Yhdessä tekemällä tavoitteisiin!
Tillsammans når vi målen!
Piiri 107-A

Piirin 107A vuosikokous ja -juhla Loimaalla
16.4.2016

Vuosikokouksen yksi tärkeimmistä asioista oli
tulevan kauden ”piirikuvernööritroikan” valitseminen. Kauden 2016 – 2017 A-piirin piirikuvernööriksi valittiin odotetusti Ulla Rahkonen ja
varapiirikuvernööreiksi Risto Paukku sekä Björn
Hägerstrand. Onnittelut kaikille valituille!

A-piirin vuosikokous ja -juhla
A-piirin vuosikokous ja vuosikokousjuhla pidettiin
lauantaina 16.4.2016 Loimaalla, Metsämaan
Kalliohovissa. Päivän ohjelma oli jo aikaisemmista
vuosikokouksista tuttu.
Tulokahvin ja ilmoittautumisen jälkeen oli
vuorossa vuosikokous erillisen esityslistan
mukaan sekä vuosikokouksen osallistuvien
leijonien puolisoille tarkoitettu puoliso-ohjelma.

Puoliso-ohjelma
Lion Marianne Raikon laatiman puoliso-ohjelman
aikana käytiin tutustumassa paikalliseen ”strutsifarmiin” sekä vierailtiin vuonna 1777 rakennetussa Metsämaan kirkossa. Lion Unto Marjamäki toimi linja-auton kuljettajana ja siirtymätaipaleen aikana hän kertoi asiantuntevasti
Metsämaan historiasta sekä paikallisista nähtävyyksistä.
Alajuonikkaan Polarstrutsitilan omistaja Marja
Rautala kertoi strutsien kasvatuksesta Suomen
olosuhteissa. Strutsikasvatus alkoi Suomessa
1990-luvun alussa ja nykyisin on noin 15 toimivaa
tarhaa.

1

Yhdessä tekemällä tavoitteisiin! - Tillsammans når vi målen!

Heti alkuun opas varoitteli vierailijoita menemästä liian lähelle aitausta. Suuresta koostaan
huolimatta strutsi on erittäin nopea eläin.
Kertomuksen mukaan vierailijoilta on hävinnyt
korvista roikkuvia korvakoruja sekä rintataskusta
savukkeita parempiin suihin. Oppaan mukaan
strutsi on vaaraksi myös yksittäiselle leijonalle.
Onneksi tällä kertaa ei ollut enempää ”leijonia”
matkassa.

Esityksen aikana oli mahdollisuus tutustua
strutsin nahasta tehtyihin tuotteisiin, lompakoihin, kenkiin sekä käsilaukkuihin. Myytävänä oli
myös strutsin munien kuoria ja näkyi niitä
muutaman tarttuvan vierailijoiden matkaan.

Seuraavana oli vuorossa tutustuminen vuonna
1777 esivallan luvatta rakennettuun Metsämaan
puukirkkoon.
Loimaan seurakunnan kirkkoherra Oiva Alanen
kertoi seikkaperäisesti kirkon historian alkaen
1760 luvun suunnitteluvaiheista aina nykypäivän
käyttöön.

Kokoustilassa oli esillä julkisuuden hahmojen
maalaamia ”pääsiäismunia”, joista mainittakoon
mm. Ilkka Kanervan maalaama muna.

Kirkon särmikäs kuoriosa on lisätty 1860-luvulla,
jonka jälkeen sisäremonttia on tehty noin 50
vuoden välein.

Perusteellisen esityksen jälkeen oli vuorossa
siirtyminen strutsitarhaukseen.

Kirkkoesittelyn jälkeen ryhmä palasi Kalliohoviin,
jossa vuosikokous oli jo päättynyt. Ennen vuosijuhlan alkamista oli tarjolla erinomainen keittolounas.

Kevätaurinko lämmitti jo mukavasti ja pihalla
olikin useita strutseja ulkoilemassa. Luonnossa
toistasataa kiloa painava strutsi oli kunnioitusta
herättävä eläin.
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Samainen soittokunta säesti myös yhteislauluna
lauletun Leijonahengen. Soittokunnan yllätykseksi laulun sanoja riitti nuotteja pidempään,
mutta leijonat eivät siitä hämmentyneet vaan
veivät kunnialla laulun loppuun asti.

Tarjolla oli maittavaa lohisoppaa, jonka valmistuksessa kermaa ei oltu säästelty. Kevyempänä
diettivaihtoehtona oli peurakeittoa. Peurojahan
paikkakunnalla liikkuu runsaasti ja niiden vilkkaimpina liikkumisaikoina lehdistä voi lukea
lukuisista peurakolareista.

