions-järjestön historia alkoi kun Melvin Jones perusti palveluklubien järjestön 7.6.1917.
Sadan vuoden aikana järjestö on

Juhlapuhuja Lasse Karén
kasvanut. Nyt se toimii yli 210 maassa ja siinä on jäseniä yli 1,4 miljoonaa.
Lions Clubs International on saanut humanitäärisestä palvelutyöstään kaikkein
parhaimman avustusjärjestön tunnustuksen. Avustustoimintaa hoitaa käytännössä Lionsklubien kansainvälinen
säätiö, LCIF.
Turkulainen, suomalaisen lionismin
Grand Old Man, Väinö Haapanen kertoi
mielellään tapaamisestaan Melvin Jo-

nesin kanssa. Melvinin mukaan elämän
suurimpana käyttövoimana on rakkaus. ”Kun puhut lionismista, älä unohda
mainita sitä, että rakkaus omaan ympäristöön ja kotiseutuun, omaisiin, omaan
työhön, annettuihin velvollisuuksiin ja
maahasi kuuluu lionien maailmaan”,
oli hänen ohjeensa. Väinö Haapasen
oma opastus palvelutyössämme oli mm
seuraava: ”Et voi päästä kovin pitkälle,
jollet ala tehdä jotain jonkun toisen hy-

Palkittujen rivistö
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Liiton puheenjohtaja Heikki Hemmilä (vasemmalla) ja juhlassa ritaroidut puolisoineen
väksi”.
Suomalaisen Lions-toiminnan alkamiseen liittyy henkilö nimeltä Arne
Ritari, jonka suku oli muuttanut Amerikkaan 1896. Arne syntyi Suomessa
7.3.1907, mutta muutti äitinsä kanssa
takaisin uuteen kotimaahansa.
Arnesta tuli koulunsa käytyään aktiivinen lion Lions Club Sudburyssa.
Arne oli kiinnostunut syntymämaastaan
ja matkusti olympiamatkajärjestelyn
vuoksi Suomeen 1948. Samalla hän
keskusteli matkailualan edustajien kanssa lionsklubin perustamisesta Suomeen.
Tämä onnistui kuitenkin vasta parin
reissun ja ruotsalaisten avustuksella
14.8.1950, jolloin perustettiin Lions
Club Helsinki-Helsingfors.
Hämeenlinnan valtakunnankokouksessa vuonna 1986 sai alkunsa Arne Ritari -säätiö. Säätiön perustamaan Arne
Ritari -kiltaan pääsevät klubin esityksestä jäseniksi ansioituneet lionit. Ritareita on jo noin 2.000 ja Pro Ritareita
noin 20.
Lionismin tullessa Suomeen tarvittiin apua monella taholla. Nykyään kohteet ovat muuttuneet. Toisaalta puhutaan
kolmannen sektorin vastuusta auttamistyössä kun julkisia varoja vähennetään
jatkuvasti. Melvin Jonesin ajatuksena
oli vastuun ottaminen kanssaihmisten
auttajana ja hyväntekijänä sekä itsestään
hyvänä kansalaisena.
Nuoriso on yksi tärkeimmistä auttamiskohteistamme. Erityisesti syrjäytyvien nuorten ottaminen mukaan johonkin sopivaan aktiiviseen toimintaan
on tärkeää siksi, että he kokisivat, että
heistä huolehditaan ja heitä kuunnellaan. ”Jos kerrot minulle, unohdan sen
tunnissa. Jos näytät minulle, muistan
sen ehkä päivän, mutta jos otat minut
mukaan, muistan sen aina”.
Yhteiskuntamme lisääntyvien ongelmien hallitseminen ja turvaverkostojen luominen on tämän hetken Suomessa mitä tärkeintä palvelutehtävää.
”We serve!”. Muistakaamme, että yhdistämällä voimamme saamme paljon
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aikaan. Turkulaisittain: ”jos kukka ei tee
mittä, mittä ei tul tehryks. mut jos jokane teke jotta, kaik tule tehryks.”
Huomionosoituksia jaettiin ARSasioissa ansioituneille, kuin myös valtakunnan tasolla pitkään lionstyötä tehneelle, erityismaininnan ansaitsevalle
Bo Lindbergille, jolle luovutettiin liiton
korkein, kolmen ruusukkeen ansiomerkki.
Arne Ritari -säätiön myöntämät huomionosoitukset ansioista:
• AR-säätiön kunniakirja - lion Touko
Verho, LC Karinainen/Kyrö
• AR-säätiön kunniakirja - klubipresidentti Heikki Jalli, LC Koski TL
• AR-säätiön kunniakirja - PDG Heikki
Rajaniemi
• AR-säätiön kunniakirja - LC Loimaa/
Sinikellot
• AR-säätiön kunniakirja - LC Turku/
Lucia viimekauden pres Merja Lehtilä
• AR-säätiön pöytästandaari nr 210,
DG Ulla Rahkonen, LC Paimio/Aallotar
• AR-säätiön pöytästandaari nr 211,
lion Pirjo Koskenrouta
• AR-säätiön pöytästandaari nr 212,
LC Turku / Suikkila, klubipres. Jukka
Ikonen
• AR-säätiön I ruusukkeen ansiomerkki
nr 147, lion Markku Patrikainen, LC

Turku / Linna
• AR-säätiön II ruusukkeen ansiomerkki nr 35, PCC Lasse Karén, LC Lieto
• Illan juhlallisimpiin hetkiin lukeutui
viiden uuden ritarin lyönti. Lyöjänä
toimi säätiön puheenjohtaja Reino
Laine. Ritareille asia tuli tavan mukaan yllätyksenä.
• nro 1827 - Risto Paukku, LC Mietoinen, puoliso Marketta Paukku
• nro 1831 - Ahti Reiman, LC Turku/
Suikkila
• nro 1832 - Pekka Lehtonen, LC Turku/Suikkila
• nro 1849 - Ismo Takala, LC Lieto,
puoliso Irma Takala
• nro 1850 - Jari Sairanen, LC Lieto,
puoliso Maija Sairanen
Viron tuliaisina ja hyvän yhteistyön
merkiksi luovutti DG Raivo Kokser
Reino Laineelle muistoviirin ja -taulun.
Loppuillan ohjelmassa yleisöä hauskuttivat Lempi ja Maire ja aivan lopuksi
vielä tanssittiin Johan Lindbergin musiikin tahdissa. Mieleenpainuva ilta, ohjelmineen ja tarjoiluineen. Valtakunnan
suurin luokassaan.
Teksti: Markku Patrikainen
Kuvat: Markku Patrikainen,
Heikki Hemmilä, Raivo Kokser

Liiton 3 ruusun kunniamerkillä palkittu Suomi100-koordinaattorimme Bo Lindberg
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TOINEN LIONS-RITARI
LC LIETO/LOUKINAISILLE
LC Lieto/Loukinaisten
30-vuotischarterjuhlassa
21.10.2017 lyötiin Lionsritariksi ansioitunut veli Tapani
Rantala (toinen oikealta).
Ritariksi lyönnin suoritti
klubin perustajajäsen Lionsritari Aulis Tamminen (toinen vasemmalta). Avustajina ja lähitodistajina toimivat klubin presidentti Matti
Helanlahti (oikealla) ja Simo
Mattila (vasemmalla).

LC SALO/BIRGITAT SAI
TOISEN LIONS-RITARINSA
LC Salo/Birgitat vietti 20-vuotischarterjuhlaansa 13.1.2018 Pukkilan kartanon juhlatilassa.
Lämminhenkinen tilaisuus huipentui ritariseremoniaan, jossa klubin perustajajäsen Sinikka
Nikander lyötiin Lions-ritariksi ja Arne Ritari -killan jäseneksi numero 1921. Puolisomerkki
luovutettiin puoliso Hannu Nikanderille, joka on LC Kuusjoen jäsen.
Ritariksi lyönnin suoritti LC Somero/
Paratiisin charterpresidentti, Lions-ritari numero 1325 Anja Kurvinen avustajinaan juhlivan klubin perustajajäsenet
Hanna Kallio ja Leenakaisa Haapaniemi. Sinikka Nikander on Birgittojen
toinen ritari charterpresidentti Mirja
Jylännön jälkeen, joka sai Lions-ritarin
arvon klubin 10-vuotisjuhlassa. Birgitat
luonnehtivat Sinikka Nikanderia aktiiviseksi, urheilulliseksi naiseksi, joka on
ahkera kirjaston käyttäjä. Lionstoiminnan lisäksi myös muu yhdistystoiminta
on lähellä hänen sydäntään.
- Sinussa on oikeaa leijonahenkeä. Tiedämme, että vastaisuudessakin tulet
olemaan esimerkkinä ja autat voimiesi
mukaan kaikissa tehtävissä, missä sinua
tarvitaan, Anja Kurvinen lausui onnittelupuheenvuorossaan uudelle ritarille.
Kuva: Toni Kurvinen.
Lions-ritari Anja Kurvinen lyömässä Sinikka Nikanderin Lions-ritariksi LC Salo/
Birgittojen 20-vuotischarterjuhlassa. Puoliso Hannu Nikander sekä juhlivan
klubin Leenakaisa Haapaniemi ja Hanna Kallio seuraavat juhlavaa toimitusta.
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RITARIKSILYÖNTEJÄ
LC KUSTAVIN 50-VUOTISJUHLISSA

Ritariksi lyötiin veli Jukka Siusluoto ja veli Seppo Lehtinen. Lyöjänä DC Erkki Ääritalo.

Kustavin kuulumisia

Itsenäisyyspäivän vietto Tuulentuvalla.
Klubi on lahjoittanut juhlatilan pöydät

Ohjelmaa Kustavin Lohimarkkinoilla.
Kuvat: Heikki Nilanen
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Klubimme lippu on uusi

- ja tuntuu heti rakkaalta ja tärkeältä
Klubimme LC Turku/Lucian täyttäessä 5 vuotta mietimme, miten juhlistaisimme tätä klubimme vuosijuhlaa. Lionstaipaleemme kunniaksi päädyimme niinkin isoon projektiin kuin oman
lipun ja pöytästandaarin hankintaan. Klubilaisia pyydettiin miettimään ja hahmottelemaan
tulevaa lippua. Mitä lipussamme tulisi näkyä? Kuten nimemmekin viittaa Pyhään Luciaan, valon tuojaan ja auttajaan, niinpä valoa ja auttamishalua klubilaisiltamme riittää. Väritykseksi
mietimme jotain naisellista ja lionsmaailmaan liittyvää.

Päätimme järjestää kutsukilpailun, johon
pyysimme muutamilta lipun tekijöiltä ehdotelmia, meidän ajatustemme pohjalta.
Klubikokouksessa arvioimme ja äänestimme meille tulleista 11 ehdotelmasta.
Mikään ei mennyt heti läpi, vaan pieniä
muutoksia ja viilauksia haluttiin jo melko
täydellisiin vaihtoehtoihin. Parhaimmaksi
katsoimme Pirjo Koskenroudan ehdotuksen lipuksemme. Pirjo on LC Uusikaupunki/Merettarista. Tätäkin ehdotusta haluttiin
vielä vähän fiksata ja sen jälkeen presidentti Kirsti Seppälä sai valtuudet jatkaa yhdessä suunnittelijan kanssa.
Päädyimme mahdollisimman yksinkertaiseen ja selkeään kuvaan. Lopulliseen kuvaan jäi kynttilä, valontuoja. Kynttilänjalka
on tyylitelty Turun vaakunasta. Lippumme
väriksi valikoitui perinteikäs ARS-väri,
roosa-violetti, niin hienostuneen naisellinen.
Ylpeänä suoritimme lippumme juhlallisen vihkimisen ja naulaamisen 18.3.2017
Ekumeenisessa Taidekappelissa Turun
Hirvensalossa. Lipun vihki Kustavin kirkkoherra Tiina Rautiainen, joka mainitsi puheessaan: ”Olette valinneet lippunne vihkimispaikaksi yhden Turun kauneimmista
paikoista. Ikkunasta tulviva valo valaisee
nyt lippuanne ja teitä, Luciat. Se on teitä
siunaava valo”. Juhlan musiikista vastasi
Kustavin kanttori Essi Takkinen.
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Tätä lippumme meille merkitsee,
näin me sen koemme
Oma lippumme ja standaarimme ovat olleet kokouksissamme katseltavina melkein
vuoden. Haastattelin klubimme jäseniä ja
kysyin, mitä ajatuksia lippu tuo ja mitä se
merkitsee itse kullekin? Näin kirjasin klubilaisten ajatuksia;
1. Lippu on kaunis ja hieno asia, se
ikään kuin virallistaa klubimme ja tuo näkyvyyttä.
2. Oma lippu on arvokas asia ja
se kertoo jotain meistä. Se myös lähentää

meitä Lucioita. Upea näky, lippuhan on
juuri suunniteltu meille. Liput ovat aina
olleet minulle tärkeitä, erityisesti tunteita
herättävä siniristilippumme.
3. Ensimmäinen ajatus joka spontaanisti tuli mieleen on ”ilonvalontuojat”.
Itselleni lippu tuo valoisan, rauhallisen tunnelman.
4. Ensimmäiseksi ajattelen valoa,
apua ja iloakin, jota viemme apua tarvitseville. Toisaalta lipusta tulee mieleen myös
syli, joka myös liittyy auttamiseen ja turvan antamiseen.
5. Lippumme on selvä merkki, että
kuulumme hyvien klubien joukkoon. Haluamme viestittää, että vaikka olemme nuori
klubi, niin olemme vakuuttavia. Lipun väri
ilmentää vahvaa naisjoukkoa, heikommat
eivät noin rohkeaa väriä olisi valinneet.
6. Lippu on kaunis, mutta ei minulle niin tärkeä kuin auttaminen ja avustaminen.
7. Lippu kuvastaa yhteenkuuluvuutta, ylpeyttä ja vahvuutta. Kuulumme
kaikki tämän lipun alle ja sillä voimalla
haluamme ja voimme jakaa apua tarvitseville. Kaunis ”vaaleanpunainen” väri sopii
meidän naiselliselle naarasleijonalle, joka
on aina heikkojen ja sorrettujen puolella.
Myös iloa ja valoa, jota haluamme jakaa
maailmalle. Lippu herättää kunnioitusta
ja tuo juhlan tuntua arkeenkin. Erilainen
auttaminen toiminnassamme tärkeintä, jo-
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ten lipun valoisuus auttanee muistuttamaan
työn tärkeydestä.
8. Välittäminen ja toivo, leijonaaatteeseen kuuluva.
9.
Kunnioitusta. On hienoa olla
Lucialainen! Lippu kertoo meistä aktiivisina, valon, lämmön, palvelun tuottajina.
Erityisesti vähäosaisille, niin meillä kuin
muualla maailmassa, ikään tai sukupuoleen katsomatta, valona tunnelin päässä.
Tulevaisuudessakin, ei pelkästään tässä ja
nyt tapahtuvana toimintana.
10. Sydämeen käyvä lippu, ei ole
mistään meille määrätty, vaan meidän ikiomamme. Olen siitä ylpeä. Ammattilainen
on suunnitellut sen meidän antamiemme
toiveiden, vihjeiden ja ohjeiden mukaan.
SUURKIITOKSET vielä kerran lippumme ”kummille”, suunnittelija Pirjolle,
jolle luovutimme ensimmäisen pöytästandaarin juhlissamme.
Ylös kirjasi Merja Lehtilä
LC Turku/Lucia, sihteeri 2017-2018
Kuvat:
Ylhäällä vas. Lipun suunnittelija
Pirjo Koskenrouta
Alhaalla vas. Kaikki Luciat osallistuivat
lipun naulaukseen
Ylhäällä: Lipun siunaus, klubin
presidentti Kirsti Seppälä ja Kustavin
kirkkoherra Tiina Rautiainen
Alhaalla oik. Vuosijuhlan juhlapuhuja
DG Ulla Rahkonen
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PuSu päättyi –

