Lionspiirin 107-A piirilehti 2017

Edessä uusi vuosisata!

Elämme ainutkertaista juhlavuotta. Tämä Jalopeura-lehti
on siksi todellinen juhlanumero, tavallista vahvempana ja
värikkäämpänä. Niin kuin koko juhlavuosikin on, vahva ja
värikäs.
Satavuotias Suomi ja satavuotias Lionsjärjestö ovat
pitkän ikänsä aikana ehtineet jo vakiintua ja hankkia perinteensä. Mutta molemmilla on tarve ja tahto uusiutua.
ME olemme tuon uusimistyön aikalaisia. Osallistumme
maailmanlaajuiseen uudistumis- ja uudistamistyöhön,
tahdoimme tai emme. Siis tahdomme! Haluamme vaikuttaa!
Lionsjärjestön tavoitteet ovat kestävää tekoa. ”We serve”, edelleen.
Satavuotiaalla on peiliin katsomisen paikka. Mitä vahvaa ja kestävää on olennossa, joka elää niin pitkään? Se
hyvä täytyy säilyttää! Mikä on se asia, joka on jo aikansa
elänyttä ja joutaa pois? Mitkä hyvät asiat täytyy uudistaa?
Mitä ihan uutta haluamme olla luomassa?
Kas siinäpä kysymykset! Ja näihin kannattaa vastata.
Lionsjärjestö on maailman suurin palvelujärjestö. Siksi meillä on mitä vahvin kanava kansainvälisyyteen. Siitä
olemme ylpeitä ja kiitollisia. Mutta suomalaisella sisulla,
osaamisella ja kekseliäisyydellä annamme myös oman
panoksemme kansainväliselle lionstyölle. Nyt suurella
joukolla Chicagoon, lionien maailmannäyttämölle, uutta
vuosisataa rakentamaan! Ja kulunutta vuosisataa juhlistamaan!
Suuret, kansainväliset järjestöt taitavat suhdetoimintansa siinä kuin nykyajan diplomaatit ja poliitikot,
paremminkin. Luottamuspääoma on lionien paras pankkitalletus. Kansainvälisissä suhteissa kun tuntuu lisäänJalopeura 2017
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tyvän ”horjuva totuus”, arvaamattomuus ja itsekkyys. Leijonavoimaa tarvitaan.
Tarvitsemme uusia jäseniä. Uudistuva, kehittyvä järjestö on vetovoimainen. Näkyköön turuilla ja toreilla, kylillä ja raiteilla lionien aktiivisuus ja palvelutyö.
Järjestön ja klubien brändi on vähemmän kuin maine.
Brändi liimataan päälle ulkoa, mutta maine kasvaa sisältä. Kehittämistyötä voi tehdä, mutta seuraako siitä oikea
edistys?
Voisimme vaikkapa auttaa Suomen nuoria kehittämään itseään ja ympäristöään järjestämällä puhetaitokilpailuja.Viestinnän ja vaikuttamisen taidot ovat tulevaisuuden maailmassa yhä tärkeämpiä, yksilön, yhteiskunnan ja
kansainvälisten yhteyksien kannalta.
Palvelujärjestöjen yhteinen huoli on jäsenten ikääntyminen ja jäsenmäärän väheneminen. Jos kärryjen
perälauta vuotaa, on kärryillä olevien järjestettävä kyyti
semmoiseksi, että porukka huristelee rattailla ilolla,
ylpeinä, toimeliaina, erilaisina osaajina. Ja tien varrella on kyytiin tulijoita. Me vietämme Hyvän Päivää
muulloinkin kuin 8. lokakuuta.
Ja tänä vuonna juhlitaan!
Liput liehumaan!
Pirjo
Koskenrouta
päätoimittaja
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LIONS-TOIMINTAA
100 VUOTTA 2017!
Vuosi 2017 on meille leijonille ainutlaatuinen. Saammehan elää tätä historiallista aikaa,
kahden tärkeän asian saavuttaessa 100 vuoden merkkipaalun. Itsenäinen Suomi täyttää
100 vuotta. Tätä sukupolvemme merkittävintä juhlavuotta vietetään Suomessa koko vuoden ajan. Myös Lionstoiminta täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Järjestömme perustettiin
Melvin Jonesin aloitteesta 7.6.1917. Uusi järjestö valitsi nimekseen: Association of Lions
Clubs (Lionsklubien järjestö). Järjestöstä tuli kansainvälinen 1920, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen lionsklubi USA:n ulkopuolella.
Mottomme on ”We Serve”. LCI päätti,
että juhlimme 100 vuotta pääosin palvelun merkeissä. Tavoitteeksi asetettiin
palvella 100 miljoonaa ihmistä 1.7.2014
– 30.6.2018 välisenä aikana.
Nyt on palveltu jo 127 miljoonaa henkilöä! Myöhemmin mukaan tuli jäsenhaastekampanja ja perintöprojektit.
Kaikkia tavoiteohjelmia on toteutettu
tähän mennessä hienolla tavalla niin
Suomessa kuin maailmalla. Muutakin
toimintaa ja tapahtumia on suunniteltu
ja toteutetaan vuoden 2017 aikana, niin
liiton, piirin kuin klubienkin tasolla.
Punainen Sulka -keräys huipentuu kesäkuun loppuun mennessä. Keräyksen
tulos on Leijonien lahja 100 vuotta täyttävälle Suomelle, nuorten syrjäytymisen
ennalta ehkäisemiseksi.
Toukokuussa ilmestyvä, 140-sivuinen
LION-lehti on järjestömme 100-vuotisjuhlanumero.
Kotimainen 100-vuotisjuhlien päätapahtuma on liiton vuosikokous kesäkuussa
2017 Joensuussa. Vuosikokouksen juhlinta alkaa ”Lions-Ruusupuiston” avajaisilla perjantaina 9.6. Juhlapuhujaksi
vuosikokoukseen pyrimme saamaan
tasavallan presidentti Sauli Niinistön.
Lions-järjestön kansainvälinen presidentti Bob Corlew osallistuu kokoukseemme.
100-vuotishistorianäyttely on esillä
kokouspäivien aikana. Näyttely esittelee Lionstoiminnan kansainvälisen ja
kotimaisen historian merkkipaaluja eri
vuosikymmeniltä. Näyttely toteutetaan
näyttävien tulosteiden ja esineiden muodossa. Jokainen piiri saa käyttöönsä vastaavan materiaalin pienemmässä koossa. Näitä materiaaleja voidaan kierrättää
ja käyttää eri tilaisuuksissa.
Lions-juhlapostimerkki on myynnissä
suomen Postissa vuoden 2017 ajan. Ystävänpäivän seminaari ja konsertti pide-
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tään 14.2 Järvenpää-talossa. Hyvän päivän tapahtumaa vietämme Lions-viikolla 8.10.2017 Sibeliustalossa Lahdessa.
Tilaisuudessa jaetaan Punainen Sulka
-kampanjan tuotto valituille järjestöille.
Järjestön pääjuhlaa vietetään kansainvälisen vuosikokouksen yhteydessä
Chicagossa 30.6. – 4.7.2017. Vuosikokouksessa hyväksytään LCI:lle uusi,
seuraavan vuosisadan strategia ja visio,
joita odotamme mielenkiinnolla.
Kannustan kaikkia piirejä ja klubeja pitämään omia 100-vuotisjuhlallisuuksia ja tapahtumia. Tämä vuosi on
erinomainen hetki tuoda monin tavoin
esille arvokasta toimintaamme. Aktiviteetit, perintöprojektit, klubien ja piirien
vuosijuhlat ja muut tapahtumat antavat
mahdollisuuden kertoa toiminnastamme
suurelle yleisölle. Suomi 100 -teemana
on ”Yhdessä”. Tehkäämme yhteistyötä

muiden yhteiskunnallisten toimijoiden,
päättäjien ja vaikuttajien kanssa. Otetaan tästä ainukertaisesta vuodesta kaikki irti. Näytetään suomalaisille leijonien
palveluvoima ja lähimmäisestä välittäminen.
Kiitän kaikkia A-piirin leijonia tekemästänne mahtavasta palvelutyöstä ja
osallistumisesta järjestömme kampanjoihin. Suomen koordinaattorina olen
ollut todella ylpeä niistä erinomaisista
tuloksista, joita olette järjestölle raportoineet.
Hyvää ja menestyksellistä juhlavuotta
2017!
Heimo Potinkara
Suomen Lions-toiminnan 100-vuotisjuhlakoordinaattori
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A-piirin naisleijonat
kokous sinivalkoisella teemalla
Jo perinteeksi muodostunut A-piirin naisleijonien yhteinen ilta vietettiin Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi isänmaallisissa merkeissä: kokoontumispaikkana 7.3. oli marsalkka Mannerheimin syntymäkodin kupeessa toimiva Louhisaaren kartanon kahvila, ja pääpuhujana Puolustusvoimain Lounais-Suomen aluetoimiston päällikkö.
- Turun Verkahovista nyt maakuntaan
siirretty tapaaminen sopi mielestämme
hyvin juhlavuoden teemaan, perusteli
illan järjestelyistä vastanneen LC Mietoinen/Ulricat presidentti Arja Männistö.
Illan yhdestä kohokohdasta, herkullisesta tarjoilusta piti puolestaan huolen Ulricoiden lion Kaarina Ylhäinen yhdessä
kahvilaa nykyisin johtavan tyttärensä
Päivi Sivosen kanssa.
Vierailevan puhujan, everstiluutnantti
Joni Lindemanin teema ”Siviiliyhteiskunnan uhat ja niihin varautuminen” sai

kuulijoilta varauksetonta kiitosta ajankohtaisuudestaan: sähkökatkot ja muut
infrastruktuurin häiriötilanteet sekä talouden epävakaisuus ovat nykyisin lähes
arkipäivää.
Puheessaan Lindeman samalla myös selvensi kuulijoille, mitä tarkoittaa muun
muassa uuden sukupolven sodankäynti,
hybridiuhka ja miten siihen voidaan varautua.
Illan aikana kuultiin myös muun muassa
piirikuvernööri Ulla Rahkosen selvitys

A-piirin edustuksesta Women in Lions
-ryhmässä, sekä muita ajankohtaisia ja
erityisesti naisleijonia koskettavia asioita.
- Iloisesta puheensorinasta, naurusta ja
illan venymisestä päätellen tällaisilla
tapaamisilla on todellista tarvetta. Täältä sai lisää naisenergiaa ja vertaistukea,
kiitteli moni Louhisaaresta kotimatkalle
lähtenyt naisleijona.
Ann-Mari Rannikko

Kuva: Juha Karikoski
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Tätä laulua on laulettu Uudenkaupungin kouluissa ja päiväkodeissa vuodesta 1981 lähtien. Sopii kevätjuhliin, juhannukseen
ja itsenäisyyspäivään.
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Juhlien Joensuu kutsuu
Joensuussa järjestetään Suomen Lions-liiton vuosikokous
9.-11.6.2017,
Lionstoiminnan ja itsenäisen Suomen
100-vuotisjuhlien merkeissä.
Ainutlaatuisen juhlavuoden
64. vuosikokous on Suomen
leijonaväelle koko juhlavuoden pääjuhlapaikka ja Euroopan suurin vuoden lionsjuhla.
Tapahtumapaikkana on vuonna 2004
valmistunut Suomen suurin puurakenteinen rakennus Joensuu Areena.
Se tarjoaa ihanteelliset puitteet vuosikokoukselle ja iltajuhlille. Kaikissa
järjestelyissä on otettu huomioon, että
on kysymys ainutlaatuisesta juhlavuodesta.
Vuosikokouksen teema ”Juhlien Joensuu - 100 Vuotta – Yhdessä” toteutetaan leijonaväelle elämyksellisenä
tapahtumakokonaisuutena. Iloista palvelumieltä ja karjalaista vieraanvaraisuutta tarjoavat järjestäjinä toimivat
Joensuun alueen lionsklubit. Hyvänä
taustavaikuttajana on koko H-piiri.
Tapahtumakokonaisuudessa perjantain ilme painottuu suomalaiseen
lionstoimintaan ja Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen, lauantaina hehkutetaan kansainvälisen järjestömme ja
lionstoiminnan
100-vuotistaivalta.
Juhlinta alkaa perjantaina jo aamupäivällä keskustan esiintymislavalla.
Tämä yleisötapahtuma jatkuu Punainen Sulan viimeisellä kampanjahuipentumalla.
Iltapäivällä ovat kansallisesti merkittävän perintökohteen Lions-Ruusupuiston avajaiset Penttilänrannassa.
Joensuun kaupungin ja lionsklubien
yhteistyönä aikaansaadun puiston
avaa kv. presidentti Bob Corlew, yhdessä Corinna-vaimonsa kanssa. Tilaisuudessa on musiikkia ja mahdollisuus tutustua yli 130 ruusulajikkeesta
koostuvaan liki tuhannen ruusun puistoon.
Loppuiltapäivä käynnistetään Joensuu
Areenalla johtajaehdokkaiden haastatteluilla. Illalla ovat vuosikokouksen
avajaiset. Suomi 100 v. -leijonailtamissa lavalle nousee esiintymään mm.
Karjalainen Rahvas sekä Motora. Il-

JALOPEURA 2017

Tervetuloa
vuosikokoukseen,
A-piirin leijonat!

tamatansseja tahdittaa orkesteri Timo
Hacklin, solistina Satu Suhonen.
Lauantaina on Areenalla varsinaisen
vuosikokouksen vuoro ja väliajoilla
voi tutustua lionstoiminnan juhlanäyttelyyn. Puolisoille on valittavana
omaa ohjelmaa neljästä eri vaihtoehdosta. Iltagaalaa vietetään juhlavissa
lionstunnelmissa. Juhlaväkeä tanssittaa suosittu Blue Notes -orkesteri,
solistina mm. tangokuningas Erkki
Räsänen.
Sunnuntaiaamiaisen jälkeen kotimatkalaiset voivat suunnata vielä Karjalaisen kansan messuun evankelisluterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen
liturgiapalvelukseen, ortodoksiseen

kirkkoon.
Kokousviihtyvyyden ja juhlatunnelman tärkeä osa on maistuva ruoka.
Joensuun vuosikokouksen hyvistä ja
runsaista pitopöydistä löytyy aitoja
raaka-aineita, suosimme luomua ja
lähiruokaa. Hyvää ruokaa parempaa
ei olekaan! Tervetuloa iloiseen ItäSuomeen!
Päätoimikunta
Vuosikokouksen kotisivuilta (www.
lionsvuosikokous2017.fi) löytyy tietoa tapahtumasta, ohjelmista, aikatauluista, ilmoittautumisesta, osallistumispasseista ja majoituksista.
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Heikki Hemmilä
Lions-liiton
puheenjohtajan terveiset

Heikki Hemmilä Kaustisten puvussa,
Raija Fors Suomi-puvussa

Punainen Sulka -keräys ei ole edennyt
aivan suunnitelmien mukaan, mutta
vielä on aikaa kehittää uusia tempauksia, konsertteja, myyjäisiä, lipaskeräyksiä. Varoistahan palautuu neljäsosa klubien
omaan nuorisotoimintaan. Koko summalla
ehkäistään nuorten syrjäytymistä, päihdehaittoja ja muuta henkistä pahoinvointia,
mitä päivittäin työssäni Kelalla joudun todistamaan.
Kotimaamme ja järjestömme
100-vuotisjuhla on toinen, suuri kiivettävä vuori kaudellani. Suuri osa
klubeista onkin jo rekisteröinyt omia
100-vuotisperintökohteitaan. Jopa kolmannen tason projekteja on kirjattu 10 kpl.
Palveluhaastekampanjan neljään kategoriaan on ilmoitettu niin paljon tapahtumia,
että olemme Euroopassa sijalla 2. Maailmanlaajuisesti 100 miljoonan palvellun ihmisen tavoite on jo ylittynyt 33 prosentilla.
Presidentti Niinistöä emme saaneet Joensuun vuosikokoukseen, mutta valtiovallan
edustajaa etsitään. Tuleehan kokoukseemme kuitenkin ensimmäistä kertaa istuva
kansainvälinen presidentti.
Puheenjohtajakaudellani minulla
oli monia asioita, mitä halusin edistää.
Jäsenkyselyn kannustamana perustettu
byrokratian purkutyöryhmä sai työnsä
valmiiksi. Tuleva hallitus on aiempaa ketterämpi ja toimialat linjakkaammat – jos
kuvernöörineuvosto ja vuosikokous sääntömuutokset hyväksyvät. Tosin kuvernöörineuvoston hyväksymä malli ei toteuta
mielessäni kiteytynyttä työnjakoa hallituksen ja kuvernöörineuvoston kesken.
Hallitus saisi keskittyä Liiton hallintoon ja
talouteen, kun taas kuvernöörien soisin paneutuvan perustyöhömme palveluun ja sen

8

Kirjoittelen tätä viestiä Hikkaduwan helteessä Sri Lankassa.
Taas on takana useita mieleenpainuvia lasten tapaamisia.
Kummilasten koulumenestykset ja avustusrahojen tilit on
tarkastettu. Kävimme myös 12 hengen voimin Ratnapuran
silmäsairaalassa, missä toisen kerroksen rakennustyöt olivat
jo pitkällä. Tarvittavaan hissiin eivät keräysvaramme riittäneet, vaikka ARS lupasi maksaa puolet 30.000 € hinnasta.
Uusi toimitusjohtaja kertoi pari viikkoa sitten operoidun jopa
150 ilmaispotilasta päivässä, joten uutta osastoa tarvitaan.
Viime vuonna näkönsä sai 1800 köyhää, mikä kustannettiin
1200 itse maksavan leikkausmaksuilla. Mahtavaa! En voi
lakata ihailemasta näissä projekteissa toimivia henkilöitä,
sekä suomalaisia että srilankalaisia. Heidän työnsä vie hyvää
viestiä laajemminkin kuin vain avun saajien lähipiiriin.

mahdollistavaan jäsenhuoltoon. PID-seminaarissa rankattiin parhaaksi perinteisen
yhdistysmallin mukainen hallitus. Mallimme palvelu- ja varainhankintatoimialan
jakamisesta nuorisotoimialan sisältävään
palvelutoimialaan ja Liiton varainhankintatoimialaan on sopusoinnussa maailmankokouksenkin asialistalla olevan uuden
GST:n eli Global Service Teamin kanssa.
Piirien määrä jäi ennalleen, vaikka nyt
jo kolme on alle maagisen 1250 lionin rajan. Seurauksena ne eivät voi asettaa ehdokasta kansainväliseen hallitukseen, eikä
piirikuvernöörin puolisolle makseta matkaa kansainväliseen kokoukseen.
Kaikki valtakunnalliset nuorisoaktiviteetit, Skeba, Nenäpäivä ja Turvassa
Tiellä, Lions Ouestia lukuun ottamatta
,pantiin PuSun takia jäihin. Oma esitykseni uudeksi nuorisoaktiviteetiksi,
puhetaitokilpailu, ei saanut kannatusta,
mutta se toteutettiin omassa piirissäni.
Ja vaikka itse kehunkin, se oli menestys,
niin osanoton kuin saadun julkisuudenkin
puolesta. Professoritason päätuomaritkin
totesivat hankkeen onnistuneeksi ja tarpeelliseksi. Kilpailun järjestäminen rasitti
lisäkseni vain muutamaa henkilöä. Suurimman työn tekivät lukioiden äidinkielen
opettajat. Toivotan ensi kaudella muutkin
piirit mukaan.
Jäsenkyselyn vastauksista kerätty
aktiviteettipankki toteutui. Olen jakanut nykyisille ja tuleville piirikuvernööreille listoja klubien parhaista palvelu-,
varainhankinta- ja jäsenhankintakeinoista. Näitä ei ole vielä julkistettu liiton
sivuilla. Toivon klubeilta edelleen lyhyitä
selostuksia parhaista hankkeista ja kuulumisista. Ilmoittaudun tässä ilmaiseksi

pankkivirkailijaksi.
Liiton talousongelmia on ratkottu
nyt varsin perinteisin keinoin, jopa lomautuksin. Ideani Lion- lehden muuttamisesta
maksulliseksi, tilattavaksi, jolloin pelkkään nettilehteen tyytyvien jäsenmaksua
olisi voitu alentaa, ei saanut tuulta alleen.
Ei myöskään haaveeni saada Lions-talon
tyhjillään olevasta yläkerrasta leijonaluola
jäsenten tilapäiseen majoitustarpeeseen.
Siivouskulujakaan tuskin kertyisi, olemmehan sisäsiistejä kissapetoja.
Aktiviteettipuolen suuri toiveeni oli,
että tekisimme osamme Välimeren pakolaistulvan suhteen, sekä ehkäisyn että
jälkihoidon saralla. Pohjoismaiden kanssa yhdessä tuemmekin nyt Syyrian lasten
koulunkäyntiä. Ja monet klubit auttavat jo
maassamme olevia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita sopeutumaan kulttuuriimme,
opastamalla mm. mitä meillä saa ja mitä
ei saa tehdä.
Mottoni mukaan toivon lioneille rohkeutta. Rohkeutta ottaa vastaan uusia,
nuoria jäseniä. Erityisesti naisia ja heidän uusia ideoitaan. Rohkeutta vastustaa negatiivisia kommentteja työtämme,
työhönsä sitoutuneita lioneita, ja myös
palkattua henkilöstöämme kohtaan.
Muistakaamme, että olemme ensinnäkin kansainvälinen ja toiseksi palvelujärjestö. Hyvää tekemällä saa hyvän
mielen – ja sitä ei voi rahalla ostaa.
Ole rohkea – ole LION
Heikki Hemmilä
Lions-liiton puheenjohtaja 2016-2017
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Ulla Rahkonen - New