Piirikuvernöörin puheenvuoro

Vuosikokousjuhla

Piirikuvernööri Ari Lindell toivotti juhlaväen
tervetulleeksi juhlaan Loimaalle, maailman vanhimmalle paikkakunnalle.

Täsmälleen kello 13.00 liput saapuivat juhlatilaan
Loimaan soittokunnan säestämänä. Tilaisuuden
juonsi LC Loimaa/Tähkän presidentti Hannu
Suominen.

Arin mukaan Loimaa on erittäin aktiivinen
paikkakunta Lions-toiminnassa. Paikkakunnalla
on kuusi klubia, joista viisi on A-piirissä ja yksi Mpiirissä.
Kauden teema ”Ihmisyys, sopusointu ja arvokkuus” on Arin mukaan sopinut erinomaisesti kuluvaan kauteen. Kausi on ollut erittäin haasteellinen ja edessä on vielä Suomen Lions-liiton
vuosikokous Turussa sekä kesällä nuorisoleiri
Loimaalla. Leijonamarssin sanoin ”Niin työhön nyt
jok’ainut leijona!” piirikuvernööri toivotti paikallaolijat tervetulleeksi piirin vuosijuhlaan.
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aavistuksenaan
valosta.”

Loimaan kaupungin tervehdys

suuremmasta,

kirkkaammasta

Lions-liiton puheenjohtajan tervehdys

Kaupungin tervehdyksen toi kaupungin hallituksen 1. varapuheenjohtaja, lion Tiina Perho.
Puheessaan myös Tiina viittasi kaukaiseen
historiaan, kun ”Jumala teki taivaan ja Loi maan”.
Juhlapuheen piti Lions-liiton puheenjohtaja Jari
Rytkönen. Puheessaan Jari ihmetteli paikalla
olevan juhlaväen määrää. G-piirissä on kokeiltu
useita eri tapoja saada leijonat osallistumaan
vuosikokoukseen ja -juhlaan.

Sijaintinsa puolesta Loimaa on keskellä EteläSuomea hyvien liikenneyhteyksien varrella.
Pienellä paikkakunnalla on kuitenkin muiden
samankokoisten paikakuntien tavoin haasteensa
nuorison muuttoliikkeen, työllisyyden sekä työpaikkojen pysymisen kanssa.

Jari korosti Tampereella virallisesti alkaneen
Punainen Sulka -keräyksen tärkeyttä kuluvan ja
tulevan kauden aikana. Leijonat ovat olleet aina
vahvasti mukana nuorison auttamisessa mm.
nuorten syrjäytymisten ja päihteiden käytön
estämisessä, terveellisten elämäntapojen edistämisessä sekä nuorten mielenterveystyön tukemisessa eri järjestöjen kautta.

Tiinan mukaan Loimaa on erittäin aktiivinen
urheilun alueella. Tunnetuimpia ovat pesäpallo,
suurtakin julkisuutta saanut koripallojoukkue
Loimaan Bisons sekä lentopallojoukkue Loimaan
Hurrikaani.

On tärkeätä muistaa, että 25% kerätyistä varoista
palautuu klubeille paikalliseen avustustyöhön ja
nuorison avustamiseen sekä 15% Lions-liiton
omaan avustustyöhön.

Kunnianosoitus poisnukkuneille leijonille

Jari muistutti, että menestystarinan takana on
aina avoimuus, keskinäinen arvostus, vastavuoroisuus sekä vastuullinen toimintatapa.
Puheensa päätteeksi Jari totesi, että ”Nährään
Turuus!”

Ansioituneiden leijonien palkitseminen
Kirkkoherra emeritus Oiva Alasen puheen aikana
Ari ja lady Jaana sytyttivät kynttilän jokaisen kauden aikana poisnukkuneen leijonan muistoksi.
Oiva Alasen sanoin: ”Kynttilän liekki kertoo muistoista, kynttilän liekki elää. Se säteilee valoa

Soittokunnan musiikkiesityksen jälkeen oli
vuorossa ansioituneiden leijonien palkitseminen.
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Aluksi PDG Pertti Tenhunen palkitsi edellisen
kauden 100% klubipresidentit.

Piirikuvernöörin leijonapatsas luovutettiin vuoden malliklubiksi valitulle klubille LC Nousiainen.

Seuraavaksi luovutettiin kansainvälisen Lionsliiton erinomaisuuspalkinto kaudelta 2014-2015
klubeille LC Åland/Södra, LC Mariehamn ja LC
Turku/Suikkila.

Suomen Lions-liiton ansiotähti luovutettiin lion
Björn Hägerstrandille. Muut juhlassa palkitut on
mainittu liitteessä.