A-piiri menestyi hyvin
Seitsemäs Punainen Sulka -kampanja päättyi loppukesästä. Yli vuoden kestäneen kampanjan keräyssaldo
päättyi lopulta lukemiin 2 934 703 euroa – lähes 3 miljoonaa euroa! Vaikka tavoite ei aivan täyttynytkään,
summaa voidaan pitää erinomaisena, kun huomioidaan
Porin vuosikokouksen tavoitemäärittelyn jälkeen tapahtuneet olosuhteiden muutokset. Näitä ovat jäsenmäärän
tuntuva lasku, lähes sadan klubin jättäytyminen kampanjan ulkopuolelle ja kymmenet muut 100-vuotiaan itsenäisen Suomen merkeissä liikkeellä olevat järjestöt.
100 000 euroa keräystuloksesta koostui yrityslahjoituksista, haastekampanjoista ja PuSu-sivustolla olleesta mahdollisuudesta lahjoittaa rahaa.
Leijonien omat PuSu-tuotteiden
ostot ylittivät asetetun tavoitteen. Etukäteen arvioitu ostosten määrä oletettiin olevan miljoonan luokkaa, mutta
se ylittyi peräti 289 506 eurolla!
A-piirin
klubien
keräystulos
n. 295 500 euroa on kolmanneksi korkein Suomessa. Piirikoordinaattori
Tommi Virtanen teki erinomaista työtä. Lisäksi A-piiristä löytyi valtakunnan euromääräisten TOP-10:n listalta
kaksi klubia: LC Somero 19 107 euroa
ja LC Lieto 13 804 euroa. Kiitokset
erinomaista työtä tehneille A-piirin
leijonille, PuSu-toimikunnan jäsenille
Reino Laineelle, jonka vastuulla oli
kaikki logistiikkaan liittyvä, valtava
työ sekä Bo Lindbergille, joka teki
kaikki käännöstyöt ruotsiksi. Molemmat tekivät työnsä suurella sydämellä
ja aina sovitun aikataulun mukaisesti.
A-piiristä löytyy myös Suomen
ykkösklubi, kun verrataan saavutettua
tulosta asetettuun tavoitteeseen. LC
Brändö-Kumlinge saavutti loistavan
tuloksen 403 prosenttia! Klubi tilitti
siis PuSulle nelinkertaisen määrän tavoitteeseen verrattuna. Pienestä klubista löytyi aktiivisuutta ja yhteisen
tavoitteen saavuttamiseen tarvittavaa
motivaatiota ja tärkeää leijonahenkeä.
Hienoa, miten Ahvenanmaan kaikki viisi klubia pääsivät tavoitteeseen!
Ehkä asiaa selittää, kun mainitaan
Maarianhaminan leijonamoottori Dan
Westerholm ja hänen jatkuvat ideointinsa ja aktiivisuutensa sekä muiden
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kannustukset. Hänelle PuSu-toimikunta on myöntänyt todella ansaitusti
1-sulan ansiomerkin.
Klubit ovat syksyn aikana hakeneet
palautusosuuttaan oman kotikunnan
nuorisotoimintaan. A-piirin palautusosuus on 73 846 euroa. Aivan koko
summaa klubit eivät ole hakeneet, joten jäännösraha käytetään liiton omaan
nuorisotoimintaan.
Lokakuun päätösjuhlassa keräyskumppanit eli Tukikummit, Lasten ja
nuorten säätiö, Näkövammaiset, Partiolaiset, EHYT, Aseman Lapset ja
Yeesi olivat paikalla hakemassa omaa
osuuttaan. Suurimman potin sai Tukikummit, jonka saama avustussumma
oli 401 500 euroa. EHYT, Lasten ja

nuorten säätiö sekä Partiolaiset saivat
kukin 107 000 euroa. Näkövammaisia avustettiin 53 500 eurolla, Aseman Lapset ry:n Walkers-toiminta sai
80 000 euroa ja nuorten itsensä perustama mielenterveysseura YEESi sai
27 000 euroa.
Keräys oli suuri ponnistus Suomen lions-klubeilta ja niiden leijonilta.
Klubeissa tehtiin työtä suurella sydämellä ja tulosta saatiin aikaan. Koko
Punainen Sulka -toimikunta haluaa
osoittaa nöyrät kiitokset A-piirin leijonille mahtavasta työstänne 100-vuotiaan Suomen nuorison hyväksi!
Matti Tieksola
puheenjohtaja
PuSu-toimikunta

Punaisen Sulan toimikunta, edessä oikealla puheenjohtaja Matti Tieksola
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Piirimme yhteinen

Leijonahuone-aktiviteetti
lähti hienosti liikkeelle!
Turun yliopistolliseen keskussairaalakompleksiin rakentuu parhaillaan uusi vuonna 2021
valmistuva T3-sairaala. Tähän uuteen rakennukseen sijoittuu mm. lasten ja nuortenklinikka. Lapsen vanhemmalla tulee olla mahdollisuus olla lapsensa luona sairaalassa, osallistua
tämän päivittäiseen hoitoon sekä yöpyä osastohoidossa olevan lapsen kanssa. Sairaalaan on
suunniteltu vanhempainhuoneita, joissa vanhempien läsnäolo ja yöpyminen on mahdollista.
A-piiri järjestää alueellaan tällä ja ensi
kaudella aktiviteetin, jonka tavoitteena
on sisustaa nuo uuden T3-sairaalan lastenklinikan vanhempainhuoneet. Lahjoituksia voivat tehdä niin klubit kuin
yksittäiset lionitkin.
Itse sairaalarakennuksen rahoitus on
kunnossa, mutta lasten ja nuortenklinikalta saamamme tiedon mukaan viihtyvyyteen ei ole varattu mitenkään mittavasti varoja. Lahjoituskohdetta aikanaan
tiedusteltaessa ajatus vanhempainhuoneista avustuskohteena tuli klinikalta
itseltään. Klinikka toimitti nyt nettikaupassa myynnissä olevien tuotteiden tarveluettelon hinta-arvioineen hankettamme varten. Tyks hoitaa rahoituksen varmistuttua tarvittavat hankinnat itse (mm.
ALV-vapaus). Koska hankkeemme loppuu ennen sairaalan valmistumista, säilytetään kertyneet varat piirin pankkitilillä, kunnes niitä luovutetaan aikanaan
Tyksille hankintatositteita vastaan.

neet klubit lasketaan mukaan. Näitä n.
10.000 € ylijäämäosuusvaroja ei vielä
tässä vaiheessa ole huomioitu aktiviteetin kertymässä, mutta ne siis myös ohjataan hankkeeseen.
Asetettu 30.000 € on tavoite, joka on
toki lupa ylittää, mutta mahdollista ylitystäkään emme lahjoita Tyksille sellaisenaan. Tyksille onkin viestitty, että
otamme mielellämme kuluvan kahden
kauden aikana heiltä vastaan esityksiä
myös muista tarpeellisista lapsipotilaiden viihtyvyyteen kohdistettavista
hankinnoista, joille rahoitusta ei ole
vielä järjestynyt. Nuo mahdolliset lisähankinnat sijoitetaan aikanaan verkkokauppaan sitten kun vanhempaintilan
tuotteet ovat käyneet
vähiin. Edellä mainittuja ylijäämäosuusvaroja käytetään
myös näihin
hankintoihin.

Hyvä lienee myös muistuttaa, että jos
piirin klubeille tulee aktiviteetin aikana
pulaa sopivista avustuskohteista, niin
ainakaan aika ei estä tekemästä useampiakin lahjoituksia tähän aktiviteettiimme.
Tilakokonaisuuden vanhempainhuoneet
nimetään Leijona-huoneiksi ja yhteistilan seinälle kiinnitetään taulu lahjoittajista.
”Luonnollisesti yhdessä”,
Leijonahuonetoimikunta

Hanke on saanut klubeilta lahjoituksia
tasaisena virtana ja A-piirin rahastonhoitajan Reijo Vauran 15.1.2018 laatiman
raportin mukaan verkkokaupasta on
kertynyt varoja 13.139 euroa. Tämä on
jo nyt 43,8 prosenttia asetetusta 30.000
euron tavoitteesta!
Pinssejä on tähän mennessä myyty yli
531 kappaletta. Tämä yhteinen aktiviteetti on A-piirin leijonille niin tärkeä,
että pinssin tulisikin näkyä meidän jokaisen rinnassa. Tämä on myös huomioitu pinssejä hankittaessa. Niitä on saatavilla verkkokaupasta ja klubit voivat
käyttää hankintaan aktiviteettivarojaan.
Hankkeeseen on lähtenyt mukaan jo yli
40 klubia kun myös vuosikokouksen
ylijäämäosuuden projektiin luovutta-
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Jenny-Stina Saarikko, 12 v.
Loimaan keskuskoulu

Helena Koivu, 12 v.
Wäinö Aaltosen koulu, Turku

Siiri Soininen, 12 v.
Uudenkaupungin taidekoulu

Rauhanjulistekilpailun 30. juhlavuosi
Lions-järjestön kansainvälisen rauhanjulistekilpailun teemana oli juhlavuonna ”Rauhan tulevaisuus”. Kansainvälinen lionsklubien järjestö sponsoroi kilpailua korostaakseen maailmanrauhan
merkitystä maailman kaikille nuorille. Kilpailu on varmasti maailman laajin 11-13-vuotiaille järjestettävä kuvataidekilpailu. Siihen osallistuu vuosittain noin 450 000 lasta ympäri maailman.
Rauhanjulistekilpailun näyttelyllä
näkyvyyttä
Rauhanjulistekilpailu antaa monipuolisen mahdollisuuden tuoda toimintamme
tutuksi ympäristössämme.
Rauhanjulistekilpailua sponsoroiva klubi luo
kontaktin kouluun, opettajiin, lapsiin ja
heidän vanhempiinsa kilpailun kautta.
On mahdollista, että jo ennen kilpailun
alkua koulussa voi järjestää tilaisuuden,
missä kilpailu esitellään osallistuville
luokille ja opettajille. Suomen Lions-liiton verkkokaupasta 16 euron hintaisesta
kutakin sponsoroitavaa koulua varten
tilattavasta kilpailupaketista löytyvät
tarvittavat tiedot. Lisää erinomaista
tietoa ja kuvitusta löytyy järjestömme
kansainväliseltä sivustolta. Kaikkein
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tärkeintä on kuitenkin, että klubissa tutustutaan materiaaliin ennen yhteydenottoa kouluun. Kilpailupaketin sisällä
on täydelliset toimintaohjeet niin klubille kuin koulullekin.
Parhaiten näkyvyyttä saavutetaan
järjestämällä paikkakunnalla näyttely
rauhanjulistekilpailuun osallistuneista
töistä. Kirjastot, koulut ja muut julkiset tilat ovat mainiota näyttelypaikkoja,
missä tavoitetaan suuri määrä katselijoita. Kysykää rohkeasti näyttelytiloja.

Upea näyttely Turun pääkirjastossa
LC Turku/Merileijonat onnistui tänä
vuonna saamaan näyttelytilan Turun
pääkirjaston Stoorista, joka on nuorten

osasto. Tila on niin suuri, että onnistuimme ripustamaan sinne piiritason
näyttelyn, niiden koulujen töistä, joista
sponsoroivat klubit olivat tehneet ilmoituksen piirikuvernöörille tai työt olivat
näyttelyn alkuun 6.11. mennessä valmiita. Näitä kouluja oli kuusi: Turusta
Wäinö Aaltosen ja Teräsrautelan koulut,
Sauvon koulukeskus, Someron kuvataidekoulu sekä Auran yhtenäiskoulu
ja Auran kirkonkulman koulu. Näistä
kouluista kaikkien kilpailuun osallistuneiden työt asetettiin näytteille. Näyttelyssä oli kaikkiaan 138 julistetta, joten
Stoorin seinä täyttyi laidasta laitaan.
Hannele Tanner-Penttilä
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LC Turku/Lucia

Diabetes-satavuotisjuhlan
palveluhaaste
LC Turku/Luciat halusivat maailmanlaajuisen palvelun viikolla ottaa osaltaan vastaan haasteen diabeteksen pysäyttämiseksi. Pohdittuamme aikamme eri vaihtoehtoja, päätimme hyödyntää omaa osaamistamme.
Koska joukossamme on paljon hoitoalan osaajia, päätimme, että jäsenemme Merja (jalkojenhoitaja) ottaa
asian hoitaakseen.
Niinpä Diabetes-viikolla 13-19.11-17
tarjottiin 30 diabeetikolle jalkahoito.
Samalla annettiin neuvoja jalkojen
itsehoidossa, pesussa, rasvauksessa,
sukkien ja kenkien käytössä ym.
14.11.2017 jalkahoidon ja neuvonnat sai ilmaiseksi 5 sellaista diabeetikkoa, jotka eivät saa omasta terveyskeskuksestaan maksusitoumusta
jalkahoitoon. Jos kaikki kriteerit eivät täyty, kuten esim. tuntopuutokset,
maksusitoumusta ei saa.
Kaikki asiakkaat tulivat jalkahoitoon kyllä TK:n kautta, missä diabe-
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teshoitaja valikoi heidät tarkastamalla hoidon tarpeellisuuden.
Jokaisella diabeetikolla pitäisi
olla mahdollisuus edes vuosittain tarkistuttaa jalkansa ammatti-ihmisellä.
Näin säästyttäisiin suuremmilta jalkavaurioilta, eikä tarvitsisi mennä
niin pitkälle, että joudutaan amputoimaan varpaita tai jalkaa.
LC Turku/Lucia
Merja Lehtilä
sihteeri 2017-2018
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LIONS PEREPÄEVADEL
21.-23.7.2017

Kaikki A-piiriläiset saivat LC Laagri Lionseilta kutsun Eestin maalle, viettämään iloisia, jokavuotisia perhepäiviä. Ja reipas joukko otti kutsun vastaan. Matkan kohteena oli Sauen kunta
ja sen Vanamöisan karavaanipuisto. Teemana oli tänä vuonna Kauboid ja Indiaanlased, eli
cowboyt ja intiaanit, ja meille suomalaisille oli annettu ohjeeksi pukeutua cowboyksi.

Salon LP Viesti valmiina taistoon!
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Ei muuta kuin hevosta hankkimaan
(keppi -sellaista) ja varusteita, lännenhattua, revolveria, lassoa, kannuksia
ym. Koko porukkamme otti asian tosissaan ja niin eestiläisetkin. Kun saavuimme leiripaikalle, odotti meitä todellinen intiaanikylä, tiipii-telttoineen
ja saluunoineen. ”Ihka aidot intiaanit”
toivottivat meidät tervetulleeksi, intiaanipäällikkö Raivo Kokserin (piirikuvernööri) johdolla. Jokaisella osallistujaklubilla oli omat teltat leirintäalueella.
Meille oli järjestetty yhteinen teltta LC
Sakun kanssa, missä Sakun leijonat pitivät meistä hyvää huolta. Grillissä tirisi
koko ajan jotain syötävää ja janokaan ei
päässyt yllättämään.
Ilmat olivat erittäin suotuisat, aurinko hymyili kanssamme kun seurasimme erilaisia ohjelmia. Opettelimme
countrytansseja, pelasimme pelejä ja
osallistuimme innokkaasti erilaisiin kilpailuihin. Viikonloppu kului hujauksessa. Saimme jokainen uusia tuttavuuksia
ja myös varmaan vinkkejä omaankin
toimintaan. Intiaanit ja cowboyt tulivat
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erittäin hyvin toimeen keskenään. Ensi
vuonna lähdemme toivottavasti vielä
isommalla porukalla reissuun.
Kiitos kaikille mukana olleille mukavasta matkaseurasta! Erityiskiitokset
Laineen Reinolle ja Paukun Ristolle
käytännön järjestelyistä!
Merja ja Tapio Lehtilä (LC Turku/
Lucia & LC Mynämäki)
Sirpa ja Timo Laine (LC Turku/Lucia)

Ensi kesän Viron Leijonien kesäpäivät (D-120 Eesti Lions Perepäevad) pidetään13. - 15.7.2018
Moosten Kartanon alueella, joka sijaitsee Pölvamaalla 42 km Tarttosta kaakkoon.
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Raision ja Naantalin lionsklubit yhteistyössä

Yläkoulujen oppilaiden itsetuntoa ja
elämisentaitoja vahvistamassa
Raision ja Naantalin lioneita yhdistää halu tehdä
klubien välistä yhteistyötä ja tukea paikallisesti
yhteiskunnan peruspalveluja. Paikalliset kuusi
lionsklubia kunnioittivat Suomi 100 ja Lions-toiminta 100 -juhlavuotta valitsemalla hyväntekeväisyyskohteiksi Vaisaaren, Suopellon ja Maijamäen yläkoulujen oppilaat ja opettajat. Kuuden
klubin yhteistyönä Raision Vaisaaren yläkoulun
oppilaille tarjottiin Martinsalissa 4. ja 5.5.2017
Pop Up –teatterin toteuttamana kuusi näytöstä
esityksestä Päättäjäisbileet. Vastaavasti Naantalin Suopellon koululla 12.5.2017 toteutettiin
kolme näytöstä ja Naantalin Maijamäen koululla
11.5.2017 yksi näytös. Näytelmän sanoma saavutti reilut 1100 nuorta ja reilut 50 opettajaa.
Päättäjäisbileet-tarina pysäyttää nuoret
ajattelemaan päihteiden käyttöön liittyviä psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia
riskitekijöitä. Yhä suurempi osa nuorista on raittiita ja esitys huomioi sen. Toisaalta siinä tuodaan esille myös rajun
humalajuomisen riskit kuten alkoholimyrkytys. Eettisenä ja turvallisuuskysymyksenä puhutaan siitä, miten sammunutta kaveria autetaan. Tarina kertoo
myös vanhemmista, jotka pitävät huolta
nuoristaan ja heidän hyvinvoinnistaan,
mutta osaa nuorista ei kukaan odota kotiin. Tällaisissa tilanteissa kaverit ovat
hyvin tärkeitä.
Tarina tukee peruskoulun terveystiedon
opetussuunnitelmaan sisältyviä teemoja, kuten turvallisuustaitoja, sosiaalisia
taitoja sekä tunteiden tunnistamista ja
säätelyä. Näytelmän tarkoituksena on
ohjata nuoria tekemään tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja terveyteen liittyviä
valintoja ja päätöksiä. Monologin käsikirjoittaja on väitöskirjantekijä Jenni
Helenius.
Toiminnallisuus ja tarinalliset keskustelunavaukset ovat osoittautuneet toimiviksi. Samalla tuetaan nuorten itsetuntoa
ja omaa ajattelua. Esityksen ydin on se,
että mahdollisista sosiaalisista paineista
huolimatta jokainen voi itse tehdä päätöksiä, jotka edistävät omaa terveyttä ja
hyvinvointia.

lujen edustajien kanssa palautekeskusteluun. Näytelmät oli otettu erittäin hyvin
vastaan sekä oppilaiden että opettajien
keskuudessa. Silloin todettiin, että yhteistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa. Näin tavoitamme valituilla sanomilla alueen koko nuorten ikäluokan.
Oppilaskunnan ja opettajien edustajat
tarjosivatkin vastavuoroisesti apuaan
meille lioneille. Siitä syntyi erinomainen yhteistyöidea lähteä tukemaan alueemme lionien yhteistä Joulupuu –hanketta. Vaisaaren opettajat ja oppilaat yhteistyössä keräsivät rahaa eri tavoin, ja
niillä hankittiin useita kymmeniä lahjoja
alueen vähävaraisille lapsille. Vaisaaren
yläasteelta (oppilaita noin 750) lähetet-

tiin mm. oppilaiden kotiin tiedote, jossa
kerrottiin koulun yhteistyöstä meidän
lionien kanssa. Näin saatiin lionstyötäkin tutuksi useisiin koteihin.
Ja yhteistyö jatkuu. Tavoitteemme sekä
klubien että koulujen kanssa on toteuttaa uusi näytelmäkevät teemalla Miltä
tuntuu, keskusteluavaus empatiataitoihin. Ainoa mahdollinen este yhteistyölle
on rahoitus. Siihen olisi hienoa saada tukea myös Lions-katto-organisaatioilta.
Eija Kesti RC
Piiri 107 A II alue
LC Naantali-Raisio

Syksyllä 2017 palattiin rehtorien ja kou-
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Nuorten puhetaitokilpailu
Uudessakaupungissa
Uudenkaupungin Viikaisten koulun auditoriossa väristiin jännityksestä
eräänä marraskuun iltapäivänä.
”Tue nuorta itsenäisyyteen” -teema innoitti LC Uusikaupunki/Merettaret järjestämään nuorille tilaisuuden, jolla on todella merkitystä. Erityiseen voimanponnistukseen ja uuteen toimintaan oli aihetta, sillä Uusikaupunki täytti 400 vuotta, samalla Suomi ja Lionsjärjestö juhlivat eri
tavoin 100 vuottaan. Puhekilpailun aiheeksi tuli luonnollisesti Satavuotias Suomi. Puhetaitokilpailu on nuorten taitoja kehittävä mahdollisuus
yksilölliseen ja yhteisölliseen, jopa kansainväliseen vaikuttamiseen. Taitoja opitaan vain harjoittelemalla.
Toimeen tarttui presidentti Paula Saarni,
joka sai tukea ja hyviä neuvoja Ylivieskassa toteutetusta nuorten puhekilpailusta.
PCC Heikki Hemmilä oli auliisti käytettävissä antamaan neuvoja järjestelytyössä.
Ensimmäiseksi oli pohdittava, kuinka
nuoret saadaan innostetuksi mukaan, koska puheen valmistelu vaatii aikaa ja itse
puheen pitäminen on todella jännittävää.
Nuorten motivaatiota oli heräteltävä räväkällä, erottuvalla mainoksella. Mainos oli
nuoren tekemä. Voittajille luvattiin hyvät,
500 €, 300 € ja 200 €:n palkinnot.
Paikkakunnan yritykset arvostivat
hienoa ja merkittävää kilpailua, joten ne
innostuivat sponsoroimaan palkintosummia. Puhekilpailun arvovaltaiseksi raadiksi lupautuivat DG Risto Paukku, Turun
yliopiston dosentti Leena Kytömäki sekä
Laitilan ja Uudenkaupungin sanomien
päätoimittaja Eija Eskola-Buri.
Kilpailuun osallistui 7 tyttöä, Uudenkaupungin, Mynämäen ja Laitilan lukiosta. Lionveljet osallistuivat nuorten kuljetuksiin, koska koulukuljetukset eivät olleet
ajankohtaan sopivia. Osallistujat olivat Aja M-piiristä. Nuorten puheet olivat raikkaita, viisaita ja vaikuttavia. Nuoret ottivat
kantaa myös ajankohtaisiin kysymyksiin,
positiivisesti ja tulevaisuudenuskoisesti,
mutta myös kriittisesti. Pääosin lukiolaisista muodostunut, salintäysi yleisö seurasi puheita hiiskumattoman tarkkaavaisina.
Kunnioitus omia luokkatovereita kohtaan
kohosi, mutta saattoipa syntyä päätös kokeilla itsekin olla joskus puhujanpöntön
takana.
Raati piti tehtäväänsä erityisen haastavana, puheiden tasoa korkeana ja suorituksia kovin tasaveroisina.
Raadin arviointitulosta paljastaessaan
Leena Kytömäki osoitti sanansa kaikille
puhujille: ”Teillä leikkaa – ja järjen lisäksi
teillä on sydän paikallaan.”
Raati antoi pohdinnan jälkeen sijoituksista yksimielisen tuloksen:
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I palkinto Viivi Soini, Laitilan lukio
II palkinto Anni Ilvonen, Mynämäen lukio
II palkinto Tuovi Helin, Uudenkaupungin
lukio
Pirjo Koskenrouta
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Riemua ja
iloista palvelua!

- Lipaskeräyksiä eri puolilla A-piiriä
Muutama klubi piirissämme osallistui taas Nenäpäivän iloiseen palvelutapahtumaan. Lipaskeräyksessä
on mahdollista tavata yleisöä kauppakeskuksissa, kauppojen edustoilla ja tapahtumissa. Samalla voimme tuoda esille omaa palveluajatustamme. Emme kerää aina omalle järjestölle, vaan olemme mukana
auttavina käsinä monelle luotettavalle toimijalle. Tavoitteena on auttaa kehitysmaiden köyhimpiä lapsia. Mottomme WE SERVE toteutuu tässä aktiviteetissa, iloisesti. Vallan mainioita olisivat klubien itse järjestämät Nenäpäivä-tapahtumat, mutta vasta päättynyt PuSu-urakkamme oli ainakin toistaiseksi vienyt
puhtia isommilta järjestelyiltä.
Leijonat ilmoittivat toteuttavansa lipaskeräyksen ainakin Salossa, Turussa
Silakkamarkkinoilla ja Svenska Dagentapahtuman yhteydessä Konserttisalissa, Kiikalassa Kivihovissa, Pöytyän
Karinaisissa, Tarvasjoella ja Aurassa.
Aina aktiivinen LC Brändö/Kumlinge
on ilmoittanut määräaikaan mennessä
antamastaan rahalahjoituksesta Nenäpäivän tilille.
Valtakunnalliseksi tulostavoitteeksi
oli lionien työryhmässä asetettu 60 000
euroa. Jaettuna 14 piirin kesken se olisi n. 4300 euroa /piiri. Klubeistamme
saatujen ilmoitusten perusteella A-piirin
keräystulos jäänee tästä summasta melkoisesti, siis selvästi pienemmäksi kuin
aikaisempina vuosina.

Leijonat kolehdin kantajina
Nenäpäivän Tuomas-messussa
Leijonat pitivät tänäkin vuonna kiinni
aikaisempien vuosien perinteestä. Kiitos Björn Taxellin, joka kokosi jälleen
entisistä piirikuvernööreistä ryhmän,
joka toimi kolehdinkantajana Nenäpäivän Tuomas-messussa Mikaelin kirkossa.

Entiset piirikuvernöörit
Mikaelin kirkossa.
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Salossa kauppakeskus Plazassa
lipaskerääjinä olivat Arja Isotalo, Helena Linnamäki ja Sari
Källvik LC Salo/Birgitoista
Aurassa lipaskerääjinä Marko
Netterberg, Marjatta Lahti ja
Hannele Tanner-Penttilä LC Aura/Sisu.

Tartutaanko ensi syksynä taas
Nenäpäivä-lippaaseen?
Tänä vuonna lippaisiin vaihdettiin uudet poliisihallituksen keräyslupatarrat,
jotka ovat voimassa vuoden 2022 huhtikuuhun asti. Ensi marraskuussa on
seuraava Nenäpäivä-kampanja. Lippaat ovat monilla klubeilla valmiina
omassa varastossaan. Lippaissa täytyy
olla voimassa olevat keräysluvat. Mikäli lippaissa ei vielä ole uusia keräyslupatarroja, ne tulee vaihtaa. Niitä saa
piirin Nenäpäivä-kampanjapäälliköltä.
Nenäpäivä-toimisto tuottaa erinomaista
materiaalia, jota klubit voivat hyödyntää tapahtumissaan. Yhteistyötä muiden
järjestöjen, koulujen ja yritysten kanssa
kannattaa suunnitella jo hyvissä ajoin.
Nyt jäädään vain odottamaan Suomen
Lions-liiton ja piirimme päätöstä, olem-

Kuvassa LC Salo/Birgitat Maria
Koverskoi ja Tarja Raitis
Salohallilla LP Viestin lentopalloottelussa lipaskerääjinä.
meko mukana vuonna 2018 iloisesti
auttavassa Nenäpäivässä.
Nenäterveisin
Hannele Tanner-Penttilä
Nenäpäivä-kampanjapäällikkö 2017
LC Aura/Sisu
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”Teemme yhdessä ja näymme” oli lohkomme teema kaudella 2016 - 2017. Niinpä lähdimme teeman mukaisesti toteuttamaan yhdessä tempausta ”Auta lasta – Auta perhettä”. Parikymmenpäinen joukko leijonia ahkeroi K-Citymarket Turku-Skanssin aulassa 29.4. Tempaukseen osallistui Turun lionsklubeista Turku-Åbo,
Turku/Lucia, Turku/Pohjola, Turku/Suikkila ja Turku/Viola. Tavoitteenamme oli auttaa Turun ensi- ja turvakodista kotiutuvia vauvoja ja
pikkulapsiperheitä. Tulokseksi saimme lähes seitsemän ostoskärryllistä
tavaraa lapsiperheille.
Konsepti oli yksinkertainen: tavarataloon saapuvaa asiakasta pyydettiin omien ostostensa lisäksi ostamaan yksi ylimääräinen tuote. Tarjoamissamme esitteissä oli valmiiksi tarvike-ehdotuksia.
Niistä asiakkaan oli sitten helppo valita
mieleisensä lahjoitettava.
Tempauksen ohessa lionit kiersivät
kauppakeskuksen käytävillä ja keräsivät Punainen Sulka -kampanjan lippailla rahaa kotimaan nuorille. Ahkeroivat
lionit kokivat yhteistyön myönteiseksi.
Tempaus tuotti seitsemän ostoskärryllistä tarvikkeita: lakanoita, pyyhkeitä,
tuttipulloja, tutteja, vaippoja, ammeita,
pottia, pesunesteitä jne. Juuri sitä, mitä
olimme lähteneet tempauksella hakemaankin. Lionit ahkeroivat ja yhteistyö
sujui klubien kesken hyvin. Mukana
olijoiden mukaan ”Seuraavaa projektia
jo odotetaan”.
Heti vapun jälkeisenä tiistaina
veimme pienellä talkoojoukolla avarat
Turun ensi- ja turvakotiin. Siellä meidät
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otettiin kiitollisina vastaan. Tavaroille
on todellista kysyntää.
Mutta – ilman tempaukseen mukaan
vihkiytyviä asiakkaita emme olisi onnistuneet. Liikkeellä oli valtavasti ihania, hengessä mukana olevia ihmisiä.
Heillä oli todellinen halu auttaa näitä
pikku perheitä. Suurin kiitos kuuluu
heille!
Aktiviteetti on alun perin Leo-Jär-

jestön kehittämä ja LC Helsinki/Finlandian Suomeen tuoma aktiviteetti.
Tuija Fredriksson ZC
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Salon seudun ensimmäinen naisista koostuva lionsklubi perustettiin 20 vuotta sitten. Ensimmäistä charterjuhlaamme
juhlittiin 12.12.1997. Näistä juhlijoista on Birgitoissa yhä
mukana 11 perustajajäsentä. Nimensä klubi sai pitkän pohdinnan jälkeen Halikon kirkon suojeluspyhimykseltä, Pyhältä
Birgitalta, naiselta, vaimolta, äidiltä ja rohkealta vaikuttajalta, joka näki unia paremmasta.

Birgittojen vuosittainen suurin ja näyttävin aktiviteetti on Naisex-messujen
järjestäminen naistenpäivän tienoilla.
Meillä on 16. messut lähes valmiina.
Messujen tuotolla on tuettu salonseutulaisia vähävaraisia perheitä useammalla
tuhannella eurolla vuosittain joulun alla
lahjakorttien muodossa. Messutuotolla
olemme tukeneet myös salonseutulaisia nuoria, lapsiperheitä, vanhuksia ja

Vuosien varrella Birgitat ovat palvelleet ja tehneet hyvää niin seudullisella,
kansallisella kuin kansainväliselläkin
tasolla. Alkuvuosina palveluaktiviteetit
olivat suuremmassa roolissa, istutimme puita, osallistuimme hyvänmielen
torille erilaisin tuottein, toimimme ystäväapuna erityistä tukea tarvitseville ja
ilahdutimme vanhainkodissa ikä-ihmisiä lauluhetkillä. Osa näistä palveluaktiviteeteista kulkee yhä mukanamme.
Samoin nuorisovaihto ja Quest-koulutuksen tukeminen ovat kuuluneet
ohjelmaamme koko 20-vuotisen taipaleemme. Birgitat ovat tukeneet katastrofiapua tarvittaessa, osallistuneet
nenäpäiväkeräyksiin ja tukeneet Plankummitoimintaa vuosittain. Punainen
Sulka-keräys on ollut yhdistyksellemme
tärkeä. Nyt juhlavuonna ylsimme menestyksekkäästi tavoitteeseemme.
Charterpresidentti Mirja Jyläntö muisteli Birgittojen leijonapolkua
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Hannu Nikander, Sinikka Nikander ja Anja Kurvinen
erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä.
Yhteensä vuosien varrella Birgitat ovat
lahjoittaneet huikeat 150 000 euroa hyväntekeväisyyteen.
Juhlavuoden lahjoitus 5000 euroa kohdistettiin salolaiselle nuorisotyölle.
Summa jaetaan Kuusjoen, Perttelin
Suomusjärven, Kiskon ja Särkisalon
nuorisotilojen nuorille. Nuorisotilat
ovat tärkeässä asemassa erityisesti maaseudulla. Nuorisotilat toimivat kätevänä
kohtaamispaikkana alueen nuorille.
LC Salo/Birgittojen 20-vuotista Charterjuhlaa vietettiin idyllisessä maalaismaisemassa Pukkilan kartanolla lähellä
kaupungin sykettä. Juhlatilan viihtyisä
miljöö loi arvokkaat kehykset Birgittojen upealle juhlalle. Juhlapuheessaan
DG Risto Paukku kiitti aktiivisia Birgitoita ja piti Birgittojen juhlaa oival-

Kättelemässä Seija Tuominen, presidenttimme
Maria Koverskoi ja Charterpresidenttimme Mirja Jyläntö

lisena päätöksenä Lions-järjestön 100
juhlavuodelle. Vierailevat klubit ja
kummiklubimme LC Halikko/Rikala
toivat tervehdyksensä. Charterpresidentti Mirja Jyläntö muisteli Birgittojen
leijonapolkua. Muistelo sisälsi hauskoja
yksityiskohtia vuosien varrelta ja mieliimme tulvi klubimme vaiheikkaat ja
muistorikkaat vuodet. Muistelon kautta
palautui mieliimme, miten paljon olemmekaan leijonavuosinamme tehneet hyvää, yhdessä, Birgittoina.
Juhlan huipennuksesi Lions-ritari Anja
Kurvinen löi ansioituneen Birgitan Sinikka Nikanderin Lions-ritariksi. Arvonimen Sinikka sai ansioistaan aktiivisena perustajajäsenenä. Sinikka on
toiminut klubimme useissa viroissa
innostuneesti ja osallistunut lukuisiin
aktiviteetteihimme toimeliaana luoden
ympärilleen positiivista energiaa.

Juhlamme sai vuolaasti hyvää palautetta rennosta tunnelmastaan, maukkaasta
ruuasta, kauniista kattauksesta ja juhlatilan upeista puitteista. Illan päätteeksi Tanssiorkesteri Ferdanda tarjosi
menevää musiikkia ja mahdollisuuden
irrotella tanssilattialla. LC Salo/Birgitat kiittävät lämpimästi kaikkia juhliin
osallistuneita. Juhlaväki, vieraat, te teitte 20-vuotis Charteristamme Juhlan.
Johanna Mannström
LC Salo/Birgitat
Tiedottaja

Tanssiorkesteri Fernanda
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VUODEN KUVAT 2017-2018

Piirihallituksen seuralaisohjelmassa
Somerolla, Baddingin pysäkillä, 23.9.2017.

Jalopeuroja 1400 kiloa jaossa
piirihallituksen kokouksessa 15.3.2017.

Noitia Uudenkaupungin torilla.
Merettarien PuSu-päivä.

Renkaidenvaihtopalvelua LC Turku/Linnalta.

Klubivirkailijoiden koulutus 10.5.2017.
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Lokalahden kirkonkylän siivoustalkoiden jälkeen laavulla.
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VUODEN KUVAT 2017-2018

Marjanpoimintaa ja hillon keittoa metsässä,
Lions Quest -hengessä, Pöytyällä.

Silakkamarkkinat.

LC Somero/Paratiisi istutti 100-vuotisjuhlakuusen Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen pihapiiriin 2.10.2017.

Lehmusvalkaman juhlaväkeä.

Luciat Logomossa.

Lippulinna Turun sankarihaudoilla 14.1.
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LC Kustavi

Kustavin sankarihauta sai uuden ilmeen
LC Kustavin saamien lahjoitusten varoin sankarihaudalle asennettiin istutusten
ja uuden nurmikon lisäksi
kastelujärjestelmä, joka hoitaa kastelun. Klubi lahjoitti
lisäksi uudet hautalyhdyt
yhdessä Kustavin sotaveteraanien perinneyhdistyksen
kanssa.
Teksti: Pirjo Ilkka
Kuvat: Heikki Nilanen
LC Kustavi
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LC Naantali-Raisio

LOTILLE KUNNIAA!
LC Naantali-Raisio on jo vuodesta 2003 järjestänyt alueensa lotille hemmottelupäivän. Naisklubina haluamme
osoittaa kiitosta ja kunniaa
lotille kaikesta siitä, mitä he
ovat tehneet 100-vuotisen
Suomen itsenäisyyden puolesta. ”Tästä päivästä alkaa
aina kevät”, totesivat lotat
jälleen yhteen ääneen keväisen kauniissa Naantalin Kylpylän Paviljongissa.
Lotta Svärd -järjestö oli vapaaehtoinen, koko maan kattanut naisten maanpuolustusjärjestö. Suomen sotien aikana 1939-1944 lotat toimivat erilaisissa
maanpuolustustehtävissä, mutta valtioneuvosto lakkautti järjestön välirauhan sopimuksen nojalla 23.11.1944.
Lakkauttaminen otettiin vastaan raskain mielin, olivathan lotat tehneet
oman rankan osuutensa Suomen itsenäisyyden säilyttämisessä. Ainoana
maana maailmassa, muiden muassa,
Suomen lotat toivat rintamalla kaatuneet sotasankarit oman maansa multiin ikuiseen lepoon. Valitettavan moni
isänmaatansa pyyteettömästi palvellut
lotta ehti siirtyä ajasta ikuisuuteen, ennen kuin lotille alettiin julkisesti osoittaa heille kuuluvaa kunniaa.
Kun odotettu kutsu painettuine ohjelmineen tipahtaa postiluukusta, me
naisleijonat otamme ilmoittautumiset
vastaan. Kohtuullisen ajan kuluttua
seuraa juhlapäivä – Lottien hemmottelupäivä, jolloin noudamme lotat heidän kotioveltaan Naantalin Kylpylään.
Hemmottelupäivän ohjelma koostuu

Rintamalotan tuntolevy, lottamerkki ja pikkulottamerkki
keskinäisestä seurustelusta, laulu- ja
tanssiesityksistä, puheista ja tietenkin
maistuvasta lounaasta. Tänä vuonna
tervetuliaispuheen piti LC NaantaliRaision presidentti Taina Käräkkä sekä
juhlapuheen lääninrovasti, kirkkoherra
Pertti Ruotsalo. Hädin tuskin näkyviä
kyyneleitä kimalteli siellä täällä, sekä
lottien että meidän leijonien silmäkulmassa.
Kotiin lähdettiin molemmin puolin
onnellisina ja kiitollisina, hyvän kevään ja iloisin jälleennäkemisen toivotuksin. Mutta ei suinkaan tyhjin käsin,
vaan maukkaan saaristolaisleivän kera

ja sydämellisesti kukitettuina.
Teksti: Mirja Kärkäs-Lainio,
LC Naantali-Raisio
Kuvat: Liisa Uotila,
LC Naantali-Raisio

”Hädin tuskin näkyviä
kyyneleitä kimalteli siellä
täällä, sekä lottien että
meidän leijonien
silmäkulmassa.”
JALOPEURA 2018
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LC Åland/Freja

LC Åland/Freja - ett glatt gäng
LC Åland/Freja är Ålands enda damlionsklubb och vi startade vår verksamhet 1997. Vi hade
20-års jubileum senaste oktober vilket firades med en jubileumsmiddag. Idag har vi drygt 30
medlemmar från hela Åland och från många olika yrkeskategorier. Vi är ett glatt gäng som
träffas, har möten och arbetar i Lionsandan. Förutom ”We serve” har vi ett till motto ”vi kör
så det ryker” vilket betyder stort engagemang i våra aktiviteter. Här är en kort beskrivning av
dem.
Damernas Afton
Damernas Afton är vår populära tillställning där tjejer, damer, tanter, kvinnor...
träffas och umgås. Under kvällen får vi
bland annat ta del av säsongens mode,
äta gott och ha det trevligt tillsammans.
Våra gäster vet att de bidrar till något
gott samtidigt som de får en inspirerande
kväll i glatt sällskap.

Gourmetlotteri
Gourmetlotteri anordnar vi på våren eller
hösten. Är Damernas Afton på våren är
gourmetlotteriet på hösten och vise versa. Det är ett lotteri där vinsterna främst
består av matupplevelser. Allt från tårtor
och luncher till 3-rättersmenyer samt
även ibland middag med övernattning.
Vi är mycket tacksamma för alla krögare
och matkreatörer som bidrar med vinster
och till alla som köper lotter och på så vis
hjälper oss hjälpa.

Holmbergsmässan
Ett av våra lokala företag Holmbergs ab
anordnar en minimässa för allmänheten
på våren där vi brukar hjälpa till med att
serva kunderna som kommer till mässan.
Vi grillar korv, serverar dryck, plockar
rent från bord mm och på så vis får vi ett
bidrag till Frejorna.

Miljödagen (nonprofit)
Miljödag LC Åland/Freja arrangerar en
återkommande miljödag på våren. Filosofin är ”om vi alla hjälps åt med att
plocka skräp i vår omgivning blir naturen omkring oss mycket trevligare för
alla att leva och vistas i ”. Vi har fått
mycket god respons på vår miljödag där
alla från dagisbarn och skolelever till
pensionärer samt många fler är med och
plockar skräp. Mariehamns stad tackar
för det fina initiativet genom att ställa
upp med kärl och uppsamlingsplatser för
allt skräp.

Julgranen (nonprofit)
Är vårt nyaste projekt. Vi blev kontakta-
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de utav JCI Mariehamn, de såg gärna att
vi tog över ett projekt som de hade drivit
i 5 år. Vi tackade ja, för det är ett projekt
som ligger i linje med vår verksamhet. I
år hade vi inskolning och gjorde projektet tillsammans. Julgranen är digital och
julklapparna bokas via facebook. Köparen för klappen till ett av uppsamlingsställena, varifrån den hämtas och sorteras
och packas enligt listor från socialkanslierna för att sen föras ut till kommunerna. Föräldern/-a hämtar sen klappar och
kan sätta sin egen julhälsning på paketet. JC Mariehamn och LC Åland/Freja
samlade i samarbete med kommunernas
socialkanslier in julklappar till barn på
Åland som annars kanske inte skulle få
någon julklapp. I år blev det 234 julklappar till 117 barn i olika kommuner.
Förutom ovanstående sedvanliga aktiviteter deltar vi även nu och då i olika
nationella och internationella insamlingar och kampanjer för att hjälpa behövande.

Våra partners är också med ibland,
flera av dem är medlemmar i någon av de
åländska klubbarna. Här är vad vi gjort
eller ska göra tillsammans. Vi startade
upp i augusti med kräftskiva, julfest i december och i mars blir det resa till Stockholm och Mamma Mia! The party. Och
självklart är våra partners också med vid
presidentskiftet.
Fast medelåldern är lite högre än LC
Åland/Frejas 20 år, är vi en pigg club
som antar nya utmaningar och är på hugget, vi trivs tillsammans och ställer upp
för varandra. För oss känns det gott att ge
av vår tid för att kunna hjälpa.
Susanne Schütt

För gemenskapen
Varje år gör vi företagsbesök, på hösten
var vi till Stalldalen och tittade på deras
pensionat och fick höra om deras planer
att grunda ett rekreationsområde. I vår
ska vi titta på miniatyrstaden Mariehamn. Modellstaden som är en detaljrik
miniatyrmodell av Mariehamn som det
såg ut på 1920-talet.
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LC Brändö-Kumlinge

Brändö fisketävling 25 år

Brändö fisketävling startades som ett sätt att förlänga
turistsäsongen i kommunen
och samtidigt hitta ett sätt
att samla in pengar till klubben. Det återkommande tävlingsdatumet har varit första helgen i september.
År 2017 hade Brändö Fisketävling 25 års jubileum.
Tävlingen har lockat hit fiskare från skärgården, fasta
Åland och från fastlandet år
efter år. För många har det
blivit en årlig tradition.

Vid prisutdelningen senaste höst delades som första pris för största fisk ut
en Röda Fjädern tavla vid namn ”Asfalttilampaat”.
Tack vare intäkterna från tävlingarna kunde LC Brändö-Kumlinge
bl.a. bidra med 25000 € till anskaffningen av en ny sjöräddningsbåt år
2005 till den lokala sjöräddningen.

Röda Fjädern-kampanjen.
Röda Fjädern-kampanjer har genom
åren ordnats med olika teman. År
2017 var temat ”Stöd de unga till
självständighet”.
Vår klubb har sedan starten aktivt
deltagit i kampanjerna med hjälp av
intäkter från den årliga fisketävlingen.
Inför årets kampanj kom de åländska

klubbarna gemensamt överens om att
anordna en Röda Fjädern dansgala på
restaurang Arkipelag i Mariehamn.
Denna tillställning blev verkligen
lyckad. Stort tack till de åländska
klubbarna med LC Mariehamn i spetsen. Vår klubb har därutöver deltagit
genom att köpa in en Röda fjädern
tavla och akryl-kuber som priser till
fisketävlingen. Allt detta tillsammans
har möjliggjort klubbens goda resultat
i Röda Fjädern-kampanjen.
Text: Klubbens medlemmar

Det första året 1993 anlitades en
konsult för upplägget. Med åren har
deltagarantalet vuxit och tävlingen
har blivit klubbens största aktivitet.
Antalet deltagande fiskelag (med tre
män/kvinnor per båt) var som störst
i början av 2000-talet och uppgick
som mest till 112 båtar. De senaste
åren har antalet stabiliserats till mellan 55 och 70 fiskelag. I början pågick
tävlingen under lördag och söndag,
men efter ett antal år ändrades den till
fredag och lördag. År 2018 kommer
tävlingen att arrangeras som endagstävling.
Lördagen avslutas med dans på
Restaurang Gullvivan. Prisbordet har
varierat från år till år. Bland priserna
har vi bl.a. sett Brändöjollen, lusthus,
Nokiatelefoner och GPS-apparater.
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LC Naantali-Raisio

Leijonat laineilla –
Saaristolaisvenepurjehdus 5.8.2017
LC Naantali päätti keväällä herättää henkiin muutamien vuosien tauon jälkeen Saaristolaisvenepurjehdus
-kilpailun Naantalissa. Päätimme LC Naantali-Raision
naisten kesken ottaa haasteen vastaan ja osallistua kilpailuun ja kerätä samalla rahaa nuorison hyväksi. Kilpailussa naisistoon kuuluivat Ritva Raitmaa, Kaija Honka, Irma Juslenius ja Sirpa Rajaniemi.
Koska meillä oli innokkaita naisia osallistumaan tapahtumaan muutenkin kuin
purjehtien, päätimme lähteä myymään
myös erilaisia tuotteita kojullamme.
Kojulla häärivät Maija Saarni-Tuuna,
Eeva Harjulahti, Tuula Lehtinen, Taina Käräkkä, Ritva Sundström, Merja
Salonen ja Liisa Uotila. Teemana oli
saariston perinteiset tuotteet. Myynnissä ja maistatuksessa oli Saariston
Leivän saaristolais- ja hedelmäleipää
sekä Suomen Sillikonttori Oy:n sillejä.
Lisäksi myynnissä oli Liitolan Myllyn
luomujauhoja, villasukkia, paahdettuja
manteleita ja Leijona-logolla varustettuja maustesettejä.
Purjehdustreenit alkoivat kesäkuun
alussa Merimaskussa ja jatkuivat lähes
viikoittain kilpailuun saakka. Aluksenamme oli Åminne-verkkovene – nimeltään Venla. Naisiston kokoonpano
vaihteli, kuka kulloinkin ehti paikalle.
Välillä löysimme itsemme kaislikostakin ja usein tulimme hinauksessa rantaan, kun Syvälahden tuulet olivat sen
verran haastavat. Hajosi meiltä kerran
kahvelipuomin haarukkakin, mutta sinnikkäästi jatkoimme kohti kilpailupäivää. Treenit olivat purjehduksen opettelua, mutta ennen kaikkea mukavaa
yhdessäoloa.
Kilpailupäivänä keli oli erittäin
haastava ja kieltämättä hieman jännitti kisaan siinä kelissä lähteä. Tuuli ei
ollut ollut niin kovaa koko kilpailun
30-vuotisen historian aikana. Tottahan
toki tavoitteenamme oli voitto, kun itse
presidenttikin meitä siihen kannusti.
Toisin kuitenkin kävi. Olimme neljänsiä, oman sarjamme viimeisiä. Urhean
naisistomme tavoitteet tuli kuitenkin
täytettyä: pysyimme pystyssä, emme
kolhineet muita ja saavuimme omin
avuin maaliin. Olimme me ylpeitä itsestämme. Itsensä haastamista ja voit-
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Onnelliset maalissa tsemppipalkinnon saaneena.
tamista tämäkin. Saimme me kuitenkin palkinnonkin, tsemppi-palkinnon
(Brinkhallin kuohuviiniä ja kiertopalkintona sinkkianodi).
Ennen kaikkea tapahtumaan osallistumisella tavoitteenamme oli kerätä varoja nuorisotoimintaan. Tästä saimmekin komean palkinnon – tuotot olivat n.
1900 euroa. Puolet kannustusvaroista
lahjoitetaan Naantalin Purjehdusseuran
juniorijaostolle optimistijollien purjeiden hankintaan, mikä mahdollistaa
purjehdusharrastuksen
aloittamisen
monelle lapselle ja nuorelle. Puolet
varoista tullaan todennäköisesti käyttämään Naantalin ja Raision yläasteille
suunnatun teatteriesityksen järjestämiseen yhdessä muiden klubien kanssa.

Lämmin kiitos kaikille kannustajillemme!
Ja 2018 teemme hyvää uudestaan
Teksti: Ritva Raitmaa
Kuvat: Päivi Santalainen-Saaros,
Jukka Viljanen
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Suomi 100 -juhlavuoden hengessä tehtyjä kaarnaveneitä valmistui lasten tekemänä klubilaisten ohjauksessa useampia kappaleita.
(Kuva: Antero Suomilammi)

LC Ruskon jäseniä osallistui
20.11.2017 paikallisen Karhukallion päiväkodin aktiviteettiin. Veistimme kaarnaveneitä,
joten teema sopi hyvin Suomi
100 -juhlavuoden henkeen.
Kaikkiaan kuusitoista päiväkoti-ikäistä sai apua viideltä LC
Ruskon jäseneltä kaarnaveneiden veistämiseen. Myös leijonille aktiviteetti oli mieluisa ja
mukava.
”Tapahtuma oli hyvin mielenkiintoinen
ja vauhdikas. Varsinkin yksi poika ryhmässäni oli niin innokas tekemään purje- ja muita laivoja, etten oikein perässä
pysynyt. Poika sanoi alkavansa laivanvarustajaksi, kun tulee isoksi”, kuvaili
tapahtumaa LC Ruskon Antero Suomilammi.
Suomilammin mukaan lasten puukon
käyttöön piti kiinnittää huomiota, vaikka heille oli opetettu puukon käyttöä jo
kotona. Porakoneen käyttö oli päiväkodin henkilökunnan vastuulla varmuuden
vuoksi. Valmiit kaarnaveneet tehtiin
näytille Suomi 100 -näyttelyyn Ruskolle
itsenäisyyspäiväksi.
LC Rusko on opettanut aktiivisesti vii-
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Kaarnaveneitä olivat veistämässä LC Ruskosta Ilkka Luukkala, Timo Björkqvist,
Antero Suomilammi, Pentti Härmä sekä tämän valokuvan ottanut Samuli Pietilä.
me vuosina muutoinkin lasten ja nuorten parissa käden taitoja. Vuoden 2017
keväällä klubin jäsenet olivat mukana
linnunpönttöjen tekemisessä lasten ja
nuorten kanssa, ensin Vanhemmuuden
viikon perhetapahtumassa Ruskotalolla
ja toistamiseen syksyllä Karhukallion
päiväkodin esikoululaisten kanssa.

”Kaikki tällainen yhteistyö päiväkodin,
lasten ja iäkkäämpien lionien välillä
koetaan varsin tervetulleeksi ja kaiketi
myös kehittäväksi. Jotakin uutta ja innostavaa aktiviteettia on taas kehitteillä
tulevaksi kevääksikin”, Suomilammi
toteaa.
Teksti: Samuel Raunio
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LC Aura/Sisu

Kymmenen
toiminnantäyteistä
vuotta
Meistä on joka lähtöön!
Kymmenen toimintavuotemme aikana olemme viettäneet juhlia kovin vähän. Kokouksia sitä vastoin on kuukausittain kesäkuukausia lukuun ottamatta, mutta erilaisiin tapahtumiin ja palveluaktiviteetteihin olemme panostaneet paljon. Pidämme huolen,
että järjestömme luonteen mukaisesti osallistumme toimintaan paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Otamme toiminnassamme huomioon myös järjestömme kulloisetkin teemat. Niin voimme parhaiten toteuttaa maailman suurimman
palvelujärjestön asettamia palvelutavoitteita. Teemme mielellämme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Erityinen kiitos kuuluu
alueemme yrittäjille, muille yhdistyksille ja Auran sosiaalitoimiston ja kotipalvelun henkilökunnalle ja seurakunnalle. Ilman
tapahtumiimme osallistuvaa yleisöä voisimme tarjota apua huomattavasti pienemmälle joukolle. Kiitos, kun tulette. Odotamme
teitä aina kutsun käytyä. Toimintaamme voi seurata fb-sivustoltamme.

LC Aura/Sisu vietti huhtikuussa ensimmäisen vuosikymmenensä täyttyessä juhlaa viihdekonsertin merkeissä Aurasalissa. ”Aihetta juhlaan!” -konsertti oli avoin kaikille. Jo
konsertin nimi kertoi, että on paikallaan juhlia: Suomi 100,
Aura 100 ja LC Aura/Sisu 10! Esiintyjänä oli mainio auralainen Mellasen perhekokoonpano, Tuire Mellanen & Perilliset.
Hauskana loppuyllätyksenä metsästettiin leijonaa, Mellasten
sovituksin ja sanoin. Oivaltavaa hauskuutta! Konsertin tuotto
lahjoitettiin lionsien valtakunnalliseen Punainen Sulka -keräykseen, jolla kerättiin varoja syrjäytymisvaarassa olevien suomalaisten nuorten parissa tehtävään työhön. Ennen konserttia
klubimme vietti mukavan juhlalounashetken naapuri klubien
ystävien kesken ravintola Juhliksissa. Piirimme MD 107A
tervehdyksen klubillemme toi piirikuvernööri Ulla Rahkonen.
Hannele Tanner-Penttilä
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LC Loimaa/Sinikellot

Wauvakahvila yhdistää
vauvaperheitä Loimaalla
Wauvakahvilatoiminta käynnistyi maaliskuussa
2017 Loimaalla kahvila Pikku Wanha Kanalassa.
Kahvilatapaamisten tarkoituksena oli tavata samassa elämäntilanteessa olevia vauvaperheitä.

Kerran viikossa järjestettävissä tilaisuuksissa tutustutaan, rupatellaan, kahvitellaan ja kuulostellaan, mitä
kaikkea kivaa voisi tehdä yhdessä. Toiminta on toteutettu yhteistyössä Wanhan Kanalan ja LC Loimaa/
Sinikellojen kanssa. Sinikelloista kummeina toimivat
Marjatta Levomäki ja Kaarina Sulonen sekä Wanhasta Kanalasta Jaana Pirttisalo-Mäkelä. Vapaaehtoisina
toimintaa olivat käynnistämässä pienen Hilla-vauvan
vanhemmat Tuuli ja Kari Honkaniemi.
Marjatta Levomäki Sinikelloista sanoo pitävänsä
tärkeänä, että vauvaperheille on tarjolla monenlaista
sosiaalista aktiviteettia. ”Vertaistuki on aina tärkeä
vauvaperheiden vanhemmille. Oli ihana kuunnella,
miten täällä on vaihdettu kuulumisia ensimmäisten
hampaiden puhkeamisesta ja kaikesta mikä vauvaperheiden arkeen liittyy.”
Toiminnasta on saatu vanhemmilta positiivista palautetta; ”Kahvilassa on kiva käydä ja muita paikallaolijoita on helppo lähestyä”. Jaana Pirttisalo-Mäkelän
mukaan toimintaa kehitetään jatkossa osallistujien
toiveiden mukaisesti mm. järjestämällä yhteisiä retkipäiviä ja ruoanlaittohetkiä.
Pia Kandén
LC Loimaa/Sinikellot
Tiedotustoimikunta
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LC Paimio/Aallotar

Aallottarien syyskausi
oli tapahtumia täynnä
Aallottarien syyskausi oli tapahtumia täynnä. Kauden alussa elokuussa olimme mukana Paimion Siltasoututapahtumassa. Paistoimme lettuja ja myimme kahvia ja mehua. Sateisesta
säästä huolimatta letunostajia riitti jonoksi asti. Tänä vuonna emme valitettavasti saaneet
omaa soutujoukkuetta kilpailuun mukaan.
PuSu-projektiin osallistuimme ahkerasti, tässä kunnostautui erityisesti
PuSu-vastaavamme Teija Roos. Hän
kävi vuoden mittaan useissa eri tapahtumissa myymässä sulkakoruja ja –kynttilöitä. Sulkakorut ovat
paikallista tuotantoa. Paimiolainen
Vuonue&Viipsinpuu valmistaa omien
maalaiskanojen vapaasti pudonneista
sulista korva- ja kaulakoruja. Teimme hyvän tuloksen ja siitä kiitokseksi
saimme Soile Yli-Mäyryn taulun.

joka samalla esitteli tiloja ja kertoi
Nuorten Tuvan toiminnasta.
Lavis on ollut viime aikoina kaikkialla hyvin suosittua ja niinpä mekin järjestimme marraskuussa oman
hyväntekeväisyyslaviksen, jonka vetäjäksi saimme seudulla tunnetun ja
pidetyn vetäjän, Matleena Koskisen
eli Matun. Iskun talon sali oli aivan

täynnä ja tuotto tästäkin tapahtumasta
meni nuorten hyväksi.
Olemme jo useana vuonna olleet
avustamassa tarjoilussa kaupungin
Itsenäisyyspäiväjuhlassa ja tänäkin
vuonna meitä pyydettin mukaan. Juhlavassa tilaisuudessa oli klubistamme
kolme lionia suorittamassa tärkeää
palvelutyötä.

Pääavustuskohteemme on ollut nuoriso mutta myös vanhukset ovat lähellä
sydäntämme. Paltanpuiston palvelukeskuksesta käännyttiin puoleemme
ja kyseltiin mahdollisuutta saada helpotusta vanhusten ulkoiluun. Lahjoitimme heille yhdessä paikallisten
toimijoiden kanssa lämpimiä ulkoiluviittoja jotka helpottavat pyörätuolipotilaiden ulkoilua. Viitat ovat helppo
pukea pyörätuolissa istuvalle ja ovat
erittäin lämpimiä.
Paimion nuorisotoimella taas oli
puutetta tablettitietokoneista. PuSurahoilla ostimme kaksi tablettia, jotka
luovutimme Nuorten Tuvan käyttöön.
Lahjoitusta olivat luovuttamassa presidentti Arja sekä Ulla, Katja ja Aili
( kameran takana ). Lahjoituksen otti
vastaan pajaohjaaja Jenni Leponiemi,
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Syyskauden kruunasi perinteinen joulukonsertti Iskun talolla. Konsertissa esiintyivät Aallottarien oma ihana Outi Ollila
ja Finlandersista tuttu Jussi Lammela sekä orkesteri.
Aktiviteettien lisäksi ehdimme syksyn
aikana kuukausikokouksissa tutustumaan kahteen paikalliseen yritykseen
ja kävimme myös yhdessä nauttimassa kulttuurista Salon Teatterissa. Ohjelmassa oli musikaali Jekyll & Hyde,
jossa mukana näyttelemässä oli tuttuja paimiolaisia. Musiikin sovituksesta
ja johdosta vastasi klubimme jäsen,
taitava musiikin ammattilainen Outi
Ollila.
Syyskauden kruunasi perinteinen
joulukonsertti Iskun talolla.
Iskun talo on vanha työväentalo, joka
tänä vuonna siirtyi yksityisomistukseen, kunnostettiin ja siitä on lyhyessä ajassa tullut suosittu erilaisten tapahtumien järjestelypaikka.
Joulukonsertin tuotto ohjattiin tänäkin
vuonna Paimiolaisten vähävaraisten
lapsiperheiden joululahjoihin. Konsertissa esiintyivät Aallottarien oma
ihana Outi Ollila ja Finlandersista
tuttu Jussi Lammela sekä orkesteri.
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Konsertin väliajalla yleisö sai nauttia glögistä ja joulutortuista jotka oli
saatu lahjoituksena paikallisilta toimijoilta, kuten oli saatu myös arpajais-

palkinnot.
Ritva Holopainen

Lahjoitusta luovuttamassa presidentti Arja sekä Ulla, Katja ja Aili
(kameran takana). Lahjoituksen otti vastaan pajaohjaaja Jenni Leponiemi.
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LC Naantali-Raisio

JOULUPUU

-Hyväntekeväisyyskeräys
25.11.–9.12.2017

Joulu on juhla, jolloin monen lapsen haaveissa on löytää paketti kuusen alta. Turhan monen lapsen haave
jää kuitenkin toteutumatta. Valtakunnallisen Joulupuu
-hyväntekeväisyyskeräyksen avulla jaetaan jouluiloa
ja tehdään lahjahaaveista totta. LC Naantali-Raisio
organisoi yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistysten kanssa viime vuonna Joulupuu-keräyksen. Aktiivisen panoksensa keräyksen
järjestelyihin antoivat myös alueen muut lionsklubit,
LC Naantali, LC Naantali/Tawast, LC Raisio, LC Raisio/
Martinus ja LC Rymättylä/Merimasku.
Hyväntekeväisyyskeräys järjestettiin
nyt kahdeksannen kerran ja se toteutettiin 25.11.-9.12.2017. Ideana oli antaa
ihmisille ja yrityksille mahdollisuus
auttaa ja antaa hyvä joulumieli ja levittää sitä eteenpäin. Halusimme tehdä
auttamisen helpoksi.
Hyväntekeväisyysprojekti keräsi
Naantalin, Raision ja Maskun vähävaraisille lapsiperheille noin 2 500 lahjapakettia ja 650 ruokalahjakorttia. Tämä
oli kaikkien aikojen ennätys. Keräys
onnistui kaikilla tavoin mitattuna yli
kaikkien odotusten. Keräykseen osallistui ennätysmäärä yrityksiä ja yksityishenkilöitä.
Jouluilon jakaminen oman paikkakunnan lapsiperheille oli keräyksen
avulla todellakin hyvin helppoa. Kuusesta valittiin mieleinen lahjansaajan
kortti (esim. poika 11 v), lahja hankittiin valitulle lapselle, ja lahja tuotiin
keräyspisteeseen.
Joulupuu-keräyspisteitä oli alueellamme yhteensä kuusi: Raisiossa kaksi,
Naantalin keskustassa yksi, Rymättylässä kaksi ja Maskussa yksi.
Keräykseen saattoivat osallistua
kaikki, sekä yksityishenkilöt että yritykset. Lahjojen lisäksi voi joulumieltä
jakaa perheille myös ostamalla Joulupuu-kauppiailta ruokalahjakortteja.
Lionit ja MLL:n vapaaehtoiset hoitivat lahjojen keräyksen ja lajittelun.
Raision, Naantalin ja Maskun sosiaa-
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litoimi sekä seurakuntien diakoniatyö
huolehtivat lahjojen jakamisesta perheille.
Joulupuu-keräyksessä yhdistyivät
lasten auttaminen, ihmisten vapaaehtoinen työ, henkilökohtainen panos ja
välittäminen. Joulupuu on tuonut hyvän mielen lahjojen antajille, keräyksessä mukana olleille ja ennen kaikkea
pienille lahjan saajille perheineen.

Jälleen paljon hienoja kokemuksia
rikkaampina jatkamme tätä arvokasta
työtä myös ensi jouluna.
Lisätietoja:
Tuula Lehtinen
LC Naantali-Raisio
puh. 040 737 6775
s-posti: tuula.lehtinen@terholehtinen.fi
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Joulupuuta rakentamaan

– hyvän mielen yhteistyötä lasten ja nuorten hyväksi
Joulupuu on valtakunnallinen, Nuorkauppakamarien käynnistämä lahjakeräys lapsille ja nuorille.
Paikalliset nuorkauppakamarit järjestivät Joulupuukeräyksen jo 15 vuotta sitten. Tavaramerkki on rekisteröity.
Virallista Joulupuu-logoa käytettävissä
keräyksissä taataan lahjojen päätyminen
tarvitseville.
LC Naantali-Raisio avusti v.2015
paikallista nuorkauppakamaria keräyksessä. Seuraavana vuonna meitä pyydettiinkin organisoimaan koko keräys,
heidän antamillaan neuvoilla ja oikeuksin. Yhteistyökumppaneinamme jatkoivat Mannerheimin Lastensuojeluliiton
paikallisyhdistykset. Mukaan olemme
saaneet myös Raision ja Naantalin muut
lionsklubit.
Keräys toteutettiin marras-joulukuun aikana. Noin 2000 lahjaa toimitettiin saajilleen kaupunkien sosiaalitoimistojen ja seurakuntien diakoniatyön
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kautta. Projekti vaatii melko paljon vapaaehtoisvoimia.
Kustannukset ovat minimaaliset,
tulos hyvä ja tunteja kertyy MyLCI:iin.
Käynnistämme taas syksyllä Joulupuun
rakennusprojektin ja annamme mielellämme neuvoja muillekin klubeille.
Lisätietoa saa myös www.joulupuu.org
sivustolta.
Joulupuumuorit
Tuula Lehtinen
ja Kaija Honka
LC Naantali-Raisio

47

LC Uusikaupunki/ Merettaret

Köynnöksiä ja joulutunnelmaa kotikaupunkiin
Anne Kuusisto ja presidentti Paula Saarni esittelevät tuotoksia

Uusikaupunki on juhlinut 400-vuotisjuhlaansa koko vuoden 2017. Niinpä kaupungin jouluilmekin on tavallista juhlavampi. Puutalokaupungin idyllissä havuköynnökset koristavat talojen seinustoja, sisäänkäyntejä ja ikkunan pieliä. Monet köynnökset ovat Merettarien talkootyötä.
Uudenkaupungin joulutunnelma alkaa
Wanhan Ajan Markkinoista. Merettaret
ovat kojullaan torikauppiaina. Niinpä
niitä edeltävät useammat talkootyöt,
sillä myytävät makeat ja suolaiset syntyvät useammissa tapahtumissa. Ensin
leivotaan, sitten pakataan ja vihdoin
pukeudutaan wanhan ajan vaatteisiin

ja henkeen markkinapäivän toritapahtumaan. Meretar Leena Heikkilän ammattimaisella johdolla sujuvat nämä toimet. Muutama havuköynnöskin koristaa
kojua ja myydään halukkaille.
Etukäteenkin on tilattu Merettarilta
havuköynnöksiä kaupunkikuvan kaunistukseksi. Perinteeksi ovat jo tulleet

perusmerettaren, Anne Kuusiston havuja sidontatalkoot hänen kotitilallaan.
Parina tunnelmallisena iltana, säästä
riippumatta ja pihan lisävalonheittimien
valossa syntyvät upeat köynnökset. Punaposkiset ja toppatakkiset Merettaret
saavat jääkylmät näppinsä taas lämpimiksi Annen tunnelmallisessa tuvassa,

Välillä lämmitellään Annen tuvassa
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Tuula on 160 cm pitkä, kuinka pitkä
on köynnös?
pöydän antimien äärellä. Liesi lämmittää ja juttu luistaa. Arvatkaas, ovatko
nämä niitä tunnelmallisimpia hetkiä
klubikaudessa. Tähtihetkiä siis. Tästä
työstä ei nauti pieni kohdejoukko, vaan
kaikki kadun kulkijat.
Pirjo Koskenrouta

Ja lisää Pirjon tehtaasta

Ja näin kaupunkikuva kaunistuu
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LC Somero/Paratiisi

Monta tapaa tehdä hyvää Hiukset hyväntekeväisyyteen

muutama sana kadulla vastaan tulevalle. Auttaa voi myös esimerkiksi itselle
tarpeettoman tavaran eteenpäin antamisella tai hiusten lahjoittamisella hyväntekeväisyyteen, Saara luettelee.
- Hiukseni ovat aina kasvaneet hyvin
nopeasti. Kun yläkoulussa ollessani halusin lyhyet hiukset, leikkasin ne salaa
suljetun oven takana. Silloin hiukset
tosin menivät roskiin. Jälkeenpäin hiusten lahjoitus on aina silloin tällöin tullut
mieleeni, Saara kertoo.
Asia on ollut esillä mediassa paljon viime aikoina. Saara alkoi ottaa selvää,
miten hiusten lahjoittaminen olisi mahdollista. Suomesta ei tarvittavaa järjestöä löydy, mutta netistä löytyi Iso-Britanniassa toimiva Little Princess Trust
-niminen hyväntekeväisyysjärjestö. Se
ottaa vastaan lahjoituksena pitkiä hiuksia, joista se teettää peruukkeja ja lahjoittaa ne syöpää sairastaville lapsille.
Järjestön sivuilta löytyivät myös ohjeet
lahjoitettavien hiusten käsittelyyn ja toimitukseen.
Niinpä Saara leikkautti pitkät hiuksensa somerolaisella kampaajalla ohjeiden
mukaan ja lähetti ne hyväntekeväisyysjärjestölle. Seurakuntapastorin muodonmuutos ja uusi look on otettu Somerolla
vastaan ihaillen ja tekoa on pidetty rohkeana vetona. Järjestöltä saadun kauniin
kiitoskirjeen lisäksi hän sai itselleen hyvän mielen ja rohkaisee muitakin harkitsemaan hiusten lahjoitusta.
Leena Nuotio

Saara Roton elämän johtotähtiä ovat palveleminen,
auttaminen ja toisen lähellä
oleminen. Somerolle vuonna
2011 seurakuntapastorin virkaan valittu Saara Roto sanoo
elävänsä todeksi omia arvojaan ja arvomaailmaa. Kangasniemellä syntyneen Saaran juuret ovat isän puolelta
Somerolta, jossa vietetyistä
lapsuudenkesistä hänellä on
mieluisia muistoja. Ne taisivatkin olla syynä siihen, että
Somerolle kotiutuminen on
sujunut helposti.
Uusille asioille avoimeksi ja uteliaaksikin itseään kuvaileva Saara kiinnostui
Somerolle tultuaan myös paikallisesta
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lionstoiminnasta. Saatuaan kutsun liittyä Someron naisleijonaklubi Somero/
Paratiisiin, kutsuun oli hänen mukaansa
helppoa vastata myöntävästi. Klubin jäsenenä hän on ollut yli kaksi vuotta ja on
nyt klubimme 2.varapresidentti.”Koen
sosiaalisen kristillisyyden erittäin vahvana. Arvopohjaltaan lionsjärjestö voisi
hyvin olla kristillinen järjestö”, tuumii
Saara.
Eläinrakkaan ja luonnossa mielellään
liikkuvan Saaran sydäntä lähellä on
myös hyväntekeväisyystyö, kohdistuipa
se sitten ihmisiin tai eläimiin. Ensimmäisen koiransa hän hankki parikymmentä vuotta sitten Åbo Akademissa
teologiaa opiskellessaan. Hän kiinnostui
pelastuskoiratoiminnasta, toimien sen
parissa aktiivisesti vuosia.
- Maailmassa, jopa ihan lähellä, on vaikka mitä mahdollisuuksia tehdä hyvää.
Vain mielikuvitus on rajana eri tavoille
auttaa. Joskus se voi olla pieni hymy tai
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LC Turku/Auroran aktiviteetteihin
kuuluu yhteistyö Varsinais-Suomen
Näkövammaiset ry:n kanssa. Tämän
yhteistyön osana toteutettiin Suomen
ja Lions-toiminnan 100-vuotisjuhlien
merkeissä opastettu ja kuvailutulkattu kävely Aurajoen rannalla kauniina
syyspäivänä.
Näkövammaisille, tavallisen opastuksen lisäksi, tarvitaan kuvailutulkkaus, visuaalisuuden sanallistaminen.
Kuvailutulkki muuttaa visuaalisen
ärsykkeen puhutuksi tai kirjoitetuksi
kieleksi. Perusohje on: ”Kerro mitä
näet”. Kuvailutulkki ei tulkitse, vaan
antaa tilaa vastaanottajan omalle tulkinnalle. Näin pyritään välittämään
esimerkiksi elokuvan tai taidenäyttelyn teokset sanallisesti niin, että sokea
tai heikkonäköinen henkilö voi päästä
osalliseksi kokemuksesta yhdenvertaisesti näkevän kanssa. Kouluttautuminen kuvailutulkiksi on mahdollista
meille leijonillekin. Se oivallinen tapa
toteuttaa Lions-järjestön periaatteita ja
tavoitteita sekä sopii erinomaisesti leijonien Sight First -ohjelmaan.
Kolmisenkymmentä
näkövammaista avustajineen kokoontui Boren
puistossa ja suunniteltu kävely alkoi.
Toimin kävelyn oppaana ja selostajana.
Kuvailutulkkina toimi taiteilija Aino
Kivisaari. Kävimme hänen kanssaan
myös lukemassa selostuksemme näkövammaisten äänitysstudiossa.
Kävelyn kohteiksi oli valittu Boren
puisto, vanha Ylinen Föri, Martinsilta,
Vaakahuone, Ukko-Pekka höyrylaiva, Jarno Saarisen patsas, Föri, Auran
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Panimo, Harmonia-patsas, Wärtsilän
laivatelakka/Chrichton Vulcan, Köysitehdas, Suomen Joutsen ja Forum
Marinum. Kävely päättyi yhteiseen
ateriaan Ravintola Rantakertussa, jossa
pidettiin myös valintatehtävistä koottu
tietokilpailu. Kilpailun palkintoina oli
upeita näkövammaisten tekemiä käsitöitä.
Tämä kävely oli ainutlaatuinen ja
opettavainen. Innostus ja iloinen yhdessäolo olivat tarttuvia. Rantakertun
pöydissä puheensorina monivalintatehtäviä ratkottaessa oli mukaansa
tempaava. Opaskoirat odottivat rauhallisesti emäntiensä ja isäntiensä vie-

ressä. leijonat, pres. Terhi Rissanen,
Marjaana Loiske, Marjatta Toivonen ja
minä, koimme olevamme oikealla asialla ja tekevämme hyvää.
Näkövammaisten toiveissa on saada osallistua uusille kävelyille kotikaupungissamme. Suomen Turussa on
helppo tehdä tällaisia kävelytapahtumia, esiteltäviä kohteita kyllä riittää!
Teksti: Marja-Leena Knuutinen,
LC Turku Aurora
Kuvat: Terhi Rissanen

Kuvassa vasemmalta Jenni Karppinen, työharjoittelija, Marika Leinonen-Vainio,
toiminnanohjaaja, Aino Kivisaari ja Marja-Leena Knuutinen
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I samband med sitt 60-årsfirande 2017 beslöt Lions Club
Parainen-Pargas att stöda
ungdomsverksamheten på
hemorten genom att bidra
till en utvidgning av den
existerande frisbeegolfbanan till en 18-korgars bana.
Tio år tidigare hade klubben
initierat och bidragit till att
en första 9-korgs bana kunde
förverkligas.

I det här fallet gick arbetet ut på trädoch slygallring på de nya nio banorna
samt hopmontering av frisbeekorgarna.
Arbetet tog 130 timmar i anspråk.
Projektet genomfördes i mycket gott
samarbete med Pargas stad, Pargas
Idrottsförenings skidsektion samt Archipelagia Golf Club.

Användarnas respons har varit synnerligen positiv och vår belöning har bl.a.
varit att se nöjda frisbeegolfare i åldern
5 – 75 år gå runt vår ”egen” bana. Ett
sätt att göra gott.
Bo Lindberg

Beslutet föregicks av en ekonomisk kalkylering som visade att man inte endast
med egna befintliga medel går i land
med projektet. Men när nöden är som
störst är hjälpen som närmast. Vad kan
vara närmare en lionsklubb än vår egen
Arne Ritari-stiftelse vars syfte ju är att
stöda och främja de finländska lionsklubbarnas välgörenhetsaktiviteter. Efter en rätt enkel administrativ process
och en snabb behandling av ärendet
kom beslutet att klubben beviljats ett
understöd på 2600 euro som utgjorde
hälften av anskaffningarna (9 korgar
och 9 kastunderlag). Till den s.k. egna
andelen bidrog man med egna tidigare
insamlade medel och med sponsorbidrag från företag på orten.
Då man ansöker om ett bidrag för ett
dylikt projekt från Arne Ritari-stiftelsen
bör man även ange en egen arbetsinsats.
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MIELIPIDEPALSTA
Lions Quest -ohjelma vastaa tulevaisuuden nuoren tarpeisiin- koulutusta ei saa supistaa!
Pitkän kasvattajan, opettajan ja kouluhallinnon kokemuksen perusteella olen seurannut Lions Quest -ohjelman kehittymistä.
Nyt olen saanut kuulla, että kurssin nykyinen laajuus, kaksi kontaktipäivää, esitetään
muutettavaksi yhdeksi kontaktipäiväksi,jota
täydentäisi puolen päivän ns. täydennyskoulutusosuus verkko-opintona.
Miksi näin? Ja millä perusteilla? Olen
saanut kuulla, että ohjelmaa tulee kehittää.
Kyllä tuleekin, mutta ennen kuin kontaktipäivien supistamisesta tehdään päätöksiä,
pyydän huomioimaan muutamia seikkoja.
Lions Quest -ohjelman käyttöön otosta
Suomessa vuonna 1991 syksyyn 1998 oli
jo yli 3500 koulutettua opettajaa. ”Elämisen
laatua nuorille”- silloin kolmipäiväisen ohjelman tavoitteita markkinoitiin nuorten itsetuntemuksen kehittymisellä, omien kykyjen
arvostamisella, päihteettömyyskasvatuksella, toisten kunnioittamisella ja vastuukasvatuksella. Erityisesti yhteistyötaidot sosiaalisissa tilanteissa olivat tärkeitä.
Näin kaksikymmentä vuotta sitten. Ajat
ovat muuttuneet, mutta yksikään kahdenkymmenen vuoden takaisista tavoitteista ei
ole vanhentunut. Lions Quest -ohjelma ei
ole suinkaan jäänyt lähtökuoppiinsa, vaan
on seurannut aikaansa. Ohjelmaa on tutkit-
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tu ja päivitetty meidän aikaamme sopivaksi.
Samaan aikaan erilaisia kasvatus- ja itsetunnonkohottamisohjelmia on kehitetty, mutta
Lions Quest on pysynyt kilpailukykyisenä
koko ajan, ja rohkenen sanoa, muita ohjelmia vaikuttavampana.
Tiedustelin LQ pääkouluttaja/koordinaattori Ulla Sirviö-Hyttiseltä, miten ohjelmaa on kehitetty ja miten kehitetään. Näitä
vastauksia sain:
”Vuosi 2016 antoi meille LQ-kehittäjille
hyvää ja kannustavaa tietoa siitä, että olemme edenneet kehitystyössä, sisällöissä, työtavoissa ja lk-materiaaleissa juuri oikeaan
suuntaan huomioiden ns. Tulevaisuuden
taidot: ajattelemisen taidot, työskentelyn
taidot, työskentelyn hallinnan taidot, ja aktiivisen kansalaisuuden taidot. Nämä laajaalaisen osaamisen taitoalueet ovat keskeisesti mukana LQ-Elämisentaitoja -ohjelmassa.
Ohjelma on uusien kasvatustavoitteiden
mukainen.
Koulutusten toisella kontaktipäivällä
on hyvät perustelut. Niissä tapahtuu motivaation, asenteen ja pätevyyden tunteen lisääntymistä, tunne- ja vuorovaikutustaitojen
oppimista. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Päivät antavat mahdollisuuden
näkemysten vaihtamiseen. Kaksipäiväisen

koulutuksen rinnalle voisi mielestäni tehdä vaihtoehtokoulutuksen, jossa olisi yksi
kontaktipäivä ja tietyn ajan kuluttua puolen
päivän täydennyskoulutus.
LQ-ohjelma on meidän leijonien lippulaivamme. Kärkituotteemme. Olemme
kouluttaneet 20 000 kasvattajaa ohjelman
käyttäjiksi. Opettajien koulutuksen osalta
koulujen rehtorit ovat avainasemassa. He
päättävät koulunsa henkilökunnan koulutuksista, virkavapauksista ja sijaistarpeesta. Kahden kontaktipäivän hinta on 410€.
Kallisko? Tämäntyyppisen, vuorovaikutteisen ja mentoroivan kurssin hinnat muilla
markkinoilla ovat huomattavasti kalliimpia.
Lions-liiton talouden tilaan LQ-ohjelmalla
ei käsittääkseni ole suoranaista vaikutusta.
20 000 koulutetun kasvattajan vaikutus on
lapsiin ja nuoriin moninkertainen. Lasten ja
nuorten hyvä kasvu ja kehitys on ratkaisevan
tärkeää, kaikille.
LQ-ohjelmaa koskevia päätöksiä tehtäessä pyydän päättäjiä päätöksissään ottamaan huomioon esittämiäni asioita kahden
kontaktipäivän kurssin säilymisestä ohjelmassa.
Marja-Leena Knuutinen, PCC
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Piirimme koulutusjohtaja Marja-Leena
Knuutinen on kaikille tuttu. Hän on osaava,
topakka ja kaikkia lionsliemiä maistanut
nainen. Mutta kohdennetaanpas valokeilaa
lähemmäs ja kauemmaksikin. Mikä tuhattaituri hän onkaan! Huipputason lionsansioiden lisäksi näemme, että hän on timpuri,
muurarin hanslankari, puutarhuri, ompelija, lankku- sekä taidemaalari ja vielä tuore
mummi!
Tehokkaalle naiselle täytyy olla monta
rentoutuskeinoakin. Niistä tärkein taitaa
olla kodin lähistöllä sijaitsevan Peltolan
siirtolapuutarhan mökki ja sitä ympäröivä palsta. Ne antavat jatkuvasti mahdollisuuksia touhuun, tosityöhön ja niiden
suunnitteluun.
Pihalla häärivää Leenaa tervehtivät pensasaidan yli kaikki ohikulkijat.
Leenahan on siellä kaikille tuttu, alueen
alfanainen, puutarhayhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja.
Heti portista pihaan astuttaessa ilmenee pienen palstan kekseliäs käyttö. Koriste- ja hyötykasvit muodostavat omat
alueensa, suojaisia katvealueita reunustavat kauniit istutukset. Oleskelunurkkauksia löytyy tarvittaessa isommillekin
porukoille. Ja onhan niitä siellä käynytkin, sillä ehtoinen emäntä on tarjonnut
monille kokouksille ja ystäväporukoille
viihtyisät kokoontumismahdollisuudet
luonnon helmassa.
”Ohhoh! Ihastuttava penkki! Mistäs
tällaisia saa?”, huokaa vierailija.
”Tein sen itse. Tärkeimpiä tarvikkeitani nyt on ollut jiirisaha. Minulla
on meneillään puutyöperiodi. Täällä on
hyvä nikkaroida. Mutta samalla myös
juhlapuvun ompelu on meneillään, sillä
on vähän kiire. Ja tämä taulu lähtee kohta näyttelyyn. Näytän sen sinulle, tässä”.
Ja Marja-Leena näpäyttää kännykästään
näkyville kauniin pikku maalauksen,
akryyliväreillä tehdyn.
Sisälle mentäessä avautuu avara
näky. ”Onpas kaunis olohuone, ja kiva
takka keskellä! Tämä taitaa olla uusi?”
”Joo. Tässä oli suuri muuri, ja tässä sei-
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nä. Purin ne pois. Kärräsin tuhatmäärin
tiiliä kottikärryillä, hauikset lujilla. Mutta hyvä tuli! Nautiskelen tässä mielelläni, pitkään syksyynkin, tulen äärellä”.
Vielä muutama kysymys tälle voimanaiselle, tuhattaiturille, Suomen ensimmäiselle Lions-liiton naispuoliselle puheenjohtajalle:

Millaista oli olla Suomen ensimmäinen naispuheenjohtaja?
- Lasikattohan siinä oli. ”Vain minun
ruumiini yli”, on kuultu ihan tosissaan.
Mutta kukaan ei kuollut ja vuosi meni
hyvin. Ja vuosikokouskin meni joustavasti. Sain niin hyvää apua liiton sihteereiltä.
Kauttaan lopetteleva Jussi Kuittinen oli niin avulias, että hän tuli joskus
paikalle, vaikka oli jalka kipsissä. Tunnustusta oli sekin, että sain heti tehtäväkseni hoitaa kansallisen keräyksen.
Sillä Punaisella Sulalla kerättiin lähes
4 miljoonaa! Urakehitys oli raju ja nopea. Olin jäänsärkijä!

Ihan itse ommeltu ja sahattu
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Mitä lionsura on antanut sinulle?
- Tätä olen miettinyt. Olen ollut vuosikymmeniä mukana. Tässä saa antaa oman osaamisensa käyttöön.

Haluan olla auttava ihminen ja niin
paljon tästä saa sisältöä elämään.
Työn tulosten näkyminen on palkitsevaa. Olen nähnyt maailmaa.

Tietysti on välillä tiukkojakin hetkiä,
mutta kaikesta olen kiitollinen.
Pirjo Koskenrouta

Muuttosuunnitelmia?
Asunnon ostoon liittyy usein odottamattomiakin
kuluja. Hanki meiltä omaan taloudelliseen
tilanteeseesi sopiva lainalupaus ennen
asuntonäytölle menoa. Näin voit toimia
nopeammin, kun löydät sen oikean kodin.
Hae lainalupaus osoitteessa
nordea.fi/lainalupaus

0200 3000 (pvm/mpm), nordea.FI
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi
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Tuttu tutummaksi
VDG Heikki Mäki Jalopeuran haastattelussa

Mitä harrastuksia sinulla on ja kuinka tärkeällä sijalla motoristina olo on
harrastuksissasi?
Lionstoiminnan lisäksi kaksi pääharrastustani on rakentaminen ja moottoripyöräily. Vasara ja kaasukahva sopivat käteen hyvin.
Kauanko olet ajellut ja minkälaisilla
peleillä?

Milloin moottoripyöräilyhetket ovat
parhaimmillaan?

Kiperimmät tilanteet ja kovimmat
muistot reissuiltasi?

Uuden kokeminen yksin tai yhdessä
on hienoa. Aina ei tarvitse kuitenkaan
intoilla varsinaisesta ajamisesta. Minulle matkaan lähteminen on usein se
paras hetki. Hienoa homma on silloin,
kun on aikaa, mutta ei päämäärää.

Aikoinaan Alpeilla melkein kolmen
kilometrin korkeudessa lumen reunustamalla serpentiinitiellä pohdin, voinko kokea jotain vielä yllättävämpää.
No nyt syksyllä metsäpolulla villisikaa ”pakoon” ajaessani sain vastauk-

Ensimmäinen ajopeli oli isän vanha
DKW Hummel joskus 15 kesäisenä eli 35 vuotta sitten. Ensimmäinen
moottoripyörä oli 18-vuotiaana yhdessä siskoni kanssa hankittu KTM:n
monttupyörä. Sen jälkeen liikuttajina
ovat toimineet erilaiset omat, vuokratut tai lainatut prätkät. Nyt alla on
BMW:n iso matkaenduro.
Mitkä ovat mieluisimmat reittisi ja
ajokohteesi?
Mieluimmin painun pois kestopäällysteiltä kohti soraa ja metsäpolkuja.
Mutkia, mäkiä ja yllätyksiä pitää olla.
Suomi on aivan loistava maa motoristille, mutta Norja on sellainen wowefektien tyyssija.
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sen. Kovin kokemus on muutama vuosi sitten parin vapaana juosseen koiran
kanssa tehty tuttavuus ja kuperkeikka.
Sitä tietysti harmittelee murtuneita luita ja rahanmenoa, mutta myös pohtii
kulkumuotoon liittyviä riskejä. Harrastukseen liittyvää harkittua riskiä edustaa syyskuun alkuyön sadesääajelu
PNAT-kokouksesta Härkätietä Somerolta kotiin. Adrenaliini virtaa kettuja,
peuroja ja savipaakkuja väistellessä.
Onneksi vaimo sanoo - tykkäät kuitenkin.

sänä hurautettua kaksi kertaa. Tällaista
ajotapaa on vähän vaikea selittää. Siinä
yhdistyvät niin reitin suunnittelun taito kuin erityisesti kyky arvioida omaa
osaamista ja jaksamista. Kovin suoritus hommassa on jättää ajo ajamatta tai
keskeyttää se, kun toteaa ettei homma
hoidu ”leikiten”.
Mitä tämä (moottori)pyöräilyharrastus
on sinulle kokonaisuudessaan antanut?
Mitä yhtäläisyyttä on lion-harrastuk-

sella ja (moottori)pyöräilyllä?
Harrastuksia yhdistää voimakas yhteisöllisyys ja silti mahdollisuus osallistua juuri omien kykyjensä ja käytettävissä olevan ajan mukaan. Moottoripyörän satulassa olen nähnyt paikkoja
ja tavannut ihmisiä, joista en ehkä
muuten tietäisi mitään.
Pirjo Koskenrouta

Mitä uusia suunnitelmia, haaveita ja
haasteita?
Elämä soljuu aika seesteisesti työn ja
harrastusten sitä rytmittäessä. Tammikuista 50-vuotispäivää olen suunnitellut juhlivani kesällä 2018 polkupyöräretkellä Paattisilta Pariisiin. Katsotaan
kuinka käy. Ensi kesän mp-reissutkin
ovat jo suunnitteluasteella. Kilometrit kotimaassa, Itämeren kiertäminen,
Norja ja muutama ehkä pidempi kestävyysajo odottavat toteuttamista.
Sinulla on ”rautaperseen” arvo. Mitkä
ovat yleiset vaatimukset siihen ja omat,
kovimmat suorituksesi?
Yksinkertaisin IBA-ajo on 1000 mailia
vuorokaudessa. Sellainen tuli viime ke-
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Enoni lähetti minulle kuvan lehtileikkeestä, jossa etsittiin halukkaita Lions-nuorisovaihtoon. Olen aina
halunnut matkustaa ja nähdä maailmaa, mutta perheelläni ei ole oikeastaan koskaan ollut siihen mahdollisuutta, rahan puutteen vuoksi. Olen myös aina ollut erityisen
kiinnostunut kielten opiskelusta, sekä erilaisiin kulttuureihin
tutustumisesta, joten ajattelin, että tässäpä mahdollisuus!
Vaihtoehtoni olivat Australia, USA:n
Nevada ja Kanada. Vain kolmen hakuvaihtoehdon valitseminen oli minulle
vaikeaa, sillä olisin halunnut lähteä
vaikka mihin! Olin kuitenkin tyytyväinen sijoittumisestani Australiaan, sillä
harvoin tulee lähdetyksi matkalle niin
kauas. Valintakriteerinä minulla oli lähinnä englannin kielen käyttö. Olen
opiskellut paljon muitakin kieliä, mutta
en vielä kokenut osaavani niitä tarpeeksi hyvin. Esimerkiksi Aasian maat jätin
täysin valintojeni ulkopuolelle, sillä
melkein pelkäsinkin mahdollista kielimuuria. En tiennyt Australiasta juuri
mitään etukäteen, joten en suunnitellut matkaani varten mitään toivelistaa
asioista, joita halusin nähdä tai kokea.
Lähdin matkalle hyvin avoimin mielin
ja olin valmis kohtaamaan kaiken sen,
mikä minua vain vastassa odotti.
Matkan kannalta ehkä oleellisinta oli
raha-asioiden suunnittelu, jossa auttoi
alustavan budjetin laatiminen. Se oli
vähän hankalaa, sillä ei oikeastaan tiennyt mihin kaikkeen rahaa tulisi matkalla kulumaan. Itse selvisin sillä, että tein
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ennen matkaa mahdollisimman paljon
töitä, joista saisin lisää rahaa matkakassaani. Omalta Lions-klubiltani, LC
Oripäältä saamani avustus myös auttoi
minua todella paljon.
Paras asia matkallani oli uusiin ihmi-

Camp Koala päivä 3. Retki Ballarat
wildlife parkiin, jossa pääsimme
tekemään lähempää tuttavuutta
Australian upeiden eläinten kanssa.
siin tutustuminen. Sain paljon uusia
ystäviä ja tuttavia ympäri maailmaa.
Pidämme leiriläisten kanssa yhteyttä
useissa sosiaalisen median palveluissa
ja isäntäperheeseenikin olen yhteydessä
lähes viikoittain. Tulevaisuudessa olen
jopa suunnitellut opiskelua tai työnte-

Cape Schank, Mornington Peninsulan hallintoalueen eteläisin paikka.
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Koala lepäilemässä Eucalyptus-puun rungolla Healesville Sanctuaryssä.
koa Australiassa. Haluan ehdottomasti
matkustaa takaisin, sillä olen kokenut
ja nähnyt siellä vasta niin vähän! Australia on valtava maa ja uskon, että minulla olisi siellä vielä paljon nähtävää ja
koettavaa.
Kannustan ehdottomasti kaikkia lähtemään vaihtoon tai ylipäänsä mukaan
mihin tahansa kansainväliseen toimintaan. Pelko ei voi koskaan olla esteenä
tekemiselle. Oikeaa asennetta! Omaa
kielitaitoaan on myös aivan turha epäillä, sillä matkalla sekin kehittyy varmasti! Kannattaa olla avoin ja tarttua tilaisuuksiin joita tarjotaan, sillä koskaan
ei voi tietää, mitä eteen tulee. En ikinä
tule katumaan hakemistani vaihtoon,
alun epäilyistäni huolimatta. Olisin
luultavasti katunut todella, jos en olisi
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hakenut. Hakiessa ei koskaan menetä
mitään, mutta jos ei hae, niin saattaa
jäädä paitsi elämänsä mahdollisuuksista

unohtumattomiin kokemuksiin.
Petra Paavola

Southbank, Melbournen liikekeskusta.
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LOIMAAN KEILAHALLISSA 8 RATAA
Sauna ja kokoustilat

©Lauttakylä

120 asiakaspaikkainen terassi
Bändi iltoja ja trubaduureja
Biljardi • Darts
Pitopalvelun kautta ruoat kokouksiin
ja pikkujouluihin
Grilliruokaa
Lastensynttäreitä

Kartanomäenkatu 2 B, 32200 LOIMAA
Puhelin 02 721 8988

Sähköposti info@loimaankeilahalli.fi
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TERVETULOA KESÄISEEN UUTEENKAUPUNKIIN

LIONS -SM-GOLF-2018
Kilpailut järjestetään Uudenkapungin Golfklubilla la-su 7. – 8.7.2018
Runsaasti oheisohjelmaa myös ei pelaaville seuralaisille!
Tarkemmat tiedot erillisessä kutsussa ja myös golfklubin kilpailukalenterista.

Kesää odotellessa!
LC-Uusikaupunki/Uudenkaupungin Golfklubi
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Lions-piirin 107-A

Lionsdistriktets 107-A

VUOSIKOKOUSPÄIVÄ 21.4.2018

ÅRMÖTESDAG 21.4.2018

Mietoisten maamies-

i Mietoisten maamies-

seurantalo, Mynämäki

seurantalo, Mynämäki

•

klo 10.00 Vuosikokous

•

kl 10.00 Årsmötet

•

klo 11.30 Lounas

•

kl 11.30 Lunch

klo 15.30 Päätöskahvit

•

•
•

- piirin sääntöjen määräämät asiat
- puoliso- ja kutsuvierasohjelma

klo 13.00 Vuosikokousjuhla

- pukeutumiskoodi klubiasu tai vastaava
Tervetulokahvit klo 09.00 alkaen.
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen
tarkistus klo 09.00 – 10.00

Ilmoittautuminen 6.4.2018 mennessä.
Ilmoittautuminen piirin sivujen kautta.

TERVETULOA!

Risto Paukku
piirikuvernööri 2017–2018

•

- i distriktets stadgar nämnda ärenden
- partnerprogrammet börjar

kl 13.00 Årsmötesfest

- klädkod klubbdräkt eller motsvarande

kl 15.30 Avslutningskaffe

Välkomstkaffe från kl 09.00.
Registrering och granskning av fullmakter
kl 09.00 – 10.00
Anmälan senast 6.4.2018.
Anmälan via distriktets webbsida.

VÄLKOMMEN!

Risto Paukku
distriktsguvernör 2017-2018