Mountains to Climb

Valloitamme uusia vuoria
Nya berg att bestiga!
Lähdimme syksyllä valloittamaan uusia vuoria. Kansainvälinen presidentti Bob
Corlew on kehottanut meitä
valloittamaan uusia vuoria.
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Heikki Hemmilä puolestaan kehottaa olemaan
rohkea, olemaan leijona.
Uuden vuoren valloittaminen tarkoittaa Bob Corlewin
mukaan muun muassa sitä,
että ”lionit pysyvät uskollisina niille kahdelle sanalle,
jotka määrittelevät keitä me
olemme – miksi järjestömme
on olemassa - ”Me palvelemme”. Lionit ovat valmiita ottamaan vastaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia palvella muita. Mikään vuori ei ole
koskaan liian korkea.”
Siirryimme myös juhlimaan 100-vuotiasta Lions-järjestöä ja vuoden vaihteen
jälkeen myös 100-vuotiasta Suomea.
Kaikkia lioneita on kehotettu juhlimaan
100 palvelun vuotta. Satavuotisjuhlaan
liittyvä juhlakausi perustuu kolmeen
teemaan:
• Johtaminen palvelun kautta.
• Satavuotisjuhlan palveluhaaste tapahtuu neljällä eri alueella – nuoriso,
näkökyky, nälän helpottaminen ja
ympäristö.
• Uudet jäsenet vaikutuksen kasvattamiseksi.
• Jäsenkasvu tarkoittaa mahdollisuutta
palvella useampia ihmisiä.
• Yhteydet paikkakunnan asukkaisiin.
• Lionjäseninä me huomaamme paikkakuntien tarpeet ja pyrimme vastaamaan niihin.
Erittäin antoisaa on tälläkin kaudella
ollut vierailut klubeissa ja Pnat kokouksissa. Satavuotishaasteet toteutuvat
monessa klubissa, johtuen siitä että klubien palveluaktiviteetit kohdistuvat jo
perinteisesti edellä mainituille alueille
tai joillekin niistä, riippuen siitä mitkä
ovat kunkin kunnan tarpeet.
Näkyvyydeltään suurimpia aktiviteetteja ovat olleet mm. maatalousnäyttely,
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Hymyä yhdessä kansainvälisen presidentin, Bob Corlewin kanssa
silakka- ja lohimarkkinat, muut markkinat ja tapahtumat, kuten MyLife messut.
Jouluna on muistettu lapsia, veteraaneja ja vanhuksia. Tärkeää on huomioida
kaikki konkreettiset palveluaktiviteetit,
jotka kohdistuvat palveltaviin auttamisena ja läheisyytenä.
Yksi vuorten valloitustapahtuma oli
syyskuussa järjestetty kaikille piirin leijonille tarkoitettu ohjelmallinen piknikristeily. Tarkoituksena oli koota leijonia
keskustelemaan lionstoiminnan kehittämisestä, tutustumaan Lions Quest koulutuksen sisältöön ja tutustumaan toisiin
piirin leijoniin. Keskustelimme risteilyllä mm. siitä miten meidän tulee tehdä
työtä eri toimijoiden kanssa.
Totesimme, että sekä perheenjäsenemme että yhteistyökumppanimme eivät
välttämättä aina ole tasavertaisina mukana toiminnassa. Mottona tulee olla
”Ei edessä – ei takana – vaan vieressä.”
Emme pysty saavuttamaan päämääräämme, jos toimimme yksin. Yhdessä
toimimalla autamme toisiamme kiipeämään vuorille ja samalla löytämään uusia polkuja seuraavalle vuorelle.
Viime kaudella alkanut Punainen Sulka

keräys on ollut klubien kauden ohjelmissa. Kukin klubi on toteuttanut kampanjaa omalla tavallaan omien resurssiensa mukaisesti. Ilahduttavaa on ollut
se, että tätä kampanjaa ovat monet klubit toteuttaneet yhteisenä aktiviteettina.
Toivottavasti yhteistyö jatkuu myös
jonkun muun teeman merkeissä.
Olemme myös kansainvälisiä. A-piirissä kansainvälisyys on näkynyt konkreettisesti nuoriosleirin järjestämisenä.
Leiri pidettiin Loimaalla heinä-elokuun vaihteessa. Leiriin osallistui 28
nuorta eri puolilta maailmaa. He saivat
tutustua varsinais-suomalaiseen kulttuuriin, luontoon ja ennen kaikkea toisiin eri kulttuureista tulleisiin nuoriin.
Leiri onnistui erittäin hyvin. Tästä ovat
todisteena nuorten iloiset ilmeet ja heidän antamansa palautteet. Kiitos hienosta leiristä koko leiriorganisaatiolle.
Kiitos kaikille leijonille ja puolisoille
aktiivisuudesta! Jatketaan vuorten valloittamista!
Palvellaan yhdessä ja ollaan rohkeita
leijonia!
Ulla Rahkonen
piirikuvernööri 2016-2017
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99th International Convention Fukuoka-Japan 20162017 pidettiin 22.-24.6.2016
kauden kansainvälisen presidentin Dr. Jitsuhiro Yamadan
kotimaassa. Fukuoka-shi, 1,5
miljoonan asukkaan suurkaupunki, sijaitsee Japanin
eteläosassa Kyushun saarella.
Piirikuvernöörien koulutus pidettiin perinteisesti ennen kansainvälistä vuosikokousta Conventionia. Muumit matkalaukuissa ja japanilaiset tervehdykset opetelleina
me puolet tulevista piirikuvernööreistä
puolisoineen, lensimme Helsingistä Fukuokaan 18.6.2016. Toinen ryhmä saapui
21.6. Osakan kautta.
Ennen virallisen ohjelman alkua ehdimme tutustua hieman kaupunkiin ja tehdä matkan teeviljelmille ja Yanagawaan
jokiristeilylle. Kävelimme Canal City
Hakatassa tutustuen sen mielenkiitoisiin
kanavan ympärille tehtyihin rakennuksiin.
Kahden rakennuskompleksin välissä olevassa rakennuksessa oli suomenkielinen
kyltti: ”Muumikahvila”. Uteliaisuutemme
heräsi ja kävimme tutustumassa kahvilaan. Se oli todella suosittu japanilaisten
keskuudessa. Paikalla oli myös suuria
muumi-nukkeja, joiden kanssa useimmat
halusivat kuvauttaa itsensä.
Seuraavana aamuna lähdimme Yanagawaan, kaupunkiin, joka on rakennettu
useiden risteilevien jokien varsille. Mat-
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kalla tutustuimme teeviljelmiin ja saimme
opastusta oikeaoppisen teen valmistuksesta. Teiden varsilla oli riisinviljelijät työssä
pienillä riisiplantaaseillaan. Yanagawassa
meitä odotti jokiristeily isolla avoveneellä
ja risteilyn päätteeksi söimme savustettua madetta puikoilla paikallisessa ravintolassa. Puikoilla syönti sujui yllättävän
helposti koska useimmat meistä olivatkin
harjoitelleet näitä taitoja jo kotimaassa.
Koulutuksemme tapahtui Fukuokan
Convention Campuksella. Me 14 suomalaista koulutettavaa muodostimme oman,
suomenkielisen ryhmän.Kouluttajamme
oli entinen kansainvälinen johtaja Erkki
Laine. Monet muut elektit opiskelivat yhdistetyissä ryhmissä maanosan ja kielen
mukaan. Muiden pohjoismaiden ryhmän
kieli oli skandinaviska ja englanti. Meillä
oli ilo tutustua myös päämajassa työskentelevään Tanja Saariseen. Tanjalta saimme
tarpeellista tietoa lomakkeiden täytössä.
Koulutuksen sisältö oli kaikilla sama,
päämajan ohjeistama. Sisältäen mm. tiimityötä, innovatiivista palvelua, kauden
2016-2017 kansainvälisten prioriteettien
edistämistä. Luokassamme vallitsi hyvä
ilmapiiri. Koulutuksessa oli muutamilla
mahdollisuus vierailla toisissa ryhmissä ja
vastaavasti omaan luokkaamme tuli vieraita jostakin toisesta ryhmästä. Vierailun
keskustelunaihe oli 100-vuotisjuhlavuoden haaste. Käytin vierailumahdollisuuden hyväkseni ja osallistuin ryhmään, jossa oli Sitara Pakistanista, Susan Kanadasta
ja Mark USA:sta.
Yhteisen lounaan pöytäpaikat oli perinteisesti jaettu etukäteen. Pöydässäni istui kahden kurssitoverini lisäksi australialaisia, englantilaisia ja eteläafrikkalaisia.

Eteläafrikkalainen kollegani oli vaimonsa
kanssa miettinyt, että Räikkönen ja Rahkonen ovat oikeastaan aika samanlaisia nimiä! Herra oli innokas formulan seuraaja
ja harrasti itsekin kilpa-autoilua.
Asuimme koulutuksen ja vuosikokouksen ajan tasokkaassa Hotel Nikko
Fukuokassa. Koulutuspaikan, näyttelyhallin ja vuosikokoustapahtumapaikkojen
väliset matkat olivat pitkät, mutta shuttle
bussiliikenne toimi hyvin. Bussimatkoilla
oli mukava tutustua muiden maiden edustajiin. Suomalaisuus herätti kiinnostusta
varsinkin aasialaisten keskuudessa.
Vierailimme iltaisin eri maiden tilaisuuksissa. Tärkeimpiä tietysti olivat pohjoismaiden Get together party, jossa kaikki pohjoismaiden edustajat esittivät omat
ohjelmansa. Me esitimme F-piirin Jarmo
Hietalan säveltämän ja vaimonsa Paulan
kanssa sanoittaman ”Japanin jenkan”.
Heidän tuttavansa oli kääntänyt sanat japaniksi. Ruotsinkieliset sanat oli laatinut
O-piirin Siv ja Torolf Höglund.
Esityksemme joulupukin ja muumien
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kanssa sai ansaitun huomion.
Teimme pohjoismaista yhteistyötä
myös skandinaavisen illan toteutuksessa.
Kaikkien maiden edustajat olivat perinteisen kaavan mukaan tuoneet mukanaan maidensa spesialiteetteja; juomia, makeisia ja
pieniä matkamuistoja vieraille jaettavaksi.
Tunnelma oli iloinen eri maiden laulujen
säestämänä. Kansainväliset vieraat viihtyivät kanssamme.
Itse vuosikokous alkoi virallisesti kansainvälisellä paraatilla. Me marssimme
skandinaavisessa ryhmässä. Pieni sade ei
haitannut. Toimme ryhdikkäällä ja iloisella
esiintymisellämme jaetun ykköstilan matkamuistona kotiin.
Vuosikokous oli Fukuoka Yahuoku!
Domessa, baseball areenalla. Jokaisena
päivänä esityksiä mm. LCIF:n toiminnasta, tulevista 100-vuotistapahtumista, Lions
Questistä, Leo-toiminnasta jne. Erittäin
mieliinpainuva oli esitys intialaisten katulasten auttamisesta. Seuraavan kauden toimihenkilöiden valinnassa ohjelmaan kuului
siis myös näiden henkilöiden esittely ja äänestys. Äänestys tapahtui näyttelyhallissa.
Oheisohjelmina olleet eri taiteilijoiden
esitykset olivat upeita. Lavalle nousi mm.
japanilaisia laulajia, vammaisorkesteri, kuvataiteilija. Kaikki alansa huippuja.
Iltatilaisuudet olivat myös tasokkaita ja
tunnelmallisia. Tulevan kauden virkailijoiden vastaanotolla oli mahdollisuus valokuvauttaa itsensä ja puolisonsa mm. kansainvälisen presidentin Bob ja Diane Corlewin,
varapresidenttien Naresh ja Navida Ag-
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garwalin ja Gudrun BjortYngvadottirin ja
puolisonsa Johnin kanssa.
Näyttelyhallissa saattoi tutustua mm.
LCI:n toimintaan, rauhanjulistekilpailujen
töihin, tehdä lions ostoksia. Hallin ulkopuolella olevalla torilla oli tarjolla paikallisia herkkuja.
Meillä oli vuosikokouksen jälkeen vielä kaksi päivää aikaa tehdä ostoksia ja tutustua Japaniin. Valitsimme tutustumiskohteeksemme Kujukushiman saariston, joka
sijaitsi saaren etelärannikolla, noin tunnin
ajomatkan päässä Fukuokasta. Kujukushiman saaristoristeilyllä näimme meren
syövyttämiä saaria ja kuulimme helmien
viljelystä.
Matkalla poikkesimme hienoa esineitä valmistavaan”keramiikkakaupunkiin”.
Alueella olevan linnan pohjapiirros oli
Saksan Potsdamista!
Koko vierailumme ajan saimme nauttia
japanilaisesta palvelusta ja kohteliaisuudesta. Vielä leveämmän hymyn sai, kun
tervehti itse japanin kielellä. Fukuokassa
olomme aikana oli erittäin lämmin sadekausi. Joka päivä satoi, mutta kertaakaan
emme kastuneet läpikotaisin. Jos ei olisi
sattunut olemaan sateenvarjoa mukana,
niin niitä oli lainattavissa katujen varsilla.
Tuliaisina kaiken lionstietouden ja uusien tuttavuuksien lisäksi monilla oli laukussa kimono itselle tai lastenlapsille.
New Mountains to Climb – Valloitamme Uusia Vuoria – Nya Berg att Bestiga!
Arigatou – kiitos! Oli hienoa saada osallistua koulutukseen ja vuosikokoukseen!

Sayonara – näkemiin!
Ulla Rahkonen
piirikuvernööri 2016-2017
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Tällä kaudella 2016 - 2017 oli bulgarialaisten lionien vuoro järjestää Eurooppa
Forum. Se pidettiin 27. - 29.10.2016 maan
pääkaupungissa Sofiassa. Sofia, joka on yksi
Euroopan vanhimmista pääkaupungeista,
sijaitsee maan länsiosassa Vitosha-vuorijonon juurella. Sen historia ulottuu aina 800-luvulle eKr.
Bulgaria on suhteellisen nuori lionsmaa.
Siellä on vain yksi piiri ja sen takia oli
Eurooppa Forumin järjestäminen haasteellinen tehtävä, joka kuitenkin vietiin
hyvin läpi. Kokouksen talous oli eniten
järjestäjien huolenaiheena, mutta muun
muassa Saksan, Alankomaiden ja Suo-

men avulla sekin oli saatu
poistetuksi.
Eurooppa Forum pidettiin Kansallisessa
Kulttuuripalatsissa, joka oli aikamoinen,
kommunistiajalta peräisin oleva luomus. Aina ei ollut helppoa löytää oikeaa

k e r rosta ja
oikeaa kokoustilaa tässä
valtavassa rakennuksessa. Kerrottiin, että
muutama kokous peruutettiin, koska
osallistujat eivät ajoissa löytäneet perille.
Suomesta osallistui lähes 30 lionia ja
A-piiri oli hyvin edustettuna. Joukossa oli PCC Marja-Leena Knuutinen,
PDG Harry Kuitunen ja Lady Rosita,
PDG Reino Laine sekä allekirjoittanut.
Suomen Lions-liiton johto oli myös
paikalla. Oli myös suomalaisia, jotka
kiinnostuksesta osallistuivat Forumiin
ja yhdistivät matkan lyhyempään turistioleskeluun.
Forumin ohjelmatarjonta oli laaja. Kokouksissa ja seminaareissa käsiteltiin
melkoinen osa lionsliikkeen toimintasektoreista. Monessa yhteydessä keskusteltiin Euroopan pakolaistilanteesta.
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Varsinkin Ruotsi ja Norja olivat tässä suhteessa tiennäyttäjinä ”Forgotten
Children”-hankkeella. Myös Lions
Quest oli esillä ja ständiltä löytyi muun
muassa maamiehemme PDG Osmo
Harju. Lionsorganisaation 100-vuotistaivalta juhlittiin myös soihtukulkueella
ja ilotulituksella.
Eurooppa Forum antoi myös runsaasti
tilaisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. Get Together-tilaisuudessa ja juhlaillallisella tunnelma oli hilpeä ja välitön. Päivien aikana oli tilaisuus tavata
lionsorganisaation korkeinta johtoa,
iltatilaisuuksissa ja jopa kaupungilla.
Osallistujien joukossa oli kansainvälinen presidentti, kansleri Bob Corlew,
edellinen presidentti, Dr. Jitsuhiro Yamada, 1. varapresidentti Naresh Aggarwal ja 2. varapresidentti Gudrun Yngvadottir.
Turistiosuudeksi muutama meistä valitsi
käynnin Plovdivin kaupunkiin noin 130
km Sofiasta kaakkoon mielenkiintoisine
historiallisine kaupunginosineen. Tietysti tutustuimme myös Sofian
nähtävyyksiin yliopisto-opiskelijoiden
hienolla ja ilmaisella opastuksella.

Suomen lionsjoukkue Sofiassa. (Kuva: Heikki Hemmilä)

Koska järjestömme on kansainvälinen,
osallistuminen esimerkiksi Eurooppa
Forumiin antaa jokaiselle tuntumaa siihen mitä Euroopassa tehdään lionsrintamalla ja mitä ajatellaan lionstoiminnan
tämän hetken tilasta ja sen tulevaisuudesta.
Bo Lindberg, PDG

Eurooppa Forum 2016 järjestettiin Sofian komeassa kulttuuripalatsissa. (Kuva: BVL)
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Ari Lindell

Edellisen kuvernöörin
ajatuksia ja pohdintoja
kaudesta 2015 – 2016
Kauden teemat

Kansainvälinen: Dignity. Harmony. Humanity. (Arvokkuus. Sopusointu. Ihmisyys.)
Kotimainen: Lions – monta tapaa tehdä hyvää Piirin: Yhdessä tekemällä tavoitteisiin.

Suunnitelmia ja suuria haasteita
Piirin toiminta kaudella 2015-2016
meni suunnitelmien mukaisesti. Ylivoimaisesti tärkein tehtävä kaudella oli
toukokuussa 2016 järjestetty liiton 63.
vuosikokous Turussa. Kaikki vuosikokoukseen liittyvät asiat hoidettiin perusteellisesti, ja järjestelyt toimivat hyvin.
Piirimme leijonat olivat innolla toteuttamassa järjestelyjä. Tämäkin oli yksi tapa
kasvattaa ”leijonahenkeä”.
Piirimme toimintaa tarkastellessani
voisin todeta, että toiminta oli monipuolista. Tuttua ja turvallista perusrunkoa
täydennettiin uusilla elementeillä. Kaikilta piirihallituksen toimikunnilta ja
alueilta pyysimme kauden suunnitelmat
kirjallisesti. Suurin osa laati tuon suunnitelman, joka sitten kauden aikana toimi tavoitteiden toteuttamisessa.
Piirihallituksen ja sen työvaliokunnan toiminta oli avointa ja mutkatonta.
Samoin pyrimme muodostamaan piirihallituksen eri toimikuntien yhteisiä
suunnittelukokouksia. Tavoitteena oli
saada monesti varsin yksin toimivien
toimikuntien puheenjohtajat vaihtamaan
ajatuksia keskenään, sekä läheisesti toimivat osa-alueet tukemaan toisiaan. Piirihallituksen jäsenet suhtautuivat tehtäviinsä innolla.

Klubien toiminta ja alueen- ja lohkonpuheenjohtajien merkitys
Kuten useasti on todettu, koko lions
toiminnan perusta ovat klubin ja niiden
jäsenten toiminta. Ei minkään organisaation, lionsjärjestönkään toiminta riipu organisaatiosta, mutta kaikissa toiminnassa pitää olla määrätty hallinto.
Klubien toiminnassa korostuu se, miten
tärkeässä roolissa ja avainasemassa ovat
alueen- ja lohkonpuheenjohtajat. Heidän
toimintansa ja motivoiva innostamisensa ovat klubeille hyvin tärkeita. Vieläkin
joskus kuulee, että liitto on päättänyt
siitä ja siitä aktiviteetista tälle kaudelle.
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Totuus on, ettei liitto päätä yhdestäkään
aktiviteetista, vaan kaikista näistä päättää liiton vuosikokous, jonne klubit voivat lähettää edustajansa. Siis me jäsenet
päätämme näistä asioista. Valittaessa
alueen- ja lohkonpuheenjohtajia, jokainen tuleva piirikuvernööri joutuu arvioimaan, miten löytäisi mahdollisimman
hyvät henkilöt ao. tehtäviin. Meidän viidellä alueella on erilaisia käytäntöjä.
Osassa alueista on sovittu vuorojärjestys, jota pyritään noudattamaan
tarkasti. Tämä onkin hyvä järjestelmä,
jos löytyy motivoituneita vapaaehtoisia
henkilöitä ao tehtäviin. Toisilla alueilla
taas halukkaat voivat ilman vuorojärjestystä ilmoittautua tehtäviin. Valitettavasti huonoin tilanne on jos joku puoliväkisin pakotetaan tarvittaviin tehtäviin ilman motivaatiota.Sitä tilannetta kannattaa välttää. Tai että tehtäviin joudutaan
uudelleen ja uudelleen, sillä tarkoitus on
tarjota mahdollisimman monelle lionille
ja klubille erinomainen paikka ”saada
piirihallitukseen suora linja”. Piirimme
suunnitelma LP ja AP koulutuksen aloittamiseksi jo heti edellisen kauden alussa
on erinomainen ratkaisu. Henkilöt sitoutuvat tehtäviinsä riittävän ajoissa, ja
heillä on ”istuva tutor” käytettävissä.

vielä 50 vuotta sitten perustetun klubin
perustajajäseniä. Tästä voi päätellä, että
toiminta koetaan mielekkääksi yhdessäoloksi. Monasti voidaan myös sanoa,
että klubien vierailut erilaisiin yrityksiin
on avartava kokemus jäsenille. Varmasti
moni ei pääsisi ilman klubia näihin paikkoihin.

Juhlasta juhlaan

Kaiken kaikkiaan

Kaudella 2015-2016 oli poikkeuksellisen paljon klubeja, jotka täyttivät tasavuosia 60, 50, 40 ja 30 vuotta. Minulla
oli ilo ja kunnia vierailla lähes 20 klubin vuosijuhlassa. Varsin yleisesti piirikuvernööriltä pyydettiin tilaisuuteen
palkitsemisien lisäksi juhla- tai tervehdyspuhe. Niiden taustatietoja hakiessa ilmeni, että klubeilla on ollut varsin
monenlaista toimintaa. Klubit tai paremminkin jäsenet ovat olleet hyvin luovia
kehitellessään uusia aktiviteetteja.
Voin ilolla todeta, että jäsenistö seuraa aikaansa. On upeaa, että jäsenistömme on sitoutunut lionstoimintaan.
Näissä klubijuhlissa saattoi olla mukana

Yhteenvetona voisin todeta, että oli ilo
toimia kaudella 2015 - 2016 aktiivisen
piirimme piirikuvernöörinä. Sain mahdollisuuden tutustua moniin klubeihin
ja sen jäseniin eri tilaisuuksissa. Klubien vieraanvaraisuus oli myös puhuttelevaa. Piirikuvernööri otettiin aina vastaan
suurta kunnioitusta noudattaen. Kiitän
kaikkia piirimme henkilöitä, klubeja ja
jäseniä siitä pyyteettömästä työstä, jota
he tekevät kanssaihmisten hyväksi.We
serve!

Miettimisen paikka
Piirimme jäsenmäärä laski tällä kaudella
hieman. Piirimme, kuten myös muiden
piirien jäsenten keski-ikä on varsin korkea. Tosiasia on, että jos klubi ei löydä
uusia jäseniä, sen toiminta on vaarassa
loppua. Kaudella ei perustettu yhtään
uutta klubia, mutta yksi klubi lopetti
toimintansa. Olen pohtinut syitä, miksi
lionstoiminta ei ole niin suosittua nuorten keskuudessa.Tähän on selityksenä
mm.nykyinen liikkuva työ. Työt ovat
muuttuneet projektiluonteiseksi, jolloin
ne rajoittavat harrastusmahdollisuuksia.
Pitää myös muistaa, että klubien perustamisen aikaan etenkin 1960-luvulla
elimme aivan toisenlaisessa taloudellisessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa. Lionstoiminta nähtiin länsimaisena
tuulahduksena Suomessa.

Ari Lindell
Piirikuvernööri 2015-2016
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Hyvät A-piirin Lionit!
Havaintojeni mukaan lionstoiminnan
arvostus on kasvussa. Vaikka menetämmekin jäseniä, lähinnä ikärakenteesta
johtuen, meillä on nyt hyvä mahdollisuus rakentaa uutta nousua.
Monet tutkimukset osoittavat, ettei
onnea saavuteta materiaalisesta hyvästä,
vaan toisesta välittäminen on hyvän elämän perusedellytys. Miten hyvin tähän
hetkeen sopivatkaan Melvin Jonesin
sanat ”Et pääse kovinkaan pitkälle, ennen kuin alat tehdä jotakin jonkun muun
hyväksi.”
Perusarvomme ja etiikkamme antavat meille hyvän perustan rakentaa
seuraavan vuosisadan lionstoimintaa.
Lions-järjestön kansainvälinen hallitus
on luonut toiminnan strategian, jonka
soveltaminen Suomen oloihin vaatii
meiltä kaikilta jatkuvan uudistamisen
mielialaa. Mielestäni strategiassa on
tartuttu oikeisiin asioihin. Olemme tilanteessa, jossa ihmisillä on nykyisin
enemmän
vaihtoehtoja. Joudumme
kilpailemaan uusien toimijoiden kanssa, joten toimintamme laadun on oltava
korkea.
Klubien toimintaedellytysten varmistamiseksi on tärkeää pitää yllä hyvää klubihenkeä ja rakentaa yhdessä
jäsenistön kanssa tulevien vuosien menestystarinaa. Meidän tulee ennakkoluulottomasti ottaa käyttöön uudenlaisia
klubi- ja kokouskäytäntöjä sekä rohkeita avauksia palvelujen tarjonnassa niille
jotka apua ja tukea tarvitsevat.
Jotta ruuhkavuosia elävät lämminsydämiset ihmiset voivat osallistua toimintaamme, on heille tarjottava vaihtoehtoisia toimintamuotoja, jotka ovat

joustavia ja sopivat yhteen nykypäivän
kiireisen elämäntavan kanssa. Tarvitsemme edelleen iloisia ja positiivisen
asenteen omaavia jäseniä. Kehittämistyötä tukee piirien ja Lions-liiton tarjoama koulutus- ja valmennustoiminta
sekä viestintä.

Hyvät ystävät
Minut kutsuttiin LC Lahti/Launeen jäseneksi vuonna 1992. Uskon, että 25
vuoden mittainen aktiivinen jäsenyys
on antanut minulle perspektiiviä ja näkemystä toiminnastamme, joilla on
käyttöä kansainvälisessä hallituksessa.
Viimeiset 15 vuotta olen toteuttanut
vaativia tehtäviä klubitoiminnan lisäksi
myös piirin ja liiton tasolla. Tällä hetkellä toimin kansainvälisen hallituksen
nimeämänä Lions-toiminta 100 -vuotta
Suomen juhlatoimikunnan puheenjohtajana.
Klubini LC Lahti/Laune on asettanut minut ehdokkaaksi kansainvälisen
hallituksen jäseneksi kausille 2018 2020. Suomen ehdokkaan valinta tapahtuu kesäkuussa Lions-liiton vuosikokouksessa Joensuussa. Olen valmis
viemään Suomen hyviä toimintaperiaatteita ja palveluideoita kansainväliseen käyttöön, ja toisaalta voin tuoda
Suomeen hyviä käytäntöjä eri puolilta
maailmaa. Pyydän tukenne, jotta tavoite
toteutuu.
We Serve -hengessä!
Heimo Potinkara

Henkilötiedot ja
keskeisimmät lionstehtävät:
Heimo Potinkara, PCC
synt. aika 23.9.1952
Hallituksen puheenjohtaja, HHJ- Pj
Puoliso, lion Tuire, kolme
lasta ja neljä lastenlasta

C-piiri:
Presidentti LC Lahti/Laune
1998 – 1999
Lohkon puheenjohtaja
2001 – 2002
Alueen puheenjohtaja 2002 – 2003
Piirisihteeri 2003 – 2004
Varapiirikuvernööri 2004 – 2005
Piirikuvernööri 2005 – 2006
Suomen Lions-liitto:
Hallituksen jäsen 2007 – 2009,
2010 – 2013
Eurooppa Forum 2009
Tampere, päätoimikunta
2007 – 2009
Varapuheenjohtaja 2010 – 2011
Puheenjohtaja 2011 – 2012
Kuvernöörineuvoston
puheenjohtaja 2011 - 2012
Kuvernöörineuvoston jäsen
2005 – 2006, 2010 – 2013
Hallituksen puheenjohtaja
2011 - 2012
LCI 100 vuotta, Suomen juhlatoimikunnan pj. 2014 –
Rakennemuutostyöryhmä
2014 – 2016
Piirirakennetyöryhmän jäsen
2015 - 2016

Lions Aatteen Killan hallitus 2016 –

Kuva: Leena Arvela-Hellen
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1. Varapiirikuvernööriehdokas
kaudelle 2017-2018 LC Mariehamn

BJÖRN
HÄGERSTRAND
1. Koulutus ja työtehtävät

Piirikuvernööriehdokas kaudelle
2017-2018 - LC Mietoinen

Merkantexamen och många projekt- och ledarskapsutbildningar.
Jobbat utomlands i flertal länder och har ett handelsföretag sedan
24 år tillbaka som importerar kosmetik- och skönhetsprodukter
från hela världen.

1. Koulutus ja työtehtävät

Merkanttitutkinto ja monia projekti- ja johtajuuskoulutusjaksoja.
Olen työskennellyt ulkomailla, eri maissa ja minulla on oma, 24
vuotta sitten perustettu hajuvesien ja kosmetiikan tukkuliike.

RISTO PAUKKU

Koulutukseltani olen ravintolakokki. Armeijan jälkeen Neste
Oy:n palvelukseen höyryvoimalaitokselle lämmittäjäksi. Nyt
reilun 42:n työvuoden jälkeen olen käyttöhyödykeosaston päiväoperaattorina ensi marraskuun loppuun. Sen jälkeen alkaa
ansaittu eläkeläiselämä.

2. Lionsura ja tunnustukset
Lionina vuodesta -96. Presidentti 06-07, ZC 12-13, RC 13-14,
2VDG/CS 15-16, 1VDG 16-17.

3. Mikä on lionstoiminnan rooli suomalaisessa
yhteiskunnassa
Oman paikkakunnan heikompi osaisten tukeminen ja kannustaminen. Verkostoituminen muiden lionien kanssa.

4. Kuinka kansainvälisyys
toteutuu parhaiten klubitasolla?
Voimme osallistua kansainvälisiin aktiviteetteihin ja luoda suhteita toisiin klubeihin valtioiden rajoista riippumatta.

5. Miten edistää klubin vetovoimaa?
Haastamalla nuoria mukaan ja uudistamalla klubikäytäntöjä ja
-iltoja niin että ne ovat klubilaisille mukavia tapaamisia, joihin
halutaan tulla.

6. Mitä teet kun haluat rentoutua kunnolla?
Ja mikä on sinulle viihdettä?
Lähden vaimon kanssa merelle purjehtimaan tai touhuamaan
puutarhassa. Sauna-ilta itse tehdyssä rantasaunassa rentouttaa
varmasti.
Hyvä kirja, musiikin kuuntelu. Viihdettä parhaimmillaan on
myös makkaran paisto omalla laavulla.

2. Lionsura ja tunnustukset
2012 Förtjänsttecken med en heraldisk ros / yhden ruusukkeen
ansiomerkki, 2016 Förbundets förtjänststjärna / Liiton ansiotähti, 2016 IP Leadership Award

3. Mikä on lionstoiminnan rooli suomalaisessa
yhteiskunnassa
Vi skall finnas där för den utsatta enskilda individen i vårt samhälle där myndigheterna inte riktigt når fram. Vi ska jobba som
aktivt ansvarstagande och föredömliga medlemmar i samhället.
Meidän pitää olla yhteiskunnassa heikossa asemassa olevan yksilön apuna silloin kun viranomaisten panos ei riitä. Meidän pitää työskennellä aktiivisina vastuuntuntoisina ja esimerkillisinä
yhteiskunnan jäseninä.

4. Kuinka kansainvälisyys
toteutuu parhaiten klubitasolla?
Genom att delta i olika gemensamma internationella insamlingar
och donera medel till LCIF som i sin tur med gemensamma medel kan göra insatser där medlen bäst behövs.
Osallistumalla yhteisiin kansainvälisiin keräyksiin ja lahjoittamalla LCIF:lle, joka puolestaan auttaa siellä, missä varoja eniten
tarvitaan.

5. Miten edistää klubin vetovoimaa?
Det är viktigt att man ser till att alla medlemmar intressen tillgodoses och att man har roligt när man har möten och aktiviteter.
On tärkeää, että kaikkien jäsenten edut otetaan huomioon ja että
kokouksissa ja aktiviteeteissä on hauskaa.

6. Mitä teet kun haluat rentoutua kunnolla?
Ja mikä on sinulle viihdettä?
Jag åker till min stuga eller ut på sjön. Kvalitetstid för mig är när
jag får umgås med familj och vänner.
Lähden mökille tai merelle. Minulle on laatuaikaa, kun saan olla
yhdessä perheen ja ystävien kanssa.
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2. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle

2. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle

2017-2018 - LC Turku/Paattinen

2017-2018 - LC Turku/Kupittaa

HEIKKI MÄKI

MARKKU KARLSSON

1. Koulutus ja työtehtävät

1. Koulutus ja työtehtävät

Esiupseerin koulutus, upseerin tehtävät 1992-2004 (majuri), Lounais-Suomen aluehallintovirastossa 2005-, nyt elinkeinovalvontayksikön päällikkö, alkoholiylitarkastaja

Koneenrakennusinsinööri ja työskentelen Valmet Technologies,
Inc.:n Raision ilmalaiteyksikössä tarjousinsinöörinä pääasiassa
Aasian markkinoilla.

2. Lionsura ja tunnustukset

2. Lionsura ja tunnustukset

Lion 2001, klubitehtäviä, 3x klubin presidentti, 2x lohkon
pj (ZC), 2x alueen pj (RC), 2x piirisihteeri (CS). 100 % presidentin ansiomerkki, yhden ruusukeen ansiomerkki, Lions-Ritari

Aloitin lionsurani 30.5.2012 LC Turku / Koroisten klubissa, jossa toimin klubin sihteerinä kolme kautta 1.7.2013 – 30.6.2016 ja
lisäksi lohkon puheenjohtajana kaudella 2015 – 2016, jonka jälkeen sain mahdollisuuden jatkaa I alueen puheenjohtajan kaudella
2016 - 2017.

3. Mikä on lionstoiminnan rooli suomalaisessa
yhteiskunnassa
Luotettava, arvopohjainen, yhdessä tekemiseen perustuva
palvelutoiminta kotimaan puolesta

3. Mikä on lionstoiminnan rooli suomalaisessa
yhteiskunnassa

4. Kuinka kansainvälisyys
toteutuu parhaiten klubitasolla?

Hyvän tekemisen lisäksi, edistää oikeudenmukaisen hallinnon ja
hyvän kansalaisuuden periaatteita sekä luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä yhteiskunnassa.

Osallistumalla Suomen Lions-liiton yhteisiin aktiviteetteihin sekä klubin mahdollisuuksien mukaan nuorisovaihtoon

4. Kuinka kansainvälisyys
toteutuu parhaiten klubitasolla?

5. Miten edistää klubin vetovoimaa?

Kansainvälisyys klubitasolla onnistuu yksinkertaisesti olemalla
aktiivinen leijona omassa klubissaan, sillä oman klubin kautta jokainen leijona kuuluu LCIF:ään ja kansainvälisyys tulee hoidettua
tätä kautta.

Aktiivisella tiedottamisella, alueellisilla palveluaktiviteeteilla ja jäsenien kouluttamisella
6. Mitä teet kun haluat rentoutua kunnolla?
Ja mikä on sinulle viihdettä?
Otan puolisoni Hannan kainaloon ja olen ihan hiljaa.
Moottoripyöräily.

5. Miten edistää klubin vetovoimaa?
Tarjoamalla jäsenille mahdollisuuden julkisten asioiden avoimeen käsittelyyn, ilman väittelyä puoluepolitiikasta ja uskonnosta. Rohkaisemalla palveluhaluisia ihmisiä työhön paikkakuntansa
hyväksi ilman henkilökohtaista taloudellista hyötyä. Tällä tavoin
tarjotaan leijonille vastapainoksi hauskaa yhdessä oloa samanhenkisten ihmisten kanssa ja luodaan sosiaalisia suhteita ja tutustutaan uusiin ihmisiin.

6. Mitä teet kun haluat rentoutua kunnolla?
Ja mikä on sinulle viihdettä?
Rentoudun lenkkeilemällä ja ulkoiluttamalla koiraamme. Rentouttavaa on myös olla mukana lasteni elämässä mm. heidän harrastuksiensa kautta.
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Ohjelman suunnittelua
Kokoonnuimme miettimään ohjelmaa
ohjelmatoimikunnan erilaisissa kokoonpanoissa 10 kertaa. Tehtäväämme kuului varsinaisen juhlaohjelman suunnittelu
perjantain avajaisjuhlaan, Itämeri-iltamat,
lauantaiaamun avaus seppelpartion lähettämisineen, kokouksen rinnalla oleva oheis-/
puoliso-ohjelma sekä lauantai-illan iltajuhlan ohjelma.
VIP-vieraiden kestitsemistä ei tämän
vuoden ohjelmassa järjestetty, mutta ohjelmatoimikunnassa pohdittiin kuitenkin
pientä vastaanottoa päämajahotelli Marinassa. Kansainvälisiä vieraita oli vähän,
joten heille huomaavaisuus olisi paikallaan
torstai-iltana.
Perjantaina järjestettiin lehdistötilaisuus, jonka vetäjänä oli toimittaja, lion
Ann-Mari Rannikko.
Iltapäivällä alkoi Skeba-bändikisa Vimmassa. Illan bändien esiintymiseen kutsuttiin n. 100 turkulaista nuorta yleisöksi.
Perjantai-iltapäivän seminaarissa Logomossa käsiteltiin Lionismia ja Kestävää

kehitystä. Sali oli täynnä innokkaita kuulijoita. Lions-liiton tehtäviin ehdolla olevat
esittäytyivät ja varsinainen kestävän kehityksen osio toteutettiin esittelyjen jälkeen.
Björn Gröholm alusti Itämeren tilasta ja
Esko Valtaoja sosiaalisesti kestävästä kehityksestä. Yhteisöllisyys ja sosiaalisestikin
kestävä kehitys ovat ajankohtaisia aiheita
ja lionsliikkeen vahvuuksia. Piirimme oma
lastensairaalan
vanhempainhuonehanke
esiteltiin myös seminaarissa.

Avajaisista Iltamiin
Avajaisjuhla alkoi perjantaina klo 19.00
Logomossa. Juhla oli tarkoitettu kaikille
kokoukseen osallistuville leijonille. Lahjan tytöt paraatimarsseineen sekä Varuskuntasoittokunnan showbändi esiintyivät
avajaisjuhlassa sekä Itämeri-iltamassa.
Soittokunta musisoi myös puheiden välissä.
Turun kaupungin tervehdyksen esitti Lauri
Kattelus. Kaupungin tarjoamat kuohumaljat nautittiin juhlaan tultaessa Logomon
aulassa. Ne leijonat puolisoineen, joiden
passissa oli varaus myös Itämeri-iltamaan,

jäivät jatkamaan juhlintaa klo 24.00 asti.
Varuskunnan orkesteri säesti illan tanssia.
Toiveena oli kuitenkin mahdollisimman vähän puheita, mutta runsaasti iloista viihtyisää yhdessäoloa! Illan juontajina toimivat
PDG Ulla Virvanne ja lion Timo Joutsen.
Lauantaina aloitettiin klo 9.00 järjestäytymällä Suomen, vieraiden, Lions-liiton
ja piirien lippujen sisääntuloon. Klubien
liput olivat jo salissa. Piispa Kaarlo Kalliala lähetti seppelpartion sankarihaudoille ja
matkaa säesti sokea lukiolainen Minja Survonen. Tässä tilaisuudessa puhui Naresh
Aggarval.

Juhlan huipennus, upeaa ruokaa
ja huippuorkesteri!
Puolelta päivin lähtivät kuljetukset eri
oheisohjelmatapahtumiin. Oobu-kulttuurikierroksen veti Markku Heikkilä, Kulttuurikierros Tuomiokirkkokäynteineen oli Aiju
von Schönemanin vastuulla, Saaristoristeily tehtiin Lily-laivalla. VIP-vieraita vietiin
ihailemaan saaristoa kahden tunnin merimatkalle Rajakarille.
Melvin Jones-tilaisuus pidettiin klo
8.30 – 19.30 Logomossa musiikkiesityksen
kera. Tämä oli liiton järjestämä tilaisuus.
Juhlan huipennus, upeaa ruokaa ja
huippuorkesteri!
Iltajuhla alkoi klo 20.00. Juontajina
toimivat PDG Ulla Virvanne ja lion Timo
Joutsen. Illan musiikista vastasi piirimme
musikaalisista jäsenistä koottu oma Lionsorkesteri. Juhlassa vain kiitospuheet olivat
sallittuja! Vuosikokouskapula vaihdettiin
Joensuun joukkueelle. Ruokailimme juhlavasti, koska ihastuttava ruoka tarjoiltiin
pöytiin.
Marja-Leena Knuutinen
ohjelmatoimikunnan pj
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Talous kokouksen ytimessä

Vuosikokouksen kuvat: Ismo Viinikainen

Kokouksen hakijaklubi Turku/Suikkila oli ohjeistanut oikein voimallisesti, että taloudenpitohommaan haetaan
asiantuntijaa. No kiitos tästä! Varsinaisesti osallistuin vasta päätoimikunnan
6. kokoukseen. Aloitin perehtymisen
ohjesääntöihin ja edellisten kokousten
raportteihin. Ne olivat hämmästyttävän
perusteellisia ja auttoivat talousarvion
hahmottamisessa.
Päätoimikunnan työskentelytapa oli
kait näissä kuvioissa poikkeuksellinen.
Eri toimikuntia oli, mutta paljon asioita käsiteltiin, pohdittiin ja päätettiin
päätoimikunnan kokouksissa kaikkien
kesken. Tämä työskentelytapa edellytti,
että talousarviokin valmisteltiin varsin
yksityiskohtaisesti ja helposti työstettävään muotoon.

Excelin ylistys
Yli 40-vuotisen työurani aikana ohjelmien ykkönen on ilman muuta Excel!
Sillä oli helppo tehdä vuosikokouksen
talousarvio. Talousarviota oli mahdollista simuloida eri osanottajamäärillä,
passien hinnoilla ja eri passien jakautumilla. Tulos oli aina luettavissa viimeiseltä riviltä. Kulupuoli tarkentui matkan
varrella. Ensimmäisen versioni tein jo
joulukuussa 2013. Ensin budjettia simuloitiin Porin osanottajamäärillä ja
passeilla, myöhemmin Vuokatin luvuilla. Jo varhaisessa vaiheessa oli selvää,
että talouden kriittinen piste on noin
1300 osallistujaa.

Yllättäviä käänteitä
Maaliskuussa 2013 valikoitui kokouspaikaksi Caribia. Alusta asti oli luultu, että vain Messukeskukseen mahtuu
iltajuhlan väki, 1200 ihmistä istumaan
illalliselle. Mutta selvisi, että siellä väki
mahtuu vain kahteen saliin jaettuna. Ta-

pasin sitten klubiveljeni Pekka Niemen,
joka perheineen omistaa Sunborn Groupin, joka vastaa ravintolapalvelusta Logomossa. Ihmettelin hänelle, että Turusta ei löydy tilaa, jossa 1200 henkeä mahtuisi istuvalle illalliselle yhteen saliin.
Pekka vakuutti, että kyllä Logomon
pääsaliin saadaan tuo väki mahtumaan.
Niinpä päätoimikunta päättikin yksimielisesti hyväksyä Sunborn Cateringin
ja Logomon tarjouksen iltajuhlan järjestämiseksi. Näin oltiin mutkien kautta
päästy alkuperäiseen visioon siitä, että
iltajuhlapaikka on Logomo, alusta asti
vetovoimaisimpana pidetty paikka.
Puolitoistavuotta oli tehty paljon
työtä Caribian kokouspaikan ja kokoustapahtumien suhteen. Syyskuun
ensimmäisenä päivänä jysähti sitten
oikein kunnolla uutinen Turun Sanomissa: kylpylähotelli Caribia oli myyty!
Ja että Caribian Areena-salissa ei voida

kokousta pitää koska tilasta tehdään jo
keväällä sisäaktiviteettipuisto!
Päätoimikunta aloitti heti neuvottelut koko vuosikokouksen järjestämisestä Logomossa. Varsin mukavia tilaratkaisuja soviteltiin avajais- ja iltamatilaisuuksien sujuvaksi järjestämiseksi.
Logomo-Sali jaettiin verhoilla ja avajaisten jälkeen iltamaväki siirtyi sirukorttikontrollin jälkeen verhon toiselle
puolelle. Yön aikana Logomo poisti ver-

Reijo Vaura laskeskelee

Markku Patrikainen tarkastelee
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hon ja järjesteli tilat lauantain kokousta
varten.
Tiivis pöytien sijoittelu oli ainoa
mahdollisuus saada saliin 1200 istumapaikkaa. Päätettiin, että iltajuhlapasseja
ei myydä yhtään enempää, kun 1200
paikkaa olivat täynnä. Hyvin mahduttiin.

Passit ja ilmoittautumiset
Kokouspassien nimiksi ehdotin Turun
murteella: Kuimpal vaa, Niimpal, Aikapal, Simmottis, Tommottis ja Tämmöttis vaa. Päätoimikunnan puheenjohtaja
ideoi ruotsiksi merihenkiset passien nimet.
Lions-liiton ilmoittautumisjärjestelmä otettiin ensikerran käyttöön 2015
Vuokatin kokouksessa. Teimme hieman
käyttöä parantavia muutoksia. Perehdyimme järjestelmään Markku Patrikaisen kanssa. Työnjakomme oli, että
Markku keskittyi mittavaan työsarkaan
web-sivujen, käsiohjelman ym. tiedottamisen parissa, minä otin hoitaakseni
pääosan ilmoittautumisten seurannasta,
muutoksista ja ilmoittautujien opastuksesta.
Ilmoittautumiset kertyvät paljolti
aivan viime vaiheessa. Kun ilmoittautumisjärjestelmä suljettiin 12.5., oli ilmoittautumisia kertynyt 1623 kpl. Jatkoin kuitenkin ilmoittautumisten tekemistä suoraan järjestelmään 25.5. asti,
jotta ilmoittautujien määrä paikan päällä
saadaan minimiin. Kaikkiaan ilmoittautuneita oli 1681 henkilöä.
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Ilmoittautumisjärjestelmä ei käyttäjille ole aivan yksiselitteinen. Ilmoittautumisista kyseltiinkin neuvoa pääasiassa
sähköpostilla. Itsekin hämmästyin meilieni määrästä. Kun laskin ne, niitä oli
yhteensä noin 1000.

Kehitystyötä
Ilmoittautumisjärjestelmään
lisättiin
verkkomaksuominaisuus sisältäen myös
luottokortit. Verkkomaksutapa sai suuren suosion, sillä 64 % kaikista ilmoittautujista valitsi tämän maksutavan.
Toinen maksutapa oli lasku. Lasku piti
tulostaa
ilmoittautumisjärjestelmästä
itse. Jotkut jäivät odottamaan laskua
omaan postilaatikkoon. Karhuaminen
aiheutti jonkin verran ylimääräistä työtä. Tästä palvelusta tuli kiitosta.
Sana ”kokouspassi” aiheutti jonkun
verran epäselvyyttä. Jotkut päättelivät,
että kun puoliso ei osallistu kokoukseen,
ei hän tarvitse kokouspassiakaan! Ehkä
olisi hyvä käyttää jatkossa termiä ”osallistumispassi”.

Tuhansia annoksia - herkuttelua
IImoittautumisten mukaan ruokatarjoilua oli varattu Itämeri-iltamiin 720, lauantain lounasta 1410 sekä kahvia ja kakkua 1655 ja iltajuhlaan 1191 hengelle.
Ruokaa kehuttiin laajalti. Saatiin
jopa sellaista palautetta, että lounas oli
parasta, mitä edellisissä kokouksissa on
ollut!
Kehuja sai myös Itämeri-iltamien ja
lauantain iltajuhlankin ruoka. Ruuan ti-

laus ja sen tarjoilu tapahtuivat sirukortin
kontrollin avulla. Suosittelemme menetelmää seuraaviinkin kokouksiin.
ARS-säätiön juhlavuoden merkeissä tarjottiin kaikille juhlakakkua, jonka
kustannuksiin säätiö osallistui.
Pöytiin tarjoilu lauantain iltajuhlassa sai erityistä kiitosta, sillä ruoka tuli
pöytään nopeasti ja lämpimänä. Erityisen kiitoksen ansaitsee Sunbornin koko
henkilökunta, niin tarjoilijat, baarityöntekijät kuin esimiehetkin. Tarjoilijat tekivät työtään ripeästi hymyssä suin ja
olivat ystävällisiä. Tämä pantiin merkille ja siitä mainittiin useampaan kertaan.
Kun Itämeri-iltamissa jo tanssittiin pöytien välissä, sanoin astioita korjaavalle
nuorelle tarjoilijatytölle, että vähän on
haastavaa tuo työskentely tanssin lomassa, niin iloinen vastaus oli: ”ei kun
tämä on niin kivaa”!

Happy end!
Talous jäi kohtuullisesti plussan puolelle. Kaikki mitä viimeiselle riville jäi,
tullaan jakamaan MD107A Tuki ry:lle
tai suoraan hyväntekeväisyyteen. Suurin osa on jo päätetty lahjoittaa TYKS:n
lastensairaalan Leijonahuoneen sisustamiseen.
Oli kiva olla mukana tehtäväänsä
motivoituneessa porukassa!
Reijo Vaura
Päätoimikunnan talousvastaava
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KIITOKSET KAIKILLE TOIMIJOILLE!
Mielestäni pääsimme tavoitteeseemme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tapahtuman järjestelyistä tuli hyvää palautetta. Yhteistyö Logomon, Kitchenin ja Rajupajan kanssa toimi mainiosti.
Kiitän päätoimikunnan jäseniä pitkäjänteisestä työstä sekä talkooväkeä iloisesta ja hyvästä palveluksesta. Suuri kiitos
Suomen Lions-liiton johdolle ja toimiston henkilökunnalle. Kiitän myös kaikkia yhteistyökumppaneita, erityisesti
Sunbornia ja Turun kaupunkia. Turun
kaupungin asiantuntemus ja neuvonta
oli hyödyksi koko suunnitteluajan.
Päätoimikunta on samanaikaisesti
toiminut MD107A Tuki ry:n hallituksena. Yhdistys johon kuuluu A-piirin
klubeja, perustettiin hoitamaan vuosikokoustapahtuman käytännön järjestelyt.
Talkooväelle järjestettiin kolme info- ja
työnjakotilaisuutta. Kiitos- ja loppukaronkka järjestettiin Kaimalan Karhulammella Paimiossa.
Rinnakkain tilakartoituksen ja valinnan kanssa kehitettiin kokouksen sisältöä, näkyvyyttä ja omaleimaisuutta. Toimikunnan webmaster Markku Patrikainen rakensi vuosikokouksen kotisivuja
sekä kehitti kokouksen logoa ja pinssiä.
Emme tarvinneet ulkopuolista taiteilijaa, vaan niitä kehitettiin omin voimin,
samoin myös kokousviiriä.
Puolisojen oheisohjelmissa otettiin
esille Turun omaleimaisuus ja merellisyys. Tämä tuli esille myös kokouspassien nimissä, Turun murteella. Teimme
myös historiallisia, teknisiä uudistuksia.
Kokouspasseissa otettiin ensimmäisen
kerran liiton historiassa käyttöön sirukortti. Se toimi kokouspassina ja pääsylippuna eri tilaisuuksiin.
Varsinaisen vuosikokouksen yhteydessä koettiin myös historiallisia hetkiä
kun äänestykset suoritettiin sähköisesti
kännykkä-äänestyksenä. Äänestykset
saatiin täten suoritettua muutamassa
minuutissa. Sen lisäksi kokouksen osallistujat pystyivät ns. viestiseinän kautta esittämään kysymyksiä tai tuomaan

esille omat mielipiteensä asian käsittelyn aikana.
On monta tapaa tehdä hyvää, tämä
oli Turun tapa!
Björn Taxell

Tack till er alla för engagemang
Nu med facit i hand och tidsmässigt ett
avstånd från evenemanget kan jag bara
konstatera att vi klarade utmaningen
med heder. Valet av Logomo som plats
för alla evenemang kring årsmötet var
lyckat. Responsen från deltagare och
medarrangörer har varit positiva. Med
goda samarbetspartners och positiv talkoanda bland frivilliga lyckade vi skapa
en atmosfär där de flesta trivdes.
Vid årsmötet i Åbo var det premiär
för flera tekniska lösningar. Själva anmälningen till mötet skedde elektroniskt. Antalet deltagare var totalt 1681.
Som passersedel fick varje deltagare ett
chipkort som avlästes vid ingången till
olika evenemang.
Omröstningar och val under själva
mötet skedde också elektroniskt via
deltagarnas mobiltelefoner. Resultaten
kunde avläsas inom några minuter. Via
sina mobiltelefoner kunde mötesdeltagarna ställa frågor under behandling av
vissa ärenden. Frågorna återgavs via en
stor screen i mötessalen.
Personligen är jag stolt över resultatet och framför ett varmt tack till frivilliga talkomänniskor, medlemmarna
i huvudkommittén, samarbetspartners,
Finlands Lionsförbunds ledning och
personal samt Åbo stads rådgivare.
Det finns flera sätt att göra gott, det
här var Åbos recept.

HYVÄ TEKO, H
YVÄ MIELI
Iloisin mielin te
tulitte töihin
Ja hymyä riitti aa
muista öihin
Sehän tarttui m
uihin kuin hyvä
tauti
Uskon että koko
usväkikin siitä na
utti
MED ÄRAN I BE
HÅLL
Hjärtligt tack til
l er alla för enga
gemang
Glada miner va
r ett trumf av ra
ng
Det var ett nöje
att se er arbetsm
oral
En positiv attityd
är ett starkt kapi
tal.

Björn Taxell

Aulatiloissa Suomen
johtaman Kenian aurinkokeitinprojektin esittelykappale
JALOPEURA 2017
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LC Turku/Linna

Klubilehtemme L-Uutiset
Ainutlaatuinen tiedotuskanava
L-Uutiset ilmestyy joka kuukausi, kesäkuukausia lukuun ottamatta. Se tulee kotiin joko sähköisenä tai postin toimittamana.
Jakelussa on tällä hetkellä oman klubin jäsenten lisäksi noin 60
piirin ja liiton lionia. Menossa on jo 35. vuosikerta, joten lehtiä on ilmestynyt noin 350 kpl. Vanhempia lehtiä on toimitettu
epäsäännöllisin väliajoin klubin muun arkistoitavan materiaalin kanssa myös Maakunta-arkistoon.
- Uutisten taival aloiteltiin jo vuonna
1971, jolloin lokakuussa ilmestyi 3-sivuinen, Linna-Leijonaksi nimetty julkaisu. Sisältönä oli jäsenluettelo sekä
hallituksen ja toimikuntien (komiteoiden) kokoonpanot. Myös klubikokousten ajankohdat oli kirjattu tiedoksi.
Toimittaja oli todennäköisesti silloinen
sihteeri Pekka Lairola. Joulukuussa
1971 ilmestyi seuraava numero jo 6-sivuisena. Mukana oli jo silloin, kuten
nykyäänkin, ihmetystä herättävä tietovisa-osio. Painoasu ei ollut toimittajan
omasta mielestä silloin kovin kummoinen, koska ilmeisesti lehden sivut
olivat ns. spriikopioita... Vuoden 1972
keväällä ilmestyi tämän ensimmäisen
vuosikerran kolmas ja viimeinen lehti.
Tämän jälkeen ei lehdelle enää löytynyt tekijöitä kuin vasta kaudella 19821983. Silloinen presidentti Pentti Kosonen päätti aloittaa ensimmäisen, nyt jo
siis 35. vuosikertaansa elävän jakson.
Lehden nimeksi tuli nasevasti L-Uutiset, joka nimi siis on edelleen hyvinkin

käyttökelpoinen. Ensimmäinen, ns.
prototyyppi oli perimätiedon mukaan
presidentti Pentin itsensä laatima. Joka
tapauksessa klubin hallitus oli ensimmäisessä
suunnittelukokouksessaan
1.9.1982 ilmaissut, että ”luulo ei ole
tiedon väärtti” ja päättänyt siksi ryhtyä
tiedottamaan. Päätoimittajaksi lupautui
silloinen veli Heikki Eskelinen.
L-Uutisten sisällön ytimenä oli referaatti edellisestä klubikokouksesta. Se
oli tiedoksi niille, jotka jostain syystä
eivät olleet päässeet kokoukseen. Ja
kertauksena niille, jotka eivät kuunnelleet, mistä oli ollut puhetta. Lisäksi oli
monenlaisia pikku-uutisia, säätiedotuksista onnitteluihin ja huomionosoituksiin. Tietysti lehdessä oli kaikille
tiedoksi kokousten ajat ja esitelmien
pitäjät..
Veli Heikki toimitti lehteä aikana, jolloin tietotekniikka oli käytettävissä
hyvin vähän tai ei ollenkaan. Oli vain
tavallisia tai sähköisiä kirjoituskoneita
ja jonkinlaisia kopiokoneita. Taittaminen piti tehdä käytännössä ”leikkaa ja
liimaa” -menetelmällä. Kuvat olivat
piirroksia. Kuukausittain lehti kuitenkin ilmestyi. Suurena apuna ja tekstinikkarina Heikin lisäksi toimi myös jo
edesmennyt veli Lauri Niemi. Molempien tekstejä on ollut nautinto lukea.
Myös Heikin ja Laurin ladyilla on ollut
osansa tuotannossa, erityisesti piirrosten kohdalla.
Lehtien pääaiheina ovat luonnollisesti
olleet klubin omat tapahtumat. Mukavimpina on mainittava kertomukset
yhteisistä merimatkoista eri puolille
Turun saaristoa. Myös pikkujouluissa
on ollut paljon kerrottavaa. Veli Heikin
työpaikalta, Turun yliopiston kirjastosta, löytyi monenlaista valistusta veljien
arkeen.
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2000-luvun puolella veli Heikki otti
toimitukseen mukaan avustajaksi ja
lähinnä taittoa hoitamaan veli Markku Patrikaisen, jolla oli mahdollisuus
käyttää nykyaikaisempaa tekniikkaa
asian hoitamiseen. Ensimmäiset värikuvat ilmestyivät tammikuun 2001 numerossa 5 olleen Punainen Sulka -jutun
yhteydessä. Ulkoasu kohentui uuden
taittajan taitojen ja tekniikan kehittymisen myötä. Lopulta kauden 2004-2005
alusta veli Markku sai pestin L-Uutisten päätoimittajaksi.
Tämä työ jatkuu edelleen ja L-Uutiset
ilmestyy ja ihmetyttää kuukausittain
pikku hiljaa kasvavaa lion-joukkoa,
myös klubin ulkopuolella. Sivumäärä
on kasvanut ensimmäisten lehtien noin
10 sivusta parhaimmillaan yli 20-sivuiseksi. Väriä on tullut runsaasti lisää
varsinkin kanteen, mutta myös tekstejä
pyritään täydentämään värikuvilla.
Perusasiat, kuten kokousreferaatti ja
kokous- sekä tapahtuma-aikataulut
löytyvät tietysti edelleenkin alkupään
sivuilta, samoin kuin klubin omien ja
piirinkin yhteisten tapahtumien kuvaukset. Julkaisu tapahtuu käytännössä
LC Turku/Linnan kotisivujen kautta.
Sinne on tallennettu lehtiä kaudesta
2005-2006 lähtien, eli jo kymmenen
vuoden ajan.
Oma haasteensa on kuukausittaisessa
julkaisemisessa oman toimen ohella,
mutta suhteellisen hyvin vielä kuitenkin numeroita ilmestyy. Mikäli muissa
klubeissa löytyy kiinnostusta Linnan
julkaisun lukemiseen, ilmoitelkaa halukkuutenne piirin sivuilta löytyvään
klubin osoitteeseen, niin lisätään nimiä
postituslistalle.
Markku Patrikainen
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Kansainvälinen rauhanjulistekilpailu
Vuoden 2016-2017 teemana “Rauhan juhla”

Kuluvan kauden 2016-2017 rauhanjulistekilpailu, aiheenaan ”Rauhan juhla”, ratkeaa maailmanlaajuisesti vasta helmikuussa, mutta Suomessa valinnat on jo tehty. Kilpailu on erinomainen tilaisuus
klubeille tehdä yhteistyötä paikkakunnan nuorten ja koulujen kanssa ja samalla korostaa rauhan,
suvaitsevaisuuden ja kansainvälisen yhteisymmärryksen merkitystä yhä levottomammaksi käyvässä
maailmassa.
Rauhanjulistekilpailu on paljon enemmän kuin vain piirustuskilpailu. Klubi
voi kehittää kansainvälisestä rauhanjulistekilpailusta vuotuisen, mielenkiintoisen tapahtuman, vaikkapa näyttelyn.
Samalla voidaan tutustuttaa mediaväkeä
ja yleisöä lionstoiminnan lukuisiin toimintatapoihin.

Paikallinen
Kilpailu kannustaa 11-13-vuotiaita nuoria miettimään rauhan merkitystä. Miten
ilmaista se taiteellisesti ja jakaa samalla
omat ainutlaatuiset käsitykset rauhasta
muiden kanssa. Jokaisesta sponsoroidusta ryhmästä valitaan voittaja, joka
lähtee kilpailemaan piirinsä voitosta.

te. Aada on Turun Väinö Aaltosen koulun oppilas ja hänen koulunsa kilpailua
sponsoroi LC Turku/Merileijonat.

Valtakunnallinen voittaja
vuonna Helsingistä

tänä

Joulun alla ratkesi valtakunnallisen loppukilpailun voittaja. Hän on Valeria
Termonen 13 v. Helsingin Aleksis Kiven koulusta. Toiselle sijalle ylsi Saana Norra 13 v. Meilahden yläasteelta
Helsingistä ja kolmanneksi Rita Sirviö
Tenetin koulusta Sotkamosta. Tenetin
koulu on menestynyt aikaisemminkin.
Jonna Määtän juliste edusti maatamme
vuoden 2014-2015 loppukilpailussa
ja sai silloin kunniamaininnan ja 250

USD:n palkinnon.

Voisiko oma klubinne olla seuraavan kilpailun sponsorina?
Nyt on aika pohtia seuraavan kauden
kilpailun sponsoriksi ryhtymistä.
Klubi voi hankkia kilpailupaketin liiton verkkokaupasta www.lionsverkkokauppa.fi.
Hannele Tanner-Penttilä, DC
MD 107 A, rauhanjulistekilpailujohtaja
2016-2017
LC Aura/Sisu

Kansallinen
Piirin voittajatyö lähetetään valtakunnalliseen loppukilpailuun. Valtakunnallinen voittajatyö lähetetään maailmanlaajuisen kilpailun loppuarviointiin
Yhdysvaltoihin.

Maailmanlaajuinen
Tuomarit ovat taiteen, viestinnän, nuorisotyön ja humanitäärisiltä aloilta ja
he valitsevat 24 kansainvälistä finalistia, jotka edustavat 350 000 kilpailuun
vuosittain osallistuvaa lasta. Julisteet
esitellään maailmanlaajuisesti internetin, sosiaalisen median, uutislähteiden
ja kiertävien näyttelyiden kautta.

Näin osallistuttiin A-piirissä
Kuluvalla kaudella rauhanjulistekilpailu ”Rauhan juhla” on innostanut 7 piirimme klubia sponsoroimaan kilpailua
paikkakuntansa nuorille. Sponsoreina
toimivat LC Turku/Merileijonat (1), LC
Turku/Lucia (1), LC Somero/Paratiisi
(1), LC Sauvo (1), LC Mariehamn(3),
LC Loimaa (1) ja LC Aura/Sisu (2).
Voittaja valitaan jokaisesta sponsoroidusta ryhmästä erikseen.
Piirin loppukilpailuun osallistui 10
julistetta, joista piirihallituksen kokous
äänesti voittajan marraskuun kokouksessaan Loimaalla. Piirimme edustajaksi valtakunnalliseen loppukilpailuun valittiin 12-vuotiaan Aada Villikarin julis-

JALOPEURA 2017

A-piirin rauhanjulistekilpailun Aada Villikarin voittotyö
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LC Turku/Lucia

Lippu ja standaari klubillemme
Istuimme liiton vuosikokouksessa Turun Logomossa. Taustalla oli komeat, pitkät rivit klubien lippuja eri
puolilta Suomea. Siinä se ajatus syntyi! Klubimme Lions Club Turku/Lucia täyttää keväällä 2017 viisi
vuotta, joten hankitaanpa meillekin oma lippu, mikä naulattaisiin juhlassa. Mietimme, mitä siinä lipussa
voisi olla, Lucia kun on valon tuoja.
Jotakin valon säteitä, ei kuitenkaan mitään blondia kynttilät päässä. Päätimme järjestää kutsukilpailun, johon pyysimme ehdotelmia muutamalta taiteellisesti tunnetulta naisleijonalta, eri puolilta Suomea.
Ensin ehdotelmia tuli viisi. Klubikokouksessa arvioimme meille
tulleet ehdotelmat ja päätimme
pyytää pieniä, haluamiamme
muutoksia niihin. Seuraavassa kokouksessa taas äänestettiin, silloin ehdotelmia oli jo
11. Äänet menivät melko tasan,
suunnittelijoilta löytyi tasavertaiset ehdotelmat lipuksi. Taas
jäsenemme halusivat joitakin
muutoksia jo melko hyviin ehdotelmiin. Päätimme, että kun
saamme viimeisen silauksen ehdotelmiin, pidämme sähköpostiäänestyksen kahden ehdotelman
välillä.

että presidentti saa valtuudet jatkaa suunnittelijan kanssa lipun
ja pöytäviirit painokuntoon. Presidentti pyysi tarjouksia neljältä
eri lipuntekijältä. Hinnoissa oli
paljon eroja, riippuen siitä mitä
materiaalia käytetään, tehdäänkö
kuvio painamalla vai applikoimalla.

Klubissa aiheutti keskustelua
myös se, lisätäänkö tankoon
myös klubin niminauha. Sen
klubilaiset ehdottomasti halusivat, jotta eri puolilla Suomea
vuosikokouksissa
tiedetään,
mistä olemme kotoisin. Päätimme tilata nauhan myös klubilVoiton vei Pirjo Koskenroudan lemme tuleville lippumerkeille.
(LC Uusikaupunki/Merettaret)
ehdotus. Tätäkin ehdotusta ha- Kirsti Seppälä
luttiin vielä vähän muuttaa. Pro- LC Turku/Lucia
sessin tehostamiseksi päätettiin, presidentti

Tässä Merettarien lippu, suunnittelija
Pirjo Koskenrouta esittelemässä

A-piiriläisiä valmiina marssille!
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Millainen on hyvä klubilippu?
Nuoret klubit ovat kaikki oman klubilipun hankinnan edessä. Miten toteuttaa lippu, joka täyttää heraldiset,
esteettiset ja käytännöllisyyden vaatimukset vuosikymmeniksi eteenpäin?
Ohjeita lipun käyttöön on helppo saada, mutta ohjeita lipun tekemiseen ja hankintaan on kerättävä muilta klubeilta ja lipun valmistajilta. Neljältä valmistajalta ja monelta klubilta saatu tieto oli moninaista ja
keskenään ristiriitaistakin.
Hyvät neuvot ovat kalliit, joten Jalopeuran toimitus etsi ansioitunutta lipputiedon auktoriteettia, jolle
voisimme esittää askarruttavia kysymyksiä. Ja löysimme:

Jorma Ärölä, LC Somero

tilaisuuksiin. Jos mukana on muita järjestöjä, en suosittelisi lippunauhojen
käyttöä. Lippunauhassahan on oman
klubin suoritus- ja ansiomerkit. Lippuun
ei saa ommella tai kiinnittää mitään ylimääräistä.
Klubin nimellä varustetut niminauhat ovat paikallaan ehkä silloin kun
paikkakunnalla on monta klubia, joten
erottautuminen on helpompaa. Jos nimellinen lippunauha on hyväksytty lippua hankittaessa, se käynee. Mutta olisi
syytä osoittaa klubin nimi ja paikkakunta heraldisilla keinoilla. Lipussa ei saisi
olla tekstiä, nimiä, kirjaimia eikä luonnollisia kuvioita. Tyyliteltyä ja selkeästi
erottuvaa.

Lippunauhan leveys ja pituus?

Mikä on suositeltava kantolipun
koko?
Riippuu tangon pituudesta. Netistä saa
suosituksia, mutta Suomalaisuuden liitto suosittaa 3 M:n tankoon kokoa 100
x 163 cm. Lipun valmistajien mukaan
tämä koko on nykyään suosituin, koska
lippu näyttää kauniimmalta esiintyessään muiden, samankokoisten lippujen
kanssa. Aiemmin on käytetty enemmän
pienempiä lippuja.

Surunauhan
kanssa?

käyttö

Lippunauhan leveydeksi on osoittautunut hyväksi 15 cm. Siihen mahtuu suoritusmerkit ja Melvin Jones-merkki on
juuri sen levyinen.

Kuinka kantolipulla liputetaan?

tai vasemmalla. Tangosta pidetään oikealla kädellä. Vasemmalla pidettäessä
voi käyttää vasenta kättä.
Kantoasento: Lippua kannetaan pystyssä, oikea käsi tangossa hartian korkeudella, vasen alempana, kyynärpäät
kevyesti kyljessä.
Tervehdysasento: 45 astetta, 5 m ennen tervehdittävää, 5 sekunnin kuluttua
takaisin ylös. Lippulinnassa liput eivät
tervehdi.
Kunnianteko: Esim. seppeleen laskussa. Kun toimitus alkaa, tanko ylös, kallistetaan 45 astetta. Kun toimitus on ohi,
lippu pystyyn ja lepoasentoon. Yhtenäisyyden vuoksi kannattaa seurata johtavaa lippua. Huom! Suomen lippu tekee
kunniaa vainajaa siunattaessa ja hautaan
laskettaessa.
Rukousasento: Järjestölippujen rukousasennossa kallistetaan lippua paikallaan 45 astetta eteenpäin.

Lepoasento: Tanko jalkaterien välissä

klubilipun

Suomen lipussa ei käytetä surunauhaa,
joten vältetään sitä kantolipussakin. Ei
surunauhaa.
Liitolla on ohjeet lipun käytöstä
hautajaisissa. Kunnianteko 45 asteen
kulmassa siunauksessa ja hautaan laskiessa on välttämätön. Järjestölipuilla on
oikeus suruliputtaa, joten sitä käytäntöä
saisi yleistää, varsinkin klubin merkkihenkilöiden kohdalla. Siis lippu ¾ tangossa.

Lippunauhan käyttö?
Kiinnitys helposti irrotettavalla hakasella tai lenkillä. Lippunauhat kunniamerkkeineen sopivat järjestön omiin
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Arne Ritari -säätiö
Suomalaisen lionstyön tukena
Stöder det finländska lionsarbetet

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia
aktiviteetteja sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme
lionstoiminnan perustamisessa. Säätiö jakaa apurahoja Suomen lionsklubien omille ja yhteisille
piiri- tai liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa. Säätiön varainhankinta perustuu saatuihin lahjoituksiin, säätiö ei harjoita liiketoimintaa.
Säätiön tärkein apurahakohde on klubien palveluaktiviteettien rahoitus, jolloin
klubin osuus rahoituksesta on vähintään
50 %. Mikäli aktiviteettiin sisältyy erityistehtäviä, kuten sähkö-, LVI-, maansiirto- ja kuljetustehtäviä, näiden osalta
apurahan osuus on enintään 30 % myönnetystä apurahasta.
Uutena apurahaluokkana on apuraha, jossa palvelutyön osuus on vähäinen
ja perustuu pääosin tarvikehankintoihin.
Apuraha voi olla enintään 30 % klubin
rahoituksen ja apurahan yhteissummasta.
Apurahahakemus tulee tehdä ennen
aktiviteetin aloittamista. Myönnetty
apuraha maksetaan jälkikäteen 1 – 2
erässä klubin esittämien kuittien perus-

teella. Pienin myönnettävä apuraha on
500 euroa ja suurin 10.000 euroa. Lisää
tietoa löytyy AR-säätiön nettisivuilta tai
piirin AR-toimikuntapuheenjohtajalta.
Hyvät lionit, aloittakaa nyt heti
miettimään nuorisoaktiviteettia, miten
käytätte Punainen Sulka -kampanjan 25
%:n palautusrahat. Tämä on oivallinen
tilaisuus tehdä näyttävä aktiviteetti Arne
Ritari -säätiön apurahan tukemana.
Arne Ritari -säätiö auttaa klubeja
myös palkitsemaan ansioituneita jäseniään. Arne Ritari-killan jäsenyys oikeuttaa käyttämään Lions-ritarin nimeä
ja arvoa. Jokainen Lions-ritarin arvon
saanut arvostaa tätä klubin hankkimaa
nimitystä. Nimitys antaa myös voimia
jatkamaan pyyteetöntä Lionstyötä klu-

bin ja kanssaihmisten hyväksi. Uutena
palkitsemisarvona on tullut Pro Ritarin
arvo, tämä voidaan myöntää lionille jolla jo on Lions-ritarin arvo. Pro Ritarin
arvolla kunnioitetaan lionin pitkää ja
kunniakasta lions-työtä. Arvon voivat
hankkia esim. ystävät syntymäpäivälahjaksi.
Hyvät lionit, klubipresidentit ja hallitus! Jokaisessa klubissa on ansioituneita jäseniä, joita pitäisi kiittää tehdystä
työstä palkitsemalla. Tänä juhlavuonna
on varsin sopiva aika palkita heitä Arne
Ritari -killan jäsenyydellä.
Reino Laine
AR-säätiön hall.pj. 2016-2017

Piirin
ARS-toimikunnan
miekka
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Miekka Lionia myöden
Lionit saavat useimmiten Lionstoiminnan yhteydessä kosketusta miekkoihin lähinnä Lions-ritareita vihittäessä. A-piirissä tähän tarkoitukseen on löytynyt sopivia miekkoja – jossain tapauksessa vihittävän tausta ja toiveetkin huomioiden:
allekirjoittaneen käytössä on ollut useimmiten suomalainen
meri- tai maavoimien upseerin, tohtorin ja kerran poliisia vihittäessä tsaariaikaisen poliisinkin miekka.
Koska välillä miekkoja on kuitenkin jouduttu kyselemään,
piirin ARS-toimikunnalle hankittiin muutama vuosi sitten
”piirin miekaksi” US Marine Corps M1859 -paraatimiekka:
yhteiseen käyttöön ja lainattavaksi sinne, missä ritariksilyöntejä on. Näitä miekkoja on ollut jo aikaisemmin muissa
piireissä. Miekan saa lainaksi ARS-DC:ltä.
Jotkut klubit ovat pitäneet käytäntönään hankkia klubiinsa oman miekan, jota on käytetty ritariksi lyötäessä ja joka vihkimisen jälkeen on lahjoitettu ritarille – hieno käytäntö tämäkin.
ARS:n kunniamiekka
Ollessani AR-säätiön hallituksessa
huomio kiintyi siihen, että valtakunnan tason ARS-tilaisuuksissa käytettiin
vaatimattomia lelumiekan näköisiä välineitä. Niinpä säätiön hallitus hyväksyi
5.6.2009 säätiön hallituksen käyttöön
ARS-miekan. Sen pohjana on kevyt
kaksiteräinen suora pistomiekka, jollainen määrättiin Suomen puolustusvoimien käyttöön vuoden 1919 ohjeissa ja
poistettiin armeijan varusteista vuonna
1937. Tätä kevyttä miekkaa käyttivät
maavoimien sotilasvirkamiehet, upseerit juhlapuvussa ja lyhyen sivuaseen
asemesta palveluksen ulkopuolella sekä
merivoimien päällystö ja erikoismestarit
juhlapuvussaan kuten myös kadetit.
Miekassa on mustan nahkatupen mes-

sinkihelassa koukku, jolla miekka kiinnitetään suoraan takkiin. Miekkaan ei
kuulu miekantupsua (port épéetä), kuten
tavallisissa upseerin ja aliupseerin miekoissa. Kevyen miekan kahvan ja kädensuojuksen – väistin - on suunnitellut
taiteilija Akseli Gallén-Kallela, jonka
laatimia mallipiirroksia säilytetään Sotamuseossa.
Siviilimiekkana kevyt sotilasmiekka
jatkaa elämäänsä myös akateemisena
tohtorin miekkana - pitkänä ja lyhyenä
versiona kantajansa pituudesta riippuen. Tällöin väistin eteen terän tyveen
kiinnitetään asianomaisen yliopiston
tai korkeakoulun logo. ARS-miekkaan
ARS-logo. Tällä tavoin suomalainen
Lions-säätiö omalta osaltaan ylläpitää
tämän suomalaisen miekan kunniakasta elämää. ARS-miekan ykköskappale

on ARS:n sihteeri-asiamiehen säilytettävänä. ARS-logon valmistaa ja miekat
kokoaa turkulainen kultaseppä Petri
Holmberg. Miekkaan oikeutetut ostavat
sen omin kustannuksin säätiön luvalla.

Pro Ritarin miekka
Kun ARS päätti Pro Ritarin arvosta,
tuli tarve arvoon sopivalle miekalle.
ARS-tarvikkeiden hankkija, edesmennyt porilainen PDG Simo Waltenberg
etsi eri miekkavaihtoehtoja. Yhtenä oli
em. ARS-miekka, mutta valinta kohdistui sitten raskaampaan ulkomaiseen
malliin, jossa kahvan päässä on leijonan
pää. Jos Lions-ritarin arvon jo saanut tai
hänen taustavoimansa tekevät 850€:n
lahjoituksen AR-säätiölle, Pro Ritari saa
kunniataulun ja kaulassa kannettavan
tunnuksen mukana itselleen tämän kunniamiekan.
Heikki Mäkelä
PDG, ARS:n hallituksen jäsen 20062009, ARS-DC 2009-2015
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Matti Mäkilä - Lions-ritari nro 1795
LC Loimaa/Tähkän joulukuun kuukausikokous vietettiin juhlavissa tunnelmissa. Pitkäaikainen ja arvostettu jäsenemme Matti Mäkilä sai Lions-ritarin arvon.
Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan Arne
Ritari -säätiön hallituksen puheenjohtaja PDG Reino Laine, hän myös suoritti
ritariseremoniat asiaankuuluvalla arvokkuudella. Paikalla olivat lähes kaikki
klubimme jäsenet ladyineen.
Tiernapoikaryhmän esitys loi jouluista tunnelmaa tilaisuuden alussa.
Metsämaan koulun neljännen luokan
pojista koostuvan tiernapoikaryhmän oli
ohjannut opettaja Kati Korkeaoja.
Lauluesityksen jälkeen estradille astelivat tuleva Lions-ritari Matti Mäkilä,
PDG Reino Laine sekä avustajat lion Olli-Pekka Rastas ja alueen pj. Unto Marjamäki. Seremoniat sujuivat tyylikkäästi. Puheessaan PDG Reino Laine valotti
tulevan Lions-ritarin pitkää lion-taivalta,
todeten Matin olevan koko sydämestään
lion, luoden erityistä leijonahenkeä esimerkillään ja aktiivisuudellaan. Puoliso
Anja Mäkilälle luovutettiin Lions-ritarin
puolisomerkki.
Kiitospuheessaan Lions-ritari Matti Mäkilä jakoi kiitosta vuolaasti leijonaveljilleen ja totesi että tunnustus on
myös koko klubillemme. Maljannosto
päätti hienon seremoniaosuuden.
Tunteikas juhlailta jatkui kuukausikokouksella ja maittavalla illallisella.
Klubimme on syystä ylpeä veli Matti
Mäkilälle myönnetystä tunnustuksesta. Lions-ritari Matti Mäkilä nro 1795
on meille muille veljille esimerkillinen
lion, isähahmo, leijonahengen luoja ja
todellinen klubiaktiivi.

LC Lokalahti
sai ensimmäisen
lions-ritarin
Klubi sai ensimmäisen Lionsritarin, kun perustajaveli Timo
Heikkala lyötiin Lions-ritariksi
14.9.2016 ennen klubikokousta
järjestetyssä juhlavassa tilaisuudessa. Myös ladyt kunnioittivat
tilaisuutta läsnäolollaan. Ritariksi
lyöjänä toimi Lions-ritari Erkki
Ääritalo.

Markku Aho
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Erkki Ääritalo lyömässä Timo Heikkalaa (vas.) ritariksi, taustalla presidentti
Petri Haltia (vas.) ja edellisen kauden presidentti Jarmo Halsila.
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Lions Club Oripään joulujuhla
Loimaan Seurahuoneella 3.12.2016
Joulujuhla oli tavallista hienompi useastakin syystä. Ensinnäkin puitteet Loimaan Seurahuoneella olivat upeat. Toiseksi joulujuhlaa juhlisti erityisesti klubimme kahden veljen Jukka Isotalon ja
Heikki Varhon ritariksi lyöminen. Tämä
oli ansaittu päätös onnistuneelle vuodelle 2016, jonka päätapahtumana oli ollut
paljon työtä vaatinut ja erinomaisesti
onnistunut OKRA-maatalousnäyttely.

Uudet Ritarit
Veli Jukka Isotalo (1760) ja Lady Sirkka
Isotalo
Veli Heikki Varho (1761) ja Lady Maila
Varho
Taustalla Lions Club Oripään puheenjohtaja Tero Kuosa, Sihteeri Pekka Markula ja ritarit Erkki Suonpää (1500) ja
Keijo Nummela (1390)

Ritariksi lyömässä piirin 107-A piirikuvernööri 2015-16 Ari Lindell (ritari
1385)

Veli Heikki Varho (1761) ja Lady Maila Varho

Veli Jukka Isotalo (1760) ja Lady Sirkka Isotalo

Loimaan Seurahuoneelle oli saapunut runsaasti juhlaväkeä
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VUODEN KUVAT 2016-2017
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A-piiriläisiä ARS-juhlassa Tampere-talossa.

Pääsihteeri Maarit Kuikka avaa
Punainen Sulka -kampanjan 19.3.2016.

Uudet ritarit Matti Rauhansuu (LC Pöytyä),
Hannele Tanner-Penttilä (LC Aura/Sisu) ja
Touko Verho (LC Karinainen/Kyrö).

Kuvernöörin käsissä tuoreet Jalopeurat,
maailman parhaat piirilehdet 2016.

Piirihallituksen seuralaisohjelmassa
strutsinsulkia ja -munia.

PuSu helpoksi kaupan asiakkaille. Kuvassa
leijona Hannu Mäenpää keräyslippaan kanssa.
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VUODEN KUVAT 2016-2017

Kesälomakauden merkkitapahtuma
Taivassalossa - Silak Rysäys.

Silak Rysäys -tapahtuman esiintyjäkaarti
oli korkeatasoista!

Kalansaalista Rymättylän Nuottasilakkamarkkinoilla.

LC Rymättylä/Merimaskun ladyt huolehtivat
markkinoiden kahvi- ja pullatarjoilusta.

PuSu-starttiklubien edustajat kunniakirjoineen.

Piirin vuosijuhlassa palkitut Loimaalla.
Kuvat Ismo Viinikainen
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In Memoriam

Hannu Knuutila

Saimme keskellä kesää suruviestin lionsveljemme DG Hannu Knuutilan menehtymisestä uintiretkellään. Viesti pysäytti.
Hannu oli ennen kaikkea yhteisen hyvän
kantaja, toisista huolehtija ja toisille antaja. Nämä toteutuivat hänen työssään maatalousyrittäjänä, järjestötyössä ja luomalla uutta monipuolisena taiteilijana.
Hänelle oli tärkeitä käden taidot, erilaiset koneet ja laitteet, yritteliäisyys ja
mahtava kekseliäisyys. Koko ajan hänellä oli jotakin menossa. Hän hakeutui koulutukseen, jos jokin asia kiinnosti ja hän
halusi lisää tietoa. Näin kävi esimerkiksi
vaativan materiaalin, lasin suhteen, jonka
taiteellisessa käsittelyssä hän oli erittäin

8.7.1942-26.6.2017

taitava.
Hannu ehti olla klubimme LC Loimaa/Kosket jäsenenä 35 vuotta. Hän oli
aina valmis vastuunkantoon ja toteuttamaan aktiviteetteja.
Hannu toimi klubimme kaikissa tehtävissä. Hän osallistui aktiivisesti ja näkyvästi niin piirin kuin liitonkin toimintaan. Hän oli piirikuvernööri kaudella
1999–2000 ja piirin PDG- ja kunniatoimikunnan puheenjohtajana 2000–2002.
Hän toimi Lions-liiton jäsenjohtajana
2004-2006, jona aikana uusia klubeja perustettiin yli kolmekymmentä. Piirissämme sinä aikana perustettiin Ypäjä/Kate,
Turku/Viola, Pöytyä/Afrodite ja Paimio/
Aallotar. Lisäksi hän oli v. 2003 perustettujen klubien Loimaa/Sinikellot ja Loimaa/Joet kummi.
Hän toimi myös PDG-killan puheenjohtajana ja osallistui kansainväliseen
toimintaan mm. v.1999 lionsjärjestön
kansainväliseen Conventioniin USA:ssa
ja NSR:n kokouksiin v. 2000 Aalborgissa ja v. 2001 Maarianhaminassa sekä
13 kotimaan Lions-vuosikokoukseen ja
Eurooppa-Forumiin 2009.
Hannu sai ansioistaan lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä huomionosoituksia ja tunnustuksia. Hän sai Melvin
Jones -jäsenyyden ja Lions-ritarin nimen
ja arvon ja III ruusukkeen ansiomerkin.
Hannu oli esimerkillinen lion, joka
teki aina vähintään oman osuutensa.
Hannun antoi alun kokouksissamme kai-

kuvalle Leijonahenki-laululle niin kuin
director cantus arvonimen ansainneen
veljemme johtaessa kuuluikin.
Hannu oli edelläkävijä niin maanviljelijänä kuin yrittäjänäkin. Hän osoitti
luovuutensa ja monipuolisuutensa niin
lasi- ja kuvataiteilijana, kirjojen tekijänä
kuin säveltäjänä ja kuoronjohtajana.
Hannu kiinnostui muutama vuosi sitten loimaalaisista kirkonkelloista ja kirjoitti niistä kirjaa, joka jäi kesken. Kaikki
tekstit ja kuvat olivat kuitenkin lähes valmiina muistitikulle tallennettuna. Puoliso
Annikki ja lapset perheineen päättivät
saattaa Hannun työn postuumisti valmiiksi, rakenteeseen ja sisältöön puuttumatta.
”Kellojen kertomaa” -teos esittelee
sanoin ja kuvin Loimaan kuuden kirkon
sekä siunauskappelin kellot. Kirjan 127
kuvasta Hannu on ottanut suuren osan
kirkontornien korkeuksissa. Teokseen on
lisäksi sisällytetty ”Loimaan kirkkojen
kellot”-sävellys, jonka Hannu teki kellojen äänistä.
Aiemmin Hannu on kirjoittanut omaelämänkertansa Matkan varrelta ja Knuutilan suvun historian.
Olemme menettäneet aktiivisen, vastuuntuntoisen, idearikkaan ja lahjakkaan
klubiveljen ja todellisen yhteisen hyvän
vastuunkantajan.
Raimo Salonen
LC Loimaa/Kosket
presidentti

Kuva: Inga Haaristo
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Lars-Erik Wirén (Lasse) 16.3.1947 – 31.7.2016

Keskellä viime kesää saimme kuulla
yllättävän uutisen Lassen kuolemasta. Kesäkuun alussa tapasimme Lassen
kanssa, kun me Turun Opettajakorkeakoulun kurssilaiset kokoonnuimme Peltolan siirtolapuutarhassa lounastamaan
ja nauttimaan harvinaisen kauniista alkukesän säästä ja kesän kukoistuksesta.
Muistelimme vuoden 1968 kevät-

tä, jolloin olimme toiveikkaina osallistuneet pääsykokeisiin ja miten sitten
syksyllä me aloitimme kolmivuotisen
opiskelumme, elinikäisen tuttavuutemme ja ystävyytemme. Kurssimme isännäksi olimme heti, yksimielisesti, valinneet Lassen. Me parikymppiset nuoret
olimme myös parhaassa iässä perheitä
perustamaan. Kukin lähti työelämään
omalle taholleen, turkulaiset jäivät mielellään Turkuun. Näin teki myös Lasse,
joka työskenteli Turussa aina eläkkeelle
siirtymiseensä asti. Harrastusten parissa tapasimme koko ajan, työtä sivuten,
opettajien ammattiyhdistystoiminnassa
ja erityisesti lionstoiminnassa.
Lions-klubiin Lasse oli saanut kutsun jo 1980-luvun alussa. Toiminta
omassa Turku Kupittaan klubissa ja
Lions-piiri 107-A:n eri tehtävissä kesti
kymmeniä vuosia. Jo kouluiässä alkaneesta valokuvausharrastuksesta saimme me leijonatkin osamme. Lukuisat
kuvat ja kirjoitukset Jalopeurassa ja
Lion-lehdessä säilyvät dokumentteina
piirin tiedottajan tehtävästä. Yhteisöllinen, palveleva lions-aate piti yllä ystävyyttämme.

Heimo Kalevi Laine
Karen isäntä on poissa.
Heimo Laineen koti kasvatti suuren
ja työteliään sisarusparven palvelemaan
isänmaata jälleenrakennuksen vuosina Rymättylässä. Lapsista vanhimpien
tie vei suoraan ammattikoulun penkiltä
työelämään. Heimo oli tästä hyvä esimerkki.
Miehen kehityskyky huomattiin, sitä
arvostettiin ja sitä seurasivat vastuulliset tehtävät pitkäaikaisessa työsuhteessa Raision Tehtailla ensin myllärinä ja
sittemmin varastojen vastuutehtävissä.
Hän oli Raision mies – loppuun asti.
Heimo Laine tunnettiin periaatteen
miehenä, jonka sydäntä lähellä olivat
isänmaata palvelleet veteraanit. Myös
urheiluun hänellä oli elämän mittainen
kiintymys. Tutuksi tulivat Salpausselät
ja Ruotsi-ottelut. Oman laajan sukunsa
kesken hän organisoi Karen kisat, joita
on kotimaisemissa kilpailtu yli 30 vuo-
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VPK ja Kouluvaaritoiminta sopivat
hyvin Lasselle ja hänen arvomaailmalleen: hyvää kaikille ja apua sitä tarvitseville. Lassen ansioluettelo tehtävistä
muiden hyväksi on vertaansa vailla ja
kunniamerkit ovat ansaitut. Mutta näinkö ihmistä arvioidaan, mitataan kelpoisuutta yhteiskunnan jäsenenä? Mitä mittavampi on ansioluettelo, sitä parempi
ihminenkö? Hyvälle, osaavalle ja tekevälle ihmiselle tarjotaan paljon tehtäviä.
Lasse otti niitä vastaan ja toimi aktiivisesti ja vastuullisesti tehtävissään.
Mutta löytyykö ansioluettelosta
hyvän ihmisen tai hyvän ystävän saraketta? Näitä ei tarvitse kirjata vaan ne
löytyvät meistä, Lassea muistelevien ja
kaipaavien sydämistä. Kurssitoverini ja
Leijonaveljeni Lasse oli aina ystävällinen ja auttavainen sekä valmis palvelemaan omia voimiaan säästämättä. Hän
oli todella Leijona.
Lars-Erik Wiréniä jäivät kaipaamaan
lady Kirsti, lapset perheineen, muut sukulaiset sekä laaja ystävien joukko.
Marja-Leena Knuutinen, PCC
Lions-piiri 107-A

26.3.1947 – 19.4.2016

den ajan. Myös koululaisille häneltä
riitti aina aikaa shakin opettamiseen ja
simultaanien järjestämiseen.
Heimo Laine oli LC Rymättylä/Merimaskun perustajajäsen ja hän toimi
klubipresidenttinä kaudella 1990-91.
Idearikkaana ja aktiivisena leijonana
muistamme hänen kaudeltaan monien
palveluaktiviteettien lisäksi persoonallisen koko kauden mittaisen moniottelun,
jolla hitsattiin yhteishenkeä vahvaksi.
Karen tupa ja varsinkin sauna oli
monien ideoiden syntypaikka ja lentopalloilijoiden henkinen koti.
Päivätyönsä lisäksi Heimo hoiti kotitilaansa Sirpansa kanssa ja oli tukena
myös veljiensä yritystoiminnassa. Avulias rakentaja on poissa, mutta muisto
elää.
Juha Haapakoski
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Nyt kirivaihde
						Punaiseen Sulkaan
Seitsemännen Punainen Sulka –keräyksen viimeiset kuukaudet ovat käsillä. Porin vuosikokouksessa 2014 asetettuun 5 miljoonan euron tavoitteeseen on vielä matkaa, mutta klubien aktiivisella toiminnalla tavoitteemme tullee täyttymään.
Syyskaudella PuSu on näkynyt televisiossa tietoiskuina kahdella kanavalla.
Ensin lokakuussa Maikkarin puolella
lähetettiin 52 puolen minuutin mittaista
mainosta ja marras-joulukuun taitteessa
YLE:n kanavilla samoin. Mainoksilla
oli huomattavan suuri merkitys kansalaisille.
Lipaskerääjiltä saatujen palautteiden
perusteella tietämys Punaisesta Sulasta oli aivan eri luokkaa kuin keräyksen
alussa, maaliskuussa avajaisten yhteydessä. Turun vuosikokouksessa jaettu
ja myöhemmin poissaoleville klubeille
toimitettu PuSu-muistitikku on ollut oivallinen lisäys tiedon levityksessä.
L-piirissä hyödynnettiin loistavalla
tavalla tikun sisältö – paikalliset tekivät
pelkästään tikun pohjalta lehden, johon
hankkivat sievoisella summalla mainoksia PuSun hyväksi. Tätä ideaa ehtii vielä soveltaa kaikissa muissakin piireissä
ympäri Suomen maan.
Punaista Sulkaa on tehty tutuksi
myös paikallislehtien avulla. Suuret kiitokset PuSun toimikunnalta aktiivisille

klubeille tästä omatoimisesta työstä .
PuSu-konsertteja on pidetty todella
paljon. Tunnetut artistit ovat houkutelleet kuulijoita runsain määrin. Suurin PuSu-konsertti pidettiin 3.12.2016
Hartwall Areenalla, jossa taiteilija Juha
Tapio piti loistavan kolmituntisen tapahtuman 9000 kuulijalle. Tilaisuuden
yhteydessä hän lahjoitti PuSulle 35000
euron shekin!
A-piiri on tilittänyt euromäärissä
mitaten suurimman summan PuSulle –
noin 160000 euroa joulukuun alun tilaston mukaan. Piirikoordinaattori Tommi
Virtanen tekee ansiokkaasti työtä piirissään, josta löytyy neljä tavoitteeseen
yltänyttä klubia – LC Somero, LC Lieto,
LC Brändö-Kumlinge ja LC Kimito-Kemiö. Haluan kiittää kaikkia A-piirin klubeja työstänne Punaisen Sulan hyväksi.
Samalla toivotan onnea ja menestystä
viimeisien kuukausien loppukirille!
Matti Tieksola
PuSu-toimikunnan puheenjohtaja

A-piirin PuSu
täydessä vauhdissa
Osa piirimme klubeista on
aloittanut kampanjansa jo viime
kaudesta alkaen, osa on päättänyt
keskittää voimansa tähän kevääseen.
Alkuvuodesta on monessa klubissa tehty Sulka-aktiviteetteja; konsertteja, lipaskeräyksiä tai
muita tempauksia. Vielä on koko kevät aikaa! Monet konsertit ja tempaukset on toteutettu yhdessä naapuriklubin kanssa. Yhdessä tekemisen voimaan luotetaan, hienoa!
Punaisen Sulan tapahtumat, keräys tai
muut hankkeet voi toteuttaa myös yhdessä muiden paikkakunnan järjestöjen
tai liike-elämän kanssa. Haasta siis
paikkakuntasi keräyskumppanijärjestöt
mukaan toteuttamaan Punaista Sulkaa!
Voit haastaa myös paikkakunnallasi
toimivat yritykset ja liikelaitokset tukemaan nuoria itsenäisyyteen ja siten ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Tässäkin yhdessä tekemisellä on voimaa.
Suomi 100 -juhlavuoden teemakin on
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Yhdessä!
A-piirin klubit ovat onnistuneet
hienosti: olemme keränneet jo lähes
200 000 euroa. Suomen nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitaan varoja. On
hyvä muistaa, että neljännes kerätyistä
varoista palautuu syrjäytymistä estävään nuorisolle suuntautuvaan toimintaan omalla paikkakunnalla tai lähialueella, klubin päättämällä tavalla.
Punainen Sulka on aidosti Suomen
leijonien lahja Suomen nuorille. Tavoit-

teenamme on, että Suomi 100 -vuonna
annetuista lahjoista klubiemme yhteinen
lahja on Suomen suurin. Tarvitsemme
jokaisen klubin panosta Punaisen Sulan
kokonaistavoitteiden saavuttamiseen.
Jokainen klubi osallistuu hankkeeseen
omien voimavarojensa mukaan, ja näin
yhdessä saavutamme tavoitteemme.
Tommi Virtanen
Punainen Sulka -piirikoordinaattori
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Arja Koriseva säteili
Turun konserttisalissa
PuSu-konsertti 3.2.2017
Punainen Sulka -kampanjan käynnistyessä vuoden 2016 alussa klubeissa mietittiin, kuinka toteuttaa meille asetetut
tavoitteet. Niinpä luotimme yhteistyön
voimaan ja päätimme järjestää neljän
aktiivisen klubin voimin jotain konkreettista, josta lahjoittajillekin on iloa.
Ja tavoitteeksi tuli PuSu-konsertti!
Yhteistyöhön lähtivät naisenergiset
klubit Paimio/Aallotar, Lieto/Ilmatar,
Turku/Lucia ja Turku/Viola.
Halusimme tehdä jotain näkyvää,
johon osallistuisi paljon ihmisiä. Keräyslippaat ja myyntituotteet olivat tulleet
tutuiksi jo aiemmista keräyksistä, nyt
tuli keksiä jotain uutta. Jotain sellaista,
että lahjoittajatkin tuntisivat saaneensa
vastinetta lahjoitukselleen ”Konsertti!”, esitti Teija Roos Aallottarista. Hänellä oli kokemusta konserttien, joskin
pienempien järjestelystä. Suurempikin
konsertti onnistuu samoilla kuvioilla.
Teija otti yhteyttä muihin klubeihin ja
näin syntyi ”Pusutiimi”.
Eipä muuta kuin konserttisalia varaamaan! Kyllä me tämä osataan! Innostuneina kokoonnuimme palavereihin
säännöllisin väliajoin. Otimme ahkerasti yhteyttä ohjelmatoimistoihin ja managereihin.
Tämä olikin vaikein vaihe. Kaikilla
oli omia mieltymyksiä ja ehdotuksia.
Ja olimme niin aikaisin liikkeellä, että
keikkoja ei vielä myyty niin pitkälle
aikavälille. Pitihän päästä tekemään
sopimus, jotta voimme aloittaa markkinoinnin.
Suosikiksi löytyi Arja Koriseva,
kaikkien aikojen tangokuningatar! Hänen säestäjänään toimi Minna Lintukangas. Onneksemme heille sopi esittämämme ajankohta ja homma oli sovittu.
Sitten täyttämään mainoksilla kauppojen, liikkeiden ja virastojen ilmoitustauluja. Lehdet, some ja postilaatikkojakelut, sukulaiset, ystävät ja tuttavat hoidettiin. Pusutiimi raportoi säännöllisesti
homman edistymisestä. Noin kuukausi
ennen konserttia saatoimme jo huoahtaa
helpotuksesta: JESS, tämä onnistuu!
Emme kyllä sitä olleet epäilleetkään!
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DG Ulla Rahkonen avasi tilaisuuden
ja luki myös presidentinkansliasta
tulleen kirjeen vastauksena lähettämäämme kutsuun. Turun
konserttisali täyttyi yleisöstä. Arja ja Minna johdattelivat meidät lauluillaan
elämän moniin tarinoihin ja ulottuvuuksiin.
Ilta oli herkkä ja hauska. Se oli läsnäoloa
ja aitoa tunnetta. Se
kosketti, viihdytti ja
voimaannutti.
Kiitos
kaikille
konserttiin osallistuneille ja kaikille yhteistyökumppaneille
ja kukkien toimittajille.
Kiitos Pusutiimille!
Merja Lehtilä

Pusutiimin kokoonpano: puh.joht. Teija Roos Lc Paimio/Aallotar, siht. Merja Lehtilä Lc Turku/Lucia, rahastonh. Kirsti Seppälä Lc Turku/Lucia, Raija Tenhunen Lc
Lieto/Ilmatar, Sari Murto Lc Paimio/Aallotar, Sari Sierimo-Haarre Lc Lieto/Ilmatar,
Päivi Torkkeli Lc Turku/Lucia,Eva Perälä Lc-Turku/Viola, Kirsi Alaspää Lc Turku/
Viola,Tuija Lehtonen LcTurku/Viola, Pipsa Tamminen Lc Turku/Viola
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LC Mietoinen

MyLife hyvinvointimessut Mynämäellä

– Koko kunta liikkeelle!

Mietoisten klubissa pohdimme valtakunnallisen Punainen Sulka -keräyksen käytännön
toteuttamista alueellamme. Halusimme tehdä jotakin paljon konkreettisempaa kuin
hyvänkin kampanjamateriaalin myynti ja lipaskeräys. Hallituksen kokouksessa klubin
silloinen presidentti, lääkäri Markku Saraste heitti idean hyvinvointimessujen järjestämisestä. Se sopi erittäin hyvin aktiiviselle ja toimeliaalle klubillemme. Vastaavanlainen
idea oli noussut esiin myös paikallisessa kappeliseurakunnassa. Yhteinen intressi yhdisti
molemmat toimijat ja siksi päätettiin voimien yhdistämisestä.
Pikavauhtia kasattiin tiimi, jonka johtoon
tuli klubin PuSu-asiamies Timo Mettala.
Mukaan tulivat myös aktiviteettitoimikunnan puheenjohtaja Matti Kauppila,
1. varapresidentti Timo Sunnari, sekä
klubin webmaster Pekka Heikkilä. Kenelläkään porukasta kenelläkään ei ollut kokemusta messujen järjestämisestä,
mutta intoa ja muuta osaamista oli sitäkin enemmän. Huhtikuun tiimipalaverissa keksittiin messuille hyvä nimi MyLife
-hyvinvointimessut. Samalla päätimme,
että messuista tehdään jokavuotiset,
vaihtuvalla teemalla.
Ensimmäisten messujen kohderyhmäksi
valikoitui PuSu-keräyksen teeman mukaisesti nuoret. Halusimme omalla panoksellamme tukea nuorten elämänhallintaa, mielenterveyttä, päihteettömyyttä
ja syrjäytymisen ehkäisemistä.
Toukokuun aikana löydettiin tärkeimmät
yhteistyökumppanit, Mynämäen kunta,
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kunnan koululaitos ja perusturvakuntayhtymä Akseli sekä Mietoisten kappeliseurakunta ja MLL Mietoinen. MLL:n
puolelta suunnittelutiimiin saatiin vahvaa
naisenergiaa ja organisointiosaamista,
kun yhdistyksen pj Anniina Peltola tuli
mukaan. Kaikki Mynämäen 1-9-luokkaisten koulujen rehtorit päättivät keskittää opetussuunnitelmassa olevan hyvinvointiopetuksen samalle viikolle, jonka
sovittiin huipentuvan MyLife-messuihin.
Kesälläkään emme täysin lomailleet,
vaan teimme pientä koemarkkinointia.
Otimme yhteyksiä joihinkin tuleviin
alustajiin ja mahdollisiin näytteilleasettajiin.
Lomien jälkeen sitten laitettiin iso remmi
päälle. Sovimme, että messuihin liitetään
koululaisille suunnattu hyvinvointipäivä,
perjantai 7.10. Päivän ohjelmasta vastasi
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LC Mietoinen ja se päätettiin järjestää
paikallisessa urheiluhallissa. Haaste oli
melkoinen, sillä koululaisten joukko oli
kooltaan reilut 800 lasta ja nuorta.
Elo-syyskuun aikana tiimi kokoontui
viikoittain. Hankimme tarvittavat luvat,
teimme sopimukset, buukkasimme esiintyjät, teimme messuohjelman, sovimme
käytännön järjestelyistä, avasimme omat
Facebook- ja nettisivut (www.mylifehyvinvointi.fi. Markkinoimme messuja
lehdissä, netissä ja FB:ssa. Soittelimme
kymmeniä markkinointipuheluita, jaoimme koulujen kautta 800 flyeria koteihin. Teetimme julisteet ja banderollit.
Kaikki tämä tapahtui tehokkaasti, vahvat verkostot omaavalla viiden hengen
suunnittelutiimillä. Ainoastaan graafisen
suunnittelijan palvelut tulivat tiimin ulkopuolelta, mutta nekin saatiin talkootyönä alan paikalliselta ammattilaiselta.
Tiimissä kaikki tehtiin hyvässä yhteistyössä, rennolla ja hauskalla otteella
ilman suurempia paineita. Jokaisen tiimin jäsenen henkilökohtaiset lahjat ja
osaaminen saivat olla parhaassa mahdollisessa käytössä, kertoo tiiminvetäjä
Timo Mettala. ”Viimeiset viikot olivat
todella tiiviitä ja vaativat maksimisuoritusta koko tiimiltä, mutta messuista tuli
menestys. Se oli paras kiitos tiukasta puristuksesta”, vakuuttaa Matti Kauppila.
Koululaisten hyvinvointipäivän ohjelma
perjantaina klo 8.30-14.30 hoidettiin neljän leijonan tiimillä, opettajien toimiessa
avustajina. Mukana olivat niin kyläkoulut, kuin keskustan ison Laurin koulun
ala- ja yläkoululaiset, yhteensä reilut
800 oppilasta. Ohjelmassa oli nettipoliisi Riku Sukarin ja MLL:n mediakasvattaja Paula Aallon luennot siitä miten
toimitaan turvallisesti somessa ja netissä,
Laura Perälän musiikkirentoutus, brasilialaissyntyisen Gustavo Gugan hauskat
ja rennot capoeira harjoitukset.
Maalaustyöpajassa viimemainitussa askarreltiin ja maalattiin kaksipuolinen
naamari, joka kertoi kantajansa sisäisistä
ja ulospäin näytettävistä tunteista ja olotilasta. Koululaisten innostuneet tunnelmat ja iloiset hymyt todistivat onnistuneesta päivästä!

näytteilleasettajat häärivät oman pöytänsä ympärillä.
Ilmassa leijui jännittynyt tunnelma: miten käy, tuleeko porukkaa, miten tämä
kaikki otetaan vastaan? Ovet avattiin klo
10 ja väkeä alkoi virrata sisään. Samalla jännitys helpotti. Piia nosti tunnelmaa
haastatellen klubin presidenttiä Timo
Sunnaria. Mikavelin ja kumppaneiden
räppi vapautti tunnelman ja sai messuvieraiden jalat liikkeelle. Näytteilleasettajien tiskeillä kävi kuhina. Moni otti ensikontaktia virtuaalilaseihin ja lisättyyn
todellisuuteen Turun yliopiston pisteellä.
Pankkien osastoilla täytettiin arpalipukkeita, toiselta pöydältä napattiin mukaan
ilmaiset jogurtit.
Lapsiperheet tutustuivat paikallisten
urheilu- ja harrasteseurojen tarjontaan.
Joku sai hierojan pöydällä ilmaisen hieronnan ja toinen sai mittauttaa oman rasvaprosenttinsa. Pihalla saatiin tutustua
mönkkäreihin ja paloautoonkin. Lopuksi
palkittiin vielä koululaisten parhaat hyvinvointi-aiheiset työt.
Hymy karehti leijonien kasvoilla: Tältä
oikeat messut näyttävät! Me onnistuim-

me! Kaikki leijonien itsensä asettamat
tavoitteet ylitettiin kun kahden päivän
aikana tavoitettiin noin 1200 ihmistä!
Onnistuneisiin messuihin kuuluu myös
hyvä palaute, jota kerättiin näytteilleasettajilta sähköisesti Googlen ilmaisia työkaluja hyödyntäen. Näytteilleasettajista
66,7 % kertoi järjestelyiden toimineen
erittäin hyvin ja 33.3 %:n mukaan hyvin.
Kaikki näytteilleasettajat pitivät messujen tunnelmaa iloisena, kannustavana ja
rentona ja ilmoittivat halunsa tulla vuoden kuluttua uusille messuille.
-Yksi parhaista palautteista kuului: En
olisi uskonut että Mynämäellä tapahtuu
jotakin tällaista, todistaa klubin presidentti Timo Sunnari ja haastaa samalla
muitakin klubeja ideoimaan vastaavia
koko kuntaa/kaupunkia koskettavia tapahtumia.
Klubissa ei ole jääty lepäilemään onnistuneiden messujen jälkeen laakereilla,
vaan vuoden 2017 messujen suunnittelu
onkin jo kovassa vauhdissa. Suunnittelutiimin ilmeistä voi lukea jo jotakin:
jatkossa tarjolla on jotakin vieläkin parempaa!

Messupäivän aamuna leijonalauma miehitti Mynämäen yläasteen jo klo 7.30 ja
aloitti messujen rakentamisen. Näytteilleasettajien pöydät ja tuolit saivat nopeasti paikkansa, samoin kuin koululaisten
hyvinvointiaiheiset piirrokset, askartelutyöt ja videot. Kohta saapui myös äänentoistosta vastanneen firman kalusto
ja esiintyjät. Räppäri Mikaveli, tuplaaja
ja miksaaja pääsivät testaamaan omaa
osuuttaan ja Korisevan Piia juontojaan.
Samaan aikaan sekä leijonat että muut
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-keräyksellä varoja maailman
köyhimmille lapsille
Klubeilla oli myös vuonna 2016 mahdollisuus osallistua Nenäpäivä-kampanjaan,
vaikka Suomen Lions-liitto ei ole Punainen Sulka -kampanjan aikana Nenäpäivä-säätiön pääyhteistyökumppanina. Piireihin oli kuitenkin nimetty kampanjapäälliköt, jotka
hoitivat kampanjan toteutuksen entiseen tapaan niiden klubien kanssa, jotka halusivat osallistua Nenäpäivään vuonna 2016. Koska Nenäpäivän ja PuSun avustuskohteilla on selkeä ero, Nenäpäivä-kampanjalla kerätään varoja maailman köyhimpien lasten hyväksi, kun taas Punainen Sulka avustaa kotimaisia
toimijoita. Tästä syystä klubeille tarjottiin mahdollisuus osallistua molempiin kampanjoihin
Keräystavoite ei tällä kerralla toteutunut
Nenäpäivä-toimikunta oli asettanut
valtakunnalliseksi
keräystavoitteeksi
120 000 euroa. Varsinaiseen Nenäpäivään mennessä 11.11.2016 tulos oli vain
34 423 euroa. A-piirissä Nenäpäivän lipaskeräyksen teki viisi klubia ja näiden
yhteistulos oli 2011,95 euroa. Viime
vuonna lipaskeräykseen osallistui klubeistamme 25 ja 31 klubia teki suoran
rahalahjoituksen. Keräyksen yhteistulos oli silloin runsas 16 000 euroa.
Mahdollisista klubien tekemistä suorista
lahjoituksista ei tullut ilmoituksia.
Leijonat pitivät kuitenkin kiinni aikaisempien vuosien perinteestä. Kiitos
Björn Taxellin, joka kokosi entisistä piirikuvernööreistä ryhmän, joka toimi kolehdinkantajana Nenäpäivän Tuomasmessussa Mikaelin kirkossa.

Edeltävän konsertin solistiksi oli tällä kerralla lupautunut Voice of Finlandin
turkulainen voittaja Suvi Åkerman.

Lipaskeräys on nostanut suosiotaan
Lipaskeräys on nostanut suosiotaan
keräysmuotona, vaikka nyt tapahtuikin notkahdus. Suosio johtuu siitä, että
klubin ei tarvitse käyttää rahaa suoraan
rahalahjoitukseen muulla tavoin keräämistään aktiviteettivaroista. Pienilläkin
maaseutupaikkakunnilla on onnistuttu
keräämään yhden päivän lipaskeräyksellä useita satoja euroja. Nenäpäivä on
hyvin tunnettu tuote, jonka markkinointiin saadaan runsaasti näkyvyyttä eri
medioissa ja helpottaa näin lahjoittajia
tekemään päätöksensä osallistua keräykseen.

Tartutaanhan ensi syksynä taas
Nenäpäivä-lippaaseen?
Kesäkuun loppuun mennessä PuSukampanja on saatu päätökseen. Marraskuussa on seuraava Nenäpäiväkampanja. Lippaat ovat monilla klubeilla omassa varastossaan valmiina.
Keräyslupatarrat tulee uusia, mutta se
hoituu kätevästi kampanjapäällikön ja
piirin organisaation toimesta. Nenäpäivä-toimisto tuottaa erinomaista materiaalia, jota klubien kannattaa hyödyntää
tapahtumissaan. Yhteistyötä muiden
järjestöjen, koulujen ja yritysten kanssa
kannattaa suunnitella jo hyvissä ajoin.
Hannele Tanner-Penttilä
MD 107A, Nenäpäivä-kampanjapäällikkö 2016-2017
LC Aura/Sisu

Nenäpäiväkeräys yhteistyössä Elisenvaaran koulun kanssa
LC Karinainen/Kyrö on toteuttanut Nenäpäivä-keräyksen kolmena peräkkäisenä vuotena yhteistyössä Elisenvaaran
koulun kanssa. Klubi on hankkinut keräyksessä käytettävät lippaat ja punaiset
nenät oppilaiden käyttöön. Itse keräyksen ovat suorittaneet kahdeksas- ja
yhdeksäsluokkalaiset tukioppilaat sekä
oppilaskunnan hallituksen jäsenet.
Oppilaat ovat jalkautuneet Kyrön
torille sekä paikallisten kauppojen pihoille suorittamaan keräystä – punaisine nenine tietenkin. Keräyspäiväksi
on valikoitunut joka vuosi keskiviikon
toripäivä, koska silloin Kyrössä liikkuu
paljon asiakkaita, sekä omalta kylältä
että kauempaakin. Keräyslippaat ovat
olleet esillä myös koulussa, joten sekä
oppilaat että opettajat ovat voineet osallistua keräykseen.
Vastapalveluksena LC Karinainen/
Kyrö on tukenut tukioppilaiden ja oppilaskunnan toimintaa avustuksillaan.
Oppilaskunnalle on lahjoitettu mm.
palkintoja heijastin- ja pyöräilykypäräkampanjaan. Tänä syksynä klubi järjesti
yläkoululaisille tärkeän ja ajankohtaisen
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medialuennon. Lisäksi on osallistuttu
urheiluvälineiden hankintaan välituntiliikuntaa varten.
Ihmisten suhtautuminen punanenäisiin nuoriin on ollut myötämielinen. Osa
on osallistunut keräykseen silkasta säälistä nähdessään sateessa värjötteleviä
nuoria keräyshommissa. Keräykseen

osallistuneet nuoret puolestaan ovat
kertoneet, että heistä on tuntunut hyvältä voidessaan olla mukana auttamassa.
Tätä tunnetta lienevät edesauttaneen
myös koulun aamunavaukset, joissa on
kerrottu koskettavia, todellisia tarinoita
Nenäpäivä-keräyksen kohdemaista.
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Risteilypäivä syyskuisena lauantaina oli kaunis. A-piirin leijonat ja puolisot lähtivät isolla joukolla laivalle, iloisen menon,
toisiimme tutustumisen ja leijona-aatteen merkeissä. Jätimme
pönötykset rannalle ja otimme hymyn huulille. Matkallamme
kansainvälisyyttä edusti Eestin kuvernööri Raivo Kokser.
Aloitimme risteilyn tervetulotoivotuksin
ja kahvin ja kanaleivän voimalla. Ulla
Rahkonen, Marja-Leena Knuutinen ja
Päivi Torkkeli toimivat risteilymme
emäntinä.
Isoksi teemaksi nousi Lions Quest,
jonka ohjelman mukaisesti Hanna Kokkala meitä ohjaili. Tutustumisen helpottamiseksi jokainen sai laittaa rintaansa
lapulle oman etunimensä. Hanna ja Virpi
opettivat meille erityylisiä kättelytapoja.
Nauru raikui niin, että muutkin panivat
merkille leijonien ilon. Hanna selvensi meille erilaisilla harjoituksilla miten
Questin keinoin voi ryhmiä jakaa niin,
että jokainen katsoo kuuluvansa joukkoon.
Ulla näytti meille lyhytelokuvia
Lions-toiminnan historiasta, sen synnystä ja siitä miten se Suomeen rantautui.
Meillä oli haastateltavana sekä pitkään leijonana ollut Juhani Nyyssönen,
että ihan tuore leijona Agneta StigzeliusTroberg. He kertoivat, miten heistä oli
tullut leijonia ja mitä leijonana oleminen
heille on antanut.
Kesken kaiken kokoustilaamme tupsahti kaksi vallatonta, iloista naista miehien saattelemana. ”Lempi ja Maire ”
tulivat katsomaan mitä ihmisiä me olimme. He kertoivat että olivat keränneet silmälaseja Sri Lankaan, mutta kun ne eivät
nyt päässeet perille, lainasivat itselleen
sopivat. Heillä oli myös punaiset sulat, ja
etsivät joukosta sitä Isoa Punainen Sulka
-miestä. Virtasen Tommi ei ollut kuitenkaan päässyt risteilylle mukaan, joten sulat saivat Reino ja Ari.
Erityisesti naiset huomioivat meidän
kansainvälisen vieraamme, Eestin Raivo
Kokserin, joka oli oikein otettu huomiosta. Lempi ja Maire jatkoivat matkaansa
tanssilattialle, valonauha ja sulkapuuhka
kaulassaan. Kuinka ollakaan, Lempin
puhelin soi ja kutsu bingoon tuli.
Naisten lähdettyä jäimme naurultamme pyyhkimään silmäkulmiamme ja
odottamaan iloisten rouvien uutta vierailua Leijona-tapahtumiin.
Seuraavaksi Bo Lindberg ja Reino
Laine kertoivat lionstoiminnan 100-vuotistoiminnasta Suomessa, Arne Ritari
-adresseista sekä Punainen Sulka -keräyksestä.
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Teimme matkalla myös ryhmätöitä.
Hanna jakoi meidät oivallisesti ryhmiin
ja ryhmissä eri vastuualueisiin.
Ahvenanmaalla vaihdoimme laivaa ja pääsimme herkkuruokien ääreen.
Meille oli valittu pitkiä pöytiä vierekkäin
ja niinpä puheensorina ja nauru jatkuivat
ruokailussa. Parin tunnin ruokailun ja
viineistä nauttimisen jälkeen tuli ryhmätöiden purkujen aika. Saimme kuulla miten uusia jäseniä voisi hankkia klubeihin.
Saimme myös uusia ideoita klubi-iltoihin sekä opimme keinoja lionien näkyvyyden parantamiseksi.
Kansainvälinen vieraamme DG Raivo Kokser kertoi, miten Eestissä otetaan
koko perhe mukaan toimintaan. Ei ole
erillisiä puoliso-ohjelmia, vaan puolisot
ovat kaikessa mukana.
Joidenkin klubien jäsenet suunnittelivat jo kesäksi vierailua Eestiin. Raivo
kertoi kesäpäivistä ja toivotteli meidät
sinne tervetulleiksi.
Loppumatka olikin vapaata ohjelmaa, joten teimme ostoksia, valtasimme
tanssilattian ja jatkoimme jutustelua.
Matkalaisten yhteinen toive oli, että
samankaltaista toimintaa kaivataan lisää.
Eräs leijona kertoi tulleensa laivalle juuri siksi, että katsoo, josko kannattaa jatkaa lionsjäsenenä. Risteily vahvisti, että
lionstoiminta voi olla todella hauskaa,

Kouluttaja Hanna Kokkila ja Raivo Kokser

viihtyisää ja yhteisöllistä.
Risteily oli onnistunut. Järjestelyt
toimivat, ruoka ja juoma maistuivat, seura oli mahtavaa ja kaikille jäi mukavat
muistot.
Päivi Torkkeli
Piirin tapahtumakoordinaattori

Ryhmätyötä, vetäjänä Virpi Lukkarla
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LC Turku/Archipelagon Celeb-Am -golfturnauksella
lapsisyöpäpotilaille uusi leikkipuisto

LSSY:n toimitusjohtaja Ville Viitanen, lionsklubin Marko Vainio, Sykerö-kerhon
puheenjohtaja Niina Piippo sekä lionsklubin Marko Riionheimo, Martti Lehto
ja Pasi Marttila avasivat Leijonapuiston lapsisyöpäpotilaille.

Turun ensimmäinen Leijonapuisto avattiin
31.5.2016 Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminta- ja palvelukeskuksen leikkipihalle LC Turku/Archipelagon ja lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerön
yhteistyön tuloksena. Idea leikkipuistolle
alkoi siitä, kun Sykerö halusi luoda myös
infektioeristyksessä eläville syöpälapsille
mahdollisuuden turvalliseen leikkimiseen
ilman infektioiden pelkoa.
Archipelagon edustajat Marko Riionheimo ja Martti Lehto olivat tyytyväisiä
lahjoituskohteeseensa.
– Mietimme neljä vuotta sitten erilaisia kohteita, joille lahjoittaisimme hyväntekeväisyydessä kerätyt rahat. Omassa
suvussani on eräs nuori poika, joka sairasti syöpää. Soitimme silloiselle Sykerön
puheenjohtajalle ja kysyimme, tarvitsisivatko he lisää tukea. Apu kelpasi heille, ja
päätimme hyväntekeväisyyskohteemme
yksimielisesti, Riionheimo kertoi.
– Olemme jo pidemmän aikaa olleet
tukemassa Lounais-Suomen Syöpäyhdistystä niin lahjoitusten kuin bingoiltojenkin
muodossa, joten yhdistys on meille hyvin
tuttu, Lehto valaisi.

ison leikkilaivan lisäksi linnunpesäkeinu,
kahden istuttava jousikeinu sekä uusittu
hiekkalaatikko ja leikkimökki. Ensimmäisenä puistosta nauttimaan päässeet lapset
olivat selvästi innoissaan, ja pian jo pihalla kaikuivat leikin äänet.
– Tämä lahjoitus tuli todella tarpeeseen. Olemme jo pidemmän aikaa kaivanneet syöpäpotilaille sopivaa leikkipuistoa,
ja nyt se vihdoinkin saatiin. Lasten kasvoilta näkee, kuinka mielissään he ovat,
Sykerö-kerhon puheenjohtaja Niina Piippo hymyilee.
Puisto on jo nyt tuottanut suurta iloa
syöpälapsipotilasperheille ja uusia kävijöitä riittää koko ajan.

Golf kiinnosti legendoja
Vuoden 2015 hyväntekeväisyysgolf keräsi
Sykerölle yli 11 000 euroa. Tapahtumasta
oli iso apu kerhon lapsisyöpäpotilasperheiden toiminnalle, eikä Leijonapuistoakaan olisi ilman sitä pystytty rakentamaan.
Tämän vuoden Celeb-Am pelattiin 6.
kesäkuuta. Paikalle oli saapunut monta
nykyistä ja entistä julkimoa ja huippu-

urheilijaa. Urheiluselostaja Juha-Pekka
Jalolle, Hirvensalon omalle ylpeydelle, oli
hänen omien sanojensa mukaan kunniaasia olla jo toista kertaa tapahtumassa mukana.
– Tämä turnaus on hirmu tärkeä, ei
pelkästään taloudelliselta kannalta vaan
myös luodakseen sellaista fiilistä, että jokainen voi osallistua hyväntekeväisyyteen
omien resurssien mukaan. Täällä pelaavat
julkkikset toki tuovat medianäkyvyyttä,
mutta on kuitenkin mukava huomata, että
niin monet yrityksetkin ovat tulleet keräykseen mukaan, Jalo kertoi.
Myös entinen jääkiekkomaalivahti,
nykyinen Turun Palloseuran urheilutoimenjohtaja Antero Niittymäki oli saapunut kokeilemaan golftaitojaan.
– Vaikka Suomessa kyseisiä keräyksiä
onkin vähemmän, niin kyllä näihin silti
osallistuu mielellään. Syöpä on kuitenkin

Ilmeestään huolimatta pikku-Sohvi
nautti täysin rinnoin Leijonapuiston
uudesta leikkimökistä.

sellainen asia, joka vaivaa monia ihmisiä
maailmanlaajuisesti päivittäin, sairastaa
sitä sitten itse tai joku läheisistä. Sykerö
tuli minulle tutuksi vasta muutama vuosi
sitten osallistuessani tähän turnaukseen
ensi kertaa, ja olen iloinen pystyessäni
auttamaan heidän toimintaansa tällä tavoin, Niittymäki kertoi.
Teksti ja kuvat: Daniel Heino

Avajaisissa hymyt herkässä
Uudistettuun leikkipuistoon rakennettiin

“Puisto on jo nyt tuottanut suurta
iloa syöpälapsipotilasperheille
ja uusia kävijöitä riittää
koko ajan.”
40
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Yhteistyöllä keskosille parempi tulevaisuus
Pienen
vakkasuomalaisen
naisklubin, LC Mietoinen/Ulricat aloitteesta syksyllä 2014
aloitettu keräys keskoslasten
hyväksi on saatu päätökseen.
Haastekeräyksen tuloksena
Turun yliopistollisen keskussairaalan vastasyntyneiden
keskoslasten
hoitoyksikkö
Keskola on saamassa tarvitsemansa yli 30 000 euron
Giraffe-keskoskaapin ja siihen
liitettävän kuljetustelakan eli
shuttlen.
Kirahvi-keräyksenä etupäässä A-piirissä liikkunut haaste tuotti klubeilta lopulta yhteensä huimat 23 015,43 euroa!
- Sydänlämmin kiitos kaikille klubeille! Ilman yhteistyötä TYKS:n Keskola olisi jäänyt paitsi tarvitsemaansa,
nykyaikaiset hoitovaatimukset täyttävää
laitetta. Näyttää nimittäin siltä, että yhteiskunta satsaa nyt vain Helsingin uuteen lastensairaalaan, ja maakunta jää
ilman tarpeellisia laitteita, puhisee yksi
keräyksen alkuunpanijoista, LC Mietoinen/Ulricat perustajajäsen Kaarina
Ylhäinen.
Kun tähän klubeilta saatuun
23 015,43 euroon lisätään LC Mietoisten Risto Paukun yllytyksestä anottu
kansainvälisen Lions-liiton avustus
9 845,18 euroa ja Lions-liiton summan
tasaukseen tarkoitettu 154,82 euroa,
saadaan yhteissummaksi 33 015,49.
- Olemme monin tavoin valmistautumassa uuden T3-sairaalan toimintaympäristöön, vaikka sairaalan valmistuminen näyttää entisestään pitkittyvän.
Tällä hetkellä mietimme kuitenkin tarkkaan kaikkien sinne tulevien laitteiden
soveltuvuutta, selvittää TYKS:n Keskolan erikoislääkäri Hanna Soukka.
- Toimintamme uudessa sairaalassa
tulee muuttumaan siten, että vastasyntyneiden alkuhoito annetaan synnytys-

LC Mietoinen/Ulricat eli lionit Kaarina Ylhäinen (vas.), Eeva Aittomaa ja
Tuula Puhakainen (oik.) tutustuivat Keskolan erikoislääkäri Hanna Soukan johdolla
laitevalmistajan TYKS:lle lainaamaan Giraffe-keskoskaappiin.

salin alkuhoitohuoneessa ja sen jälkeen
heidät siirretään Keskolaan. Tässä siirtovaiheessa telakallinen kuljetuskuvoosi
eli Giraffi ja shuttle ovat tärkeät: niihin
voi kiinnittää kaikki keskosen elintoimintoja edesauttavat letkut ja putket. Ja
siirto käy niillä helposti ja turvallisesti,
Soukka painottaa.
Joulun alla Ulricat pääsivät tutustumaan Keskolan henkilökunnan ”laitepajaan”, jossa työntekijät harjoittelivat laitevalmistajalta koekäyttöönsä saamalla
Giraffilla.

- Se on nyt tilattu. Toivotaan, että
saamme laitteen pian, sillä olemme valmistautuneet aloittamaan sen käytön
heti, iloitsi erikoislääkäri Soukka.
Lion Kaarina Ylhäinen Ulricoineen
lupaa puolestaan järjestää oikean lehdistötilaisuuden tiedotteineen, kunhan Giraffe ja shuttle ovat saapuneet Turkuun.
- Tämä on nyt tällaista ennakkotietoa, jotta klubit tietävät keräyksen vaiheista, hän vinkkaa.
Ann-Mari Rannikko

“Kirahvi-keräyksenä
etupäässä A-piirissä
liikkunut haaste tuotti
klubeilta lopulta yhteensä huimat 23 015,43
euroa!”
Tällainen tulee olemaan Giraffen shuttle eli telakointialusta.
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Äänilehtiä
Uudestakaupungista jo yli 30 vuotta

Paikallislehtiä on luettu Vakka-Suomen näkövammaisille vuodesta 1982 lähtien. Lehden julkaisusta
vastasi LC Uusikaupunki/Männäinen 30 vuotta. Äänilehden lukemisessa vuorottelivat LC Uusikaupunki, LC Uusikaupunki/Männäinen, LC Laitila, LC Laitila/Untamoinen ja LC Pyhäranta. Nyt toiminnasta vastaa Uudenkaupungin LC Uusikaupunki/Merettaret.
80-luvulla paikallislehtiä luettiin ja
nauhoitettiin kerran viikossa C-kaseteille. Ne lähetettiin linja-autokyydissä Raumalle, jossa yksityishenkilöt
kopioivat ja postittivat ne äänilehden
tilaajille. Kuuntelijoita kiinnostivat
erityisesti seurakunnalliset ja kunnalliset uutiset sekä paikalliset tapahtumat.
Luettavaksi toivottiin myös pikkuuutisia erilaisista sattumuksista paikkakunnalla.
90-luvun taitteessa äänitystekniikka muuttui merkittävästi. Äänitteitä
alettiin tuolloin tuottaa tietokoneohjelmalla ja tarkoitusta varten kehitetyillä
laitteilla. Äänitteet tehtiin niin sanotuiksi Daisy-julkaisuiksi. Edelleen
käytössä on samanlainen PRS -äänitysohjelma (Plextalk Recording Software), joka sekä äänittää että muuttaa
aineiston Daisylle sopivaan muotoon.
Äänitiedostot tallennetaan jokaisen luku- ja nauhoitustilanteen jälkeen
Näkövammaisten Keskusliiton palvelimelle. Sieltä äänitteet siirretään
CD-levylle ja postitetaan CD-levynä
äänilehden tilaajille. Julkaisuja voi
kuunnella Daisy-soittimilla, joita Näkövammaisten Keskusliitto lainaa äänikirjojen ja äänilehtien kuuntelijoille
henkilökohtaiseen käyttöön.

Uusi alku
Äänilehden julkaisemisessa oli kolmen vuoden tauko. LC Uusikaupunki/
Männäinen halusi tärkeän toiminnan
jatkuvan, mutta klubi halusi keskittyä
vihdoin muihin projekteihin. Syksyl-
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lä 2015 LC Uusikaupunki/Merettaret
lupautui käynnistämään uudelleen
äänilehden lukupalvelun. Presidentti
Tuula Pietilä otti asian hoitaakseen.
Ensimmäiseksi aloitettiin yhteistyössä eri vapaaehtoistoimijoiden kanssa
lukijoiden rekrytointi. Rekrytoinnissa
apuna oli Uudenkaupungin seurakunnan vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Äänilehden lukupaikaksi saatiin
Sakunkulman päivätoimintakeskus,
jossa keväällä 2016 pidettiin perehdytyskoulutukset ja harjoiteltiin tallenteen tekemistä. Tekninen taustatuki,
koulutus, laitteet ja tallennusohjelma
saatiin LC Männäisten leijonaveljiltä.
Erityinen kiitos tästä Julle Rintalalle ja
Martti Soinille

kolmeen tuntiin.
Tekniset haasteet tuottavat toisinaan lukijoille lisätyötä. Itse lukemisessa tulee muistaa riittävän rauhallinen lukutahti olematta kuitenkaan
liian hidas. Valmiin äänilehden kesto
on yleensä vähintään tunnin mittainen.
Äänilehden tilaajia kiinnostavat
samat aiheet kuin 30 vuotta sittenkin,
paikalliset uutiset ja tapahtumat, sekä
seurakuntien tiedotteet. Asiakkaat ovat
olleet iloisia ja kiitollisia äänilehden
paluusta ja paikallisuutisten kuulemisesta.
Teksti: Virpi Louhivuori
ja Tuula Pietilä

Näin se tapahtuu
Äänilehden luku käynnistyi toden
teolla 30.8.2016. Aktiivilukijoita on
tällä hetkellä 17. Lukijat toimivat
usein pareittain siten, että toinen valitsee luettavat artikkelit ja toinen lukee.
Luettavien uutisten valikoiminen vie
hetken aikaa. Uutisia valikoidessa ajatuksena on ”jokaiselle jotain”, sillä kovin tarkkaa tietoa äänilehden tilaajista
lukijoilla ei ole. Äänilehteen luetaan
paikallislehdestä kahdesta kuuteen
artikkelia. Edellisestä keskiviikosta
tiistaihin ehtii ilmestyä kolmen paikallislehden kahdeksan uutta numeroa,
jotka sitten ovat torstaina äänilehden
tilaajilla kuultavana kotisoittimilla.
Yhden valmiin äänilehden tuottamiseen kuluu lukuiltana noin kahdesta

Äänitys päällä,
Virpi Louhivuori
lukemassa
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LC Turku-Åbo - Nyt

Linnea voi kävellä

Linnea Vahalahti on pieni turkulaistyttö, kohta 3-vuotias. Hänen perinnöllinen alaraajojen jäykkyytensä merkitsee sitä että hän ei pystyisi koskaan kävelemään ilman hermorataleikkausta. Koska tämä sairaus on
erittäin harvinainen, leikkauksia tehdään vain Yhdysvalloissa, Saint Louis Childrens Hospitalissa. Se, että Linnea voisi joskus kävellä, maksaa n.
42 000 euroa ja hinta on maksettava etukäteen, ennen operaatiota. Ongelma oli se, että perheellä ei ollut varaa tuohon leikkaukseen. Kela ei korvaa
USAssa tehtäviä leikkauksia, joten kustannukset oli saatava kokoon kokonaisuudessaan.
Linnean isosisko Sofialla on sama sairaus, mutta hänet leikattiin onnistuneesti
em. sairaalassa. Siksi hän pystyykin nyt
kävelemään itsenäisesti.
Jonna Vahalahti, Sofian ja Linnean
äiti, halusi tietysti, että myös Linnealla olisi mahdollisuus kävellä. Siksi
hän päätti saada kokoon leikkaukseen
tarvittavan rahasumman. Jos maksu ei
ole sairaalan tilillä määrättynä päivänä,
leikkaus siirtyy automaattisesti seuraavaan tarjottuun leikkausajankohtaan.
Aikaa ei olisi hukattavana.
Jonna Vahalahti otti yhteyttä moniin
yhdistyksiin, haki pankkilainaa, kävi
kirpputoreilla myymässä tavaroita ym.
saadakseen rahat leikkaukseen. Hän oli
myös huomannut, että Turussa on lioneita. Koska lions-toiminnan tarkoituksena
on muiden auttaminen ja palveleminen,
hän kääntyi LC Turku-Åbon puoleen.
Vieraillessani tässä klubissa he
esittivät kysymyksen: ”Voisiko A-piiri
auttaa tässä asiassa?” Kävin tapaamassa Linneaa ja hänen perhettään. Tulin
vakuuttuneeksi, että jos vain voisimme
auttaa Linneaa, niin olisimme mukana
antamassa Linnealle mahdollisuuden
kävellä.
Keskustelin asiasta silloisen piirikuvernöörin, Ari Lindellin, kanssa.
Jotta asia saataisiin tiedoksi kaikkiin
piirin klubeihin, hän kirjoitti asiasta
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tiedotteessaan. Monien vaihtoehtojen
puntaroinnin jälkeen tulikin meille piirissä mahdollisuus avustaa rahallisesti
Linnean leikkauksessa. Turussa järjestetystä Lions-liiton vuosikokouksesta
jäi kokouksen Tuki ry:lle rahaa, josta
voitiin osa, 4 500 euroa, lahjoittaa tähän
tarkoitukseen. Myös muutamat paikalliset klubit ja yksityishenkilöt lahjoittivat
rahaa leikkausta varten. Kustannuksia
oli paljon, sillä matkat ja äidin välttämätön mukana olo lisäsivät kustannuksia.
Vihdoin äidin työ oli tuottanut tulosta
ja Linnean leikkauspäiväksi ilmoitettiin
13.12.2016.
Jonna-äiti on pitänyt säännöllisesti
yhteyttä LC Turku-Åbon yhteyshenkilöön, Pentti Sokajärveen ja minuun.
Olemme saaneet tietoja tapahtumista
ennen leikkausta ja terveisiä Yhdysvalloista, leikkauksen sujumisesta ja kuntoutuksen aloituksesta. Linnean kuntoutus jatkuu kotona suomalaisten fysioterapeuttien ja perheen voimin.
Äidin lähettämien kuvien ja monien kiitoksien myötä näemme, miten
Linnean toimintakyky on ratkaisevasti
muuttunut. Seuraamme mielenkiinnolla
Linnean kehitystä.
Kiitos kaikille Linneaa auttaneille!
Ulla Rahkonen
piirikuvernööri

Paljon on vielä harjoiteltavaa
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LC Loimaa/Sinikellot

Häkämittari äitiysneuvolaan
LC Loimaa/Sinikellot lahjoitti noin 900 euron arvoisen häkämittarin Loimaan äitiysneuvolaan. Tähän hankkeeseen myönnettiin ARS-säätiön avustus.

Kuva:Kati Uusitalo/Loimaan Lehti. Sinikellojen Annikki Knuutila
ja Anneli Mikkola seuraavat vierestä häkämittarin testipuhallusta

Suomessa ei ole valistuksesta huolimatta
onnistuttu vähentämään raskaana olevien naisten tupakointia 25 viime vuoden
aikana. Raskaudenaikainen tupakointi
vaikuttaa sikiön aivojen kehitykseen ja
lisää keskenmenojen, keskosuuden, ja
muiden raskauskomplikaatioiden vaaraa. 			
Häkämittarin uskotaan tepsivän
pelkkää valistusta paremmin erityisesti nuorten naisten kohdalla. Tarkoitus
on, että jokainen neuvolaan tuleva äiti
sekä isä puhaltaa mittariin. Laite näyttää
uloshengityksen häkäpitoisuuden. Sen
avulla löydetään tupakoivat ja runsaalle
passiivitupakoinnille altistuvat äidit.
Äidin mittaustulokseen verrattuna
sikiössä häkää on tuplasti enemmän.
Häkäpitoisuuden näkeminen onkin
konkreettinen osoitus tupakan aiheuttamista sikiöön kohdistuvista riskeistä
ja näin ollen kannustaa raskaana olevia
naisia lopettamaan polttamisen.
Tupakointi raskauden aikana onkin
yksi isoimpia riskitekijöitä äitien ja lasten hyvinvoinnille. Asiantuntijat ovat
sitä mieltä, että maan jokaisessa äitiysneuvolassa pitäisi olla häkämittari.
Marianne Raitalahti-Hietaoja
LC Loimaa/Sinikellot
Tiedotustoimikunta

LC Ypäjä/Kate lahjoitti ostosrahaa

Pientä apua arkeen

LC Ypäjä/Kate jatkaa auttamista lähellä. Klubi sitoutui maksamaan 12 ypäjäläiselle 30 euron ostokset Salen myymälään.

Sosiaaliohjaaja Sari Strömberg (vas.) otti vastaan sitoumuksen ostosten
maksamisesta klubin sihteeriltä Sanna Tuomelta ja presidentti Sari Airolta (oik.).

44

- Pieni summa ei ongelmia poista, mutta
auttaa arjessa edes vähän, toteavat LC
Ypäjä/Katen presidentti Sari Airo ja sihteeri Sanna Tuomi.
Lahjan saajat valitsi Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymä ja sosiaaliohjaaja Sari Strömberg. Hyvinvointikuntayhtymän mukaan erilaisille lahjoituksille ja avustuksille löytyy aina tarvitsijoita.
Tammikuun kokouksessa klubi päätti lisäksi tukea erästä ongelmien kanssa
painivaa ypäjäläisperhettä lahjakortilla
sekä avustaa Kartanon koulun saksan
kielen opiskelijoiden opintomatkaa.
Yläkoulun Saksan-matkaa on tuettu jo
vuosien ajan.
Klubi keräsi varoja hyväntekeväisyyteen jouluviikolla järjestämillään
myyjäisillä. Perinteiset joulumyyjäiset
tuottivat tällä kertaa yli 800 euroa, jotka
käytetään lähimmäisten auttamiseen.

LC Somero/Paratiisi

INNOSTUIMME KEPPAREISTA

Keppihevoset yhdistetään useimmiten pienten lasten leikkeihin, mutta monipuolinen keppihevosharrastus on vienyt mukanaan myös aikuisia. Näin kävi muun muassa LC Somero/Paratiisille, joka piti
jäsenilleen keppiheppojen ompelukurssin ja järjesti somerolaisen kyläkoulun oppilaille keppihevoskisan syyskuussa 2016.
- Keppihevosten tekeminen on todella
hauskaa ja rentouttavaa puuhaa. Teen
niitä sekä yhdessä lastenlasteni kanssa
että työpaikallani pienryhmäkoti Editissä, ompelukurssin Paratiisileijonille järjestänyt past presidentti Aila Nieminen
kertoo innostuneena.
- Idea keppihevosten tekemiseen tuli
lapsenlapseltani,
kymmenvuotiaalta
Vilhelmiinalta. Hän piirsi ensimmäisen
kaavan sanomalehteen ja pyysi minua
ompelemaan itselleen hepan. Muokkasimme kaavaa hiukan, ja tähän mennessä heppoja on syntynyt parikymmentä.
Pitkäjärven koulun neljäsluokkalainen
Vilhelmiina Nieminen on käsistään
erittäin taitava. Hänen mukaansa keppiheppojen tekemisessä hauskinta on
suunnittelu ja haastavinta kepparin kielen tekeminen. Kaverina tekemisessä on
isoäidin lisäksi joskus myös pikkusisko
Ella.
- Keppiheppojen tekemisestä tulee hyvä
mieli. Olen antanut kaikille keppareilleni nimen ulkonäön mukaan. Luonteen
keksin sen mukaan, mikä fiilis hepasta
tulee, eläinlääkärin ja suunnittelijan ammateista isona haaveileva Vilhelmiina
kuvailee.
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Paratiisileijonien Laila Jokiniemi (vas.),
Kaisa Kotikoivu ja Seija Tamminen olivat mukana
keppiheppojen ompelukurssilla.
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Monta tapaa tehdä hyvää
Keppihevosista innostuneet Paratiisileijonat saivat idean keppiheppakisan
järjestämisestä somerolaisen ala-asteen
oppilaille. Kohteeksi valikoitui virkeä,
50 oppilaan Pitkäjärven kyläkoulu,
jossa keppihevosharrastus on todella
suosittu etenkin tyttöjen keskuudessa.
Oppilaiden kertoman mukaan moni tuo
kouluun joka päivä oman kepparinsa, ja
niillä hypitään ja juostaan välitunneilla.
Oppituntien ajaksi hepat viedään niille
tehtyyn ”talliin”.
- Liikunnan puutteesta meidän oppilaita
ei voi moittia. Keppareiden lisäksi välitunneilla pelataan muun muassa jalkapalloa ja lentopalloa sekä perinteisiä
pihapelejä, Paratiisileijonien kisaideasta
ilahtunut Pitkäjärven koulunjohtaja Päivi Isotalo kehuu oppilaitaan.
Syyskuussa järjestettyyn kisaan osallistui 15 innostunutta kilpailijaa näyttäen,

Vilhelmiina Nieminen houkutteli
isoäitinsä Aila Niemisen tekemään
kanssaan keppihevosia.

miten esteratsastus keppihevosella sujuu. Paratiisileijonat toimivat tottuneesti
tuomareina ja muina toimitsijoina, ja
kilpailijat nauttivat silminnähden liikunnan ilosta. Kisan voitti Rimma-kepparillaan viidesluokkalainen Iida Eskola,
joka on osallistunut moniin kilpailuihin
aiemminkin ja ratsastaa myös omalla,
”oikealla” hevosella. Voittajan lisäksi
kaikille osallistujille luovutettiin komeat mitalit muistoksi.
Kisan päätteeksi Paratiisileijonat lahjoittivat koululle kilpailua varten tehdyt
esteet ja komean keppihevosen, joka on
Aila Niemisen käsialaa. Lahjakepparin
nimen keksimiseksi oppilaille järjestettiin nimikilpailu, jonka tuloksena heppa
sai nimekseen Pitkiksen Raitasuklaanappi ”Raisu”.
- Keppihevoskisan järjestäminen oli
mukava tapa toteuttaa Suomen Lionsliiton Monta tapaa tehdä hyvää -tunnuslausetta. Tästä palveluaktiviteetista

Kisan voittaja Iida Eskola sai
onnitteluhalauksen koulunjohtaja Päivi
Isotalolta ja lahjakeppari Raisulta.
saimme itsekin hyvän mielen, idean äiti,
Aila Nieminen iloitsee.
Leena Nuotio

Pitkäjärven koulunjohtaja Päivi Isotalo (vas.) valvoo Anja Kurvisen, Liisa Penttilän,
Outi Tuumisen, Liisa Laukamon ja Kaisa Kotikoivun työskentelyä toimitsijoina.

Presidentti Kaisa Kotikoivu (vas.) luovutti past presidentti Aila Niemisen kanssa kaikille kilpailijoille mitalit.
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LC Somero/Paratiisi

Aila Nieminen on Someron
Vuoden 2016 hyväntekijä
Somerolla koettiin jännittäviä hetkiä lauantai-iltana 11. helmikuuta, jolloin julkistettiin Vuoden 2016 paras -kilpailun tulokset. Muun muassa Someron kaupungin, eri yritysten ja yhdistysten sekä Somero-lehden edustajista koostunut raati oli valinnut yleisön ehdotusten perusteella kolme
finalistia kymmeneen eri kategoriaan. Vuoden somerolainen -tittelin voitti
Muotiputiikki Helmen yrittäjä Anita Hallapelto.
Vuoden hyväntekijä -kategoriaan pyydettiin puolestaan kolmelta hyväntekeväisyysjärjestöltä omaa ehdokasta,
jonka nimesivät LC Somero, LC Somero/Paratiisi ja Someron Rotaryklubi.
Yleisöäänten perusteella voiton nappasi
tässä kategoriassa LC Somero/Paratiisin
past presidentti Aila Nieminen.
Paratiisileijonat luonnehtivat Ailaa em-

paattiseksi ja määrätietoiseksi henkilöksi, joka tarttuu toimeen kuin toimeen ripeästi. Hän on klubin PuSu-vastaava ja
palveluaktiviteettien innokas ideoija ja
toteuttaja. Vaativassa työssään pienryhmäkoti Editissä hän on monenikäisten
lasten sijaisäiti, Mami.
- Yhdessä olemme mahtava hyväntekijäjoukko, äänestäjiä ja kannustajiaan

kiittänyt Aila Nieminen lausui puheenvuorossaan muistuttaen yhdessä tekemisen voimasta ja tärkeydestä.
Kuva: Leena Pieniniemi

Ailan ohjeet keppihepan tekoon
Materiaaliksi sopii esimerkiksi keinoturkis, fleece tai villakangas, jota tarvitaan
noin 60 cm. Kaavan voi piirtää vaikkapa villasukkaa apuna käyttäen. Lisäksi
tarvitaan kerä villalankaa harjaan ja puolisen kiloa vanua vartalo-osan täyttämiseen. Hepan keppiä varten tarvitaan 50-60 cm harjanvartta ja Eri Keeperiä
liimaukseen.
Suitsien tekoon sopii napakka kassinauha tai nahka, ja kuolaimiin tarvitaan pala
kettinkiä ja kaksi kiinnitysrengasta. Aidon näköisen kielen saa nahkapalasta.
Lisäksi tarvitaan materiaalia hepan korvien, silmien ja sieraimien tekemiseen.
- Yhden hepan tekoon kuluu aikaa neljästä kuuteen tuntiin. Tarkempia ohjeita
löydät netistä hakusanalla ”Keppihevosen teko-ohjeet”, Aila Nieminen neuvoo.
Kuvassa Ailan keräämä tarvikepaketti keppihevosen tekemiseen.

Vinkki keppariradan esteiden tekoon
Kepparikisan esterataan tarvitaan radan
pituudesta riippuen sopiva määrä esteitä, jotka koostuvat puomeista ja tolpista.
Puomit voi askarrella vaikka harjanvarsista, tolpat rakennetaan puusta.

kepit sopivat tähän tarkoitukseen hyvin
myös, Aila vinkkaa.

Keppihevosiin hurahtanut Aila Nieminen nikkaroi puolisonsa Heikin kanssa
esteet vanhoista, maatilalta puretun koiranaitauksen tolpista, jotka katkaistiin
noin metrin mittaisiksi. Tolpissa oli jo
valmiina teräspalkit, joten ne oli helppo
pystyttää maahan. Näin saatiin kiinteät
esteet, ja ne voidaan haluttaessa sijoittaa
pysyvästi vaikka puistoon. Tolppiin porattiin noin 10 cm:n välein reiät, joihin
liimattiin tapit. Noin 1,5 metrin pituiset
puomit tehtiin rimoista.
- Puinen rima menee helposti poikki,
kun hevonen kompuroi, mutta auraus-
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Jalalla koreas

VEHMAAN
ELOILTAMISSA
Mäkelän navetanvintillä on tanssittu ja tunnelmoitu elokuun illassa jo elokuusta 2013 lähtien. Tilan nykyinen vanhaisäntä Markku Mäkelä tarjosi silloin klubipresidenttiytensä aikana klubille tunnelmalliset puitteet ilonpitoon ja klubiaktiviteettiin. Ja sama meno jatkuu
nuoremman polven tuella!
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Suositut tanssit ovat muodostuneet klubin parhaimmaksi varainhankinnaksi.
Näistä tuloista lahjoitetaan vuoden merkittävimmät avustukset.
Iltamatunnelmiin pääsee jo heti pihaan ajettaessa: autoja on pihan tienoolla
niin tiuhassa, että parkkeeraustilaa löytyy vain leikkuupuimurin hallin oven
edestä. Siihen uskaltaa auton jättää, koska tänään ei puida, vaan tanssitaan ja pidetään lystiä.
Jo ennen kuin kiipeämme navetan
kulkuluiskaa pitkin navetan ylisille, Vehmaan klubin miesten makkarakojusta
tulee kutsuvat tuoksut. Kyllä tänne vielä
ehditään sinappia nuolemaan sormenpäistä, ensin sisälle!
Onpas kaunista! Ilta-auringon valossa avautuu perinnetyökaluilla koristeltu,
avara tila tanssisalina. Kukitetut pöydät
täynnä väkeä ja orkesterin soittopelit
valmiina. Lipunmyyjiä ei ovella ole ollenkaan, vaan runsasta runsaampi arpajaisvoittopöytä. Niin on houkuttavia palkintoja, ja niitä on paljon!
Vehmaan väki, yksityiset ja yrittäjät
haluavat olla tukemassa paikkakunnan
lionstoimintaa arpajaispalkintoja lahjoittamalla. Pääpalkinto, taulu-TV on klubin
oma satsaus. Mutta karhu-puuveistos, lapin hillat ja muut ihanat houkutukset takaavat, että arvat käyvät kaupaksi pitkin
iltaa, kunkin omien mahdollisuuksien
parantamiseksi.
Tilaisuuden avasi klubin presidentti
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Reijo Lahdenranta. Saimme kuulla Jarmo Kankaanrannan laulua Laura Varjon
säestämänä. Yhtäkkiä tanssilattian täytti
kansallisasuiset, taitavat, luppakorvaiset
tanssijat. Ja perinteinen orkesterikin oli
luppakorvaista porukkaa! Yllätyksiä ja
kiperiä käänteitä! Jopas oli kekseliästä
tanssia ja taiturointia. Kyseessä olikin
Turun kansantanssin ystävien ryhmä
PRO ja heidän oma orkesterinsa PROoma.
Rento meno jatkui tanssilattialla,
pöytäseurueissa ja arpajaisissa. Talon
vanhaisäntä Markku Mäkelä spiikkasi

letkeästi arpajaiset, vaikka yleisön näpit
olivat jännityksestä valkeana arpalipukkeen puristamisesta. Sen verran oli hyvät
potit jaossa!
Iltamien arpajaistulo on Vehmaan
klubin merkittävin vuoden tulo. Sen
käyttö julkistetaan Joulunavaustempauksen yhteydessä. Ja todella hyvää tuolla
vintillä saatiin aikaiseksi: tulosta ja tunnelmaa.
Ensi kesänä Mäkelän navetan vintillä
tanssitaan taas! Noin vaan vihjeeksi…
Pirjo Koskenrouta
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Leijona lähikuvassa -

tuttu
tutummaksi

Tämä Leijona on ollut monessa mukana, mutta ettepä arvaakaan, kuinka monessa.
Mieheen tarkemmin tutustuessa voi vaan todeta: ”Ihmemies”! Nyt valokeilaan tämä
lokalahtelais-uuskaupunkilais-taivassalolais-uusikaupunkilainen MacGyver:
PDG Erkki Ääritalo LC Turku/Archipelagosta

ERKKI ON

RAKENTAJA

Erkki on rakentanut vahvan lionsuran
lisäksi uskomattoman määrän rakennuksia. Ansiotyö ja penkkiurheilijaa aktiivisempi jalkapalloharrastus ovat vieneet
leijonan osat miehen aktiviteeteissa.
Saunassahan on hyvä rentoutua. Niitä
onkin Erkillä ja Maijulla yhteensä kuusi, kaksi savusaunaa, kaksi puusaunaa ja
kaksi sähkösaunaa! Kaikki saunat ovat
itse rakennettuja kuten myös talot, joiden
yhteydessä ne ovat.
Mennäänpä paikan päälle.

Lionsyhteyksien rakentaja
Tästäkin tuli lionskokous, sillä paikalla
meitä oli yhteensä neljän klubin edustus.
Aiemminkin ovat Erkki ja Maiju järjestäneet Juslassa liontilaisuuksia. Savusaunakokouksessa on käynyt koko Tur-
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RAKENTAJA

ku/Archipelagon klubi, 23 miestä saunomassa. Myös Erkin kuvernöörikurssilaiset ovat kokoontuneet Juslassa, sillä
majoitustilaa löytyy isollekin joukolle.
Erkki tarjosi myös kokoustilat, trahteeraukset ja savusaunan löylyt taannoiselle lohkon kokoukselle. Ikimuistoinen,
uniikki PNAT. Tunnelmallinen kokous
kotisalissa ja väkeä riitti myös kokouksen jälkeen savusaunan lauteille. Ikikiitollisuudella asiaa muistaa silloinen ZC
Pirjo Koskenrouta, saunaharrastaja hänkin.

”Juslassa”, Jussilan tilalla
”Olen syntynyt tässä talossa”, sanoo Erkki. Jussilan tila on Lokalahden vanhin ja
on ollut yhden suvun hallussa jo vuodesta 1649. Erkin isoisä Mikael rakensi ti-

RAKENTAJA
lan uuden päärakennuksen 1920-luvulla.
Erkin vanhempien jälkeen perikunta myi
tilan Erkin ja Maijun nuorimmalle pojalle. Silloin alkoivat Erkin työt, kunnostus,
entisöinti ja uudisrakentaminen. Kolmisen vuotta sitten Erkki ja Maiju lunastivat tilan itselleen, edelleen vapaa-ajan
käyttöön.
Tilan pinta-ala on 40 hehtaaria, josta
puolet metsää. Pellot on vuokrattu naapurin viljeltäväksi. Rakennuspuut saadaan omasta metsästä. Vuosien varrella
on käytetty 4000 tukkia. Keväällä on
sahattu pihassa ja kesällä höylätty seinälautaa, ovilistoja, kattolistoja ja kaikkea
puuta, mitä korjausrakentamiseen tarvitaan, perinteitä noudattaen. Kaikki pinnat uusittiin. Tilaa asuinrakennuksessa
on rapiat 300 neliötä.
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Mitäs muuta olet rakennellut?
Omakotitalo Hirvensaloon, mökki Lokalahdelle 1970-1971, toinen mökki lähisaareen Lokalahdelle 1980-1981 ja sinne
savusauna. Sitten tämän Juslan peruskorjaus ja uusien tilojen tekeminen, sen saunan uusiminen ja savusauna sekä navetan laitto juhlatilaksi. Sen yläkertaan tehtiin tanssilattia ja kolme vierashuonetta.
Ylä- ja alakerrassa on kummassakin 300
neliötä. Nyt ei ole mitään rakennusprojektia menossa, mutta suunnitellaan. Töitä riittää metsän harvennuksessa ja puun
keruussa.
Mutta nyt saunaan!
Pirjo Koskenrouta

Kaksi pesällistä puolimetrisiä
halkoja riittää saunan lämpiämiseen

Savu pääsee ulos kahdesta räppänästä

Maiju, rakentajan muusa

Laudepuut ja portaiden hirret ovat 1800-luvulta
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Anne Kuusisto: Muistoja saaristosta
ja Tammion tonttuja

Kuva; Marketta Hämeenkorpi
Meri rannassa on vaihtunut makeaksi,
eikä tarvitse venettä kaupunkiin soutaakseen.
Vain muistot
kaupunkimatkoista
paatilla Kalarantaan,
mukana perunaa, omenaa, kurkkua,
mansikkaa.
Myytäväksi rannassa,
muutama kilo voita tinkiläisille.
Keskimoottorin putputus,
tutut maisemat, tyventä – tuulta.
Ulkosaariston kalamyyjät veneistään,
sisäsaaristolaiset pöydiltä rannassa
ja muutama vakituinen katoksistaan.
Ylös ostajia kauppaa hieromassa,
kuulumisten vaihtoa.
Kaupassakäynti;
sokeria, suolaa, kahvia ja hiivaa.
Kotiinpaluu.
Herkkupalaksi ostettu sipulimakkaran
pala.
Moottorin ääneen
etupiittalle.
hyvä nukahtaa
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ja sitten ollaankin jo kotorannassa.
Sata vuotta sitten
kivet navetaksi ladottu.
Sukupolvet vaihtuu
graniitti kestää,
kivimiesten taito näkyy.
Kymmeniä vuosia sitten
navetassa oli muutama lehmä,
lampaita, vasikoita ja sonninmullikka.
Omavaraistaloudessa
pienillä tuloilla
kovalla työllä
eläneet vaatimattomasti
sitkeä kansa
usein luonnonarmoilla
vahvana – kuin
saariston harmaa graniitti.

Sähkö
autolla pihaan,
pellot kesannolla,
navetat ja kanalat tyhjillään.
Nyt on aikaa harrastaa.
Ennen paikattiin verkkoja,
kudottiin kangasta ja mattoja
- nyt voi tehdä tonttuja.
Nekin kuitenkin
vuosisataisia juttuja
maahisia, haltioita.
Hyvän mielen tuojia.

Nykyisin pilttuut
ja karsinat poissa
… hiljaista …
(vain tonttujen kokous käynnissä)
Ennen työtä - työtä.
Vaatimatonta elämää kaikilla.
Entä nyt.
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LC Uusikaupunki/Merettaret

SAUNATONTTUJA, KAUPUNKITONTTUJA,
KOTITONTTUJA, SYLITONTTUJA
Uudessakaupungissa on tonttuiltu jo ainakin kolme vuotta. Tammion ja Haimion tontut ovat olleet lasten ja kaikkien
kaupunkilaisten ilona Uudenkaupungin
jouluisen pääkadun näyteikkunoissa.
Tammion tontut ovat esiintyneet
suurissa sisarusporukoissaan koko näyteikkunoiden täydeltä.
Haimion tontut puolestaan ovat
kurkkineet yksikseen liikkeiden ja kotien ikkunoista kadun kulkijoita.
Tontut ovat asettuneet vartiopaikalleen Uudenkaupungin joulukadun
avajaispäivään mennessä ja värittäneet
kaupungin katukuvaa koko joulun ajan.
Kudinpuikkoja kilistelee Tammiossa
Merettarien presidentti Anne Kuusisto.
Annen käsistä on syntynyt jo lähes 80
tonttua. Anne kertoo kutovansa tonttuja
telkkarin katselun lomassa, joten kyllä
niitä syntyy jatkossakin. Annen tontut
ovat esiintyneet useissa näyttelytiloissa.
Muutamat tontuista ovat aikuisihmisen
kokoisia! Sen voi todeta vaikka omin
silmin Uudenkaupungin kesäisessäkin
katukuvassa.
Haimion tonttuja syntyy Merettarien
charterpresidentin, Pirjo Koskenroudan
hyppysissä. Nämä tontut ovat puolimetrisiä, sylissä ja käsissä painavaltakin tuntuvaa punapiippalakkiporukkaa.
Kolmekymmentä niitä on vasta syntynyt
tähän sisarusparveen. Jokunen niistä on
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reissannut Washingtoniin ja kauemmaskin USA:aan, onpa niitä Oulussa, Kittilässä ja pääkaupunkiseudullakin. Pirjo
on himosaunoja ja muutenkin saunaharrastaja, mm. Suomen Saunakulttuuriseuran jäsen. Niinpä tonttujen asunto
on kotirannassa olevan, Kansainvälisen
Savusaunaseuran suositteleman savusaunan takkatupa. Se on tontuille hyvä
paikka viettää vapaa-aikaa, seuraavaa

joulukautta odotellessa.
Nämä tontut kun tykkäävät istua
mummojen sylissä, esimerkiksi Merettarien järjestämissä vanhustentalon
pikkujouluissa. Ensi jouluna taas edessä
tonttujen hyvät työt.
Pirjo Koskenrouta
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Joulunavaustempaus Vehmaalla

Vehmaan Leijonat ovat järjestäneet Joulunavaustempauksen jo vuodesta
1978, eli vuonna 2016 tapahtumaa vietettiin jo 39. kerran.
Tempaus on aina ajoitettu pikkujouluperjantain iltaan marras- joulukuun
vaihteeseen. Tilaisuuden alkaessa joulupukki saapuu vanhalla paloautolla
partiolaisten lyhtykulkueen saattelemana tapahtuma-aukiolle. Samalla
syttyvät jouluvalot Vinkkilän kylän
raitille.
Tapahtuma-aukiolla on jouluinen
markkinatunnelma sen täyttyessä torikauppiaista ja yhdistyksen ja yksityisen myyntipisteistä sekä jouluisesta
musiikista. Aukion laidalla on myös
esiintymislava, josta kuullaan klubin presidentin avauspuhe, kunnan ja
yrittäjien tervehdykset ja ala-asteen
oppilaiden lauluesityksiä. Tämän tempauksen yhteydessä lahjoitettiin myös
Elotanssien tuotto päiväkodin hankintaa. Tanssien tuotto on tarkoitus lahjoittaa myös jatkossa vehmaalaiseen
hyväntekeväisyyteen.
Uutena ohjelmanumerona oli ahkeran, ansioituneen leijonan palkitseminen kultaisin kintain. Kintaat ripustettiin Kerttu Partasen kaulaan.
Leijonaklubin tuottoa on saatu
myös lista-arpajaisista, jonka päävoittona on ollut 500€ matkalahjakortti.
Eri liikkeiden ja leijonaveljien myymien arpojen myynti on alkanut kuukautta ennen tapahtumaa. Loput arvat
on myyty tapahtumapaikalla. Myös
makkaran ja vihtojen myynti on ollut

54

tuottoisaa. Lapsille tarkoitettu onginta
on todella suosittua, sen todistaa jo lähes kaksituntinen, jatkuva jono.
Ladyt ovat kartuttaneet kassaansa
pitämällä myyjäiset OP: n kerhohuoneella. Myynnissä on ollut erilaisia
leivonnaisia, rosollia ja tietenkin joulutorttuja kahvin kera.
Tilaisuus päättynyt kello 19 ilotulitukseen, jonka kustannuksiin osal-

listuvat leijonien lisäksi eri vuosina
muun muassa paikkakunnan pankit,
yrittäjät ja tuottajat.

Kerttu Partanen palkittiin kultaisin kintain
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Mietoisten joulumarkkinoita
tiedetään jo odottaa

Joulunalus on perinteisesti kiivasta myyjäis- ja markkina-aikaa. Yhdestä Vakka-Suomen suurimmasta joulun markkinatapahtumasta
vastaa naisleijonaklubi LC Mietoinen/Ulricat. On vastannut jo yhdeksän vuoden ajan, joten näitä Mietoisten Maamiesseurantalolla
järjestettäviä Hyvän Mielen Joulumarkkinoita tiedetään jo nykyisin
odottaa.
- Monet myyjät ilmoittautuvat jo heti
edellisten markkinoiden päätyttyä ja uusia ilmoittautuu oikeastaan jo elokuusta
lähtien, nauraa lion Liisa-Maija Verainen, yksi markkinoita alusta asti vetäneistä Ulricoista.
Ja kun on paljon paikallisia käsityöläisiä myymässä, niin on paljon myös
ostajia. Eikä vain paikallisia, sillä nämä
markkinat keräävät ostajia pääkaupunkiseudulta asti.
- Kustavintien varrella on paljon
kesämökkikuntia, ja monet mökkiläiset
yhdistävätkin mökkikäynnin ja joulumarkkinat, Verainen selvittää.
Pelkät kesämökkiläiset eivät Hyvän
mielen Joulumarkkinoiden suosiota se-

litä, vaan ulricoiden mukaan väkeä paikalle vetävät hyvät tuotteet ja tunnelma.
- Meillä on Ulricoissa mahtava joukko aktiivisia ja sydämellään töitä tekeviä
naisleijonia - ei tämä muuten onnistuisi.
Eikä olisi toiminut näin montaa vuotta.
Lämmin tunnelma välittyy myös myyjille ja ostajille, sanoo puolestaan klubin
puuhanainen Päivi Punta.
Hyvän Mielen Joulumarkkinat yhdistävät myös leijonia, sillä tapahtuman
liikenteenohjauksen hoitaa LC Mietoinen. Ulricat kiittelevätkin ”Mietoisten
miehiä” loistavasta työstä.
- Ilman LC Mietoisten apua pysäköinti olisi yhtä kaaosta. Yritimme alussa hoitaa työn itse, mutta satojen auto-

jen liikenteenohjaukseen ei meiltä vain
löytynyt tarpeeksi voimia, tunnustavat
Ulricat yhteen ääneen.
Yli kuntarajojen toimivat Ulricat
viettävät keväällä 10-vuotisjuhliaan, joten Hyvän Mielen Joulumarkkinoillakin
on tänä vuonna aihetta juhlaan.
- Kyllä juhlavuosi velvoittaa meitä
tekemään ensi joulun markkinoista tavallistakin näyttävämmät ja yllätyksellisemmät, Ulrica Liisa-Maija Verainen
pohtii.
Ann-Mari Rannikko

Joulupukkikin ehtii Mietoisten Maamiesseurantalolle aina, kun LC Mietoinen/Ulricat järjestävät Hyvän Mielen Joulumarkkinat.
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LC Naantali-Raisio

Marian
tyttärien jouluseimi
tuo rauhan
LC Naantali-Raision vireä naisklubi on hiljentynyt joulun sanomaan
jo toista kymmentä vuotta Marian
tyttärien jouluseimen äärellä.
Sisaret asuvat Naantalin Luonnonmaalla, Haijaisten