Lopuksi Pertti luovutti kansainvälisen päämajan
myöntämän kauden 2014 – 2015 lohkon puheenjohtajan ansiomerkin lion Björn Hägerstrandille.
Tämän jälkeen piirikuvernööri Ari Lindell palkitsi
kuluvan kauden aikana ansioituneet klubit ja
leijonat.

Palkitsemisien jälkeen oli vuorossa Loimaan
soittokunnan musiikkiesitys. Esityksen aikana
piirikuvernööri ja lady Jaana sammuttivat poisnukkuneiden leijonien muistoksi sytytetyt kynttilät.

Ennen palkitsemisia Ari luovutti piirin pöytäviirin
Loimaan kaupungin edustajalle Tiina Perholle
sekä piirin- että klubin pöytäviirin liiton
puheenjohtajalle Jari Rytköselle.

Juhlan lopuksi laulettiin yhteislauluna Varsinaissuomalaisten laulu, jonka jälkeen liput poistuivat
juhlatilasta. A-piirin vuosijuhla oli päättynyt.
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A-Piirin vuosijuhlassa palkitut

Kansainvälisen päämajan myöntämä Klubin
erinomaisuus tunnustuksen lippumerkki liitettäväksi klubin lippuun.

PDG Pertti Tenhunen

LC Åland/Södra
LC Mariehamn
LC Turku/Suikkila
100% klubipresidentin ansiomerkki
Mika Hellgren, LC Lieto
Jannika Svahnström, LC Mariehamn
Janne Eriksson, LC Perniö
Pertti Mikkonen, LC Somero
Liisa Laukamo, LC Somero/Paratiisi
Hannu Tolvanen, LC Tarvasjoki
Petri Vihanto, LC Turku/Archipelago
Reijo Rauhala, LC Turku/City
Jari Nurmi, LC Turku/Suikkila
Jaakko Ruohonen, LC Turku/Åbo
Tove Nordin, LC Åland/Freja

Kansainvälisen päämajan ja puheenjohtajan Joe
Prestonin myöntämä lohkon puheenjohtajan tunnustus ansiomerkki Björn Hägerstrandille.
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Piirikuvernöörin ansiotähti

Piirikuvernööri Ari Lindell
Kauden klubi, LC Nousiainen
Björn Hägerstrand, Liiton ansiotähti
Sihteerin/rahastonhoitajan ansiomerkki

1. VDG
Lohkon pj.
Lohkon pj.
Lohkon pj.
Lohkon pj.
Lohkon pj.

Piirisihteeri Risto Paukku
Piirin rahaston hoitaja Reijo Vaura

Ulla Rahkonen
Markku Karlsson
Pekka Pere
Monica Liljeblad
Asko Korpela
Leenakaisa Lehtola

Lohkon puheenjohtajan ansiomerkki
Alueen puheenjohtajan ansiomerkki

LPJ
LPJ
LPJ
LPJ
LPJ
LPJ
LPJ
LPJ
LPJ
LPJ
LPJ

I alue, Tauno Teriö
II alue , Mika Ranta
III alue, Björn Hägerstrand
IV alue, Seppo Mattila
V alue , Matti Hämäläinen
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Marjaana Loiske
Harri Harju
Päivi Torkkeli
Kai Loukkaanhuhta
Jussi-Pekka Luotonen
Eero Väisänen
Kari Lindstedt
Saija Kotamäki
Ensi Kulta
Veikko Miettinen
Erkki Tuominen
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Lehtitoimikunnan puheenjohtajan ansiomerkki

Kunniakirjat Punainen Sulka -pikastarttiklubeille

Pirjo Koskenrouta

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto
Marja-Leena Knuutinen
Reino Laine
Bo Lindberg
Hannele Tanner-Penttilä
Virpi Lukkarla
Ismo Viinikainen
Lasse Karen
Marianne Raiko
Hannu Suominen, LC Loimaa/Tähkä
Ilkka Uusitalo, LC Loimaa/Tähkä
Miikka Ristimäki, LC Loimaa/Tähkä

LC Brandö/Kumlinge
LC Kaarina
LC Kaarina/Katariina
LC Koski TL
LC Kustavi
LC Lieto
LC Loimaa/Sinikellot
LC Mietoinen/Ulricat
LC Naantali/Raisio
LC Piikkiö
LC Salo/Birgitat
LC Turku/Aninkainen
LC Turku/Lucia
LC Uusikaupunki
LC Uusikaupunki/Merettaret
LC Yläne

Toimikunnan puheenjohtajan ansiomerkki

Pertti Tenhunen
Timo Roos
Erkki Ääritalo
Tommi Virtanen
Rauno Berg
Heini Brushane
Päivi Välimäki
Olli Salomäenpää
Riitta Martikainen
Björn Taxell
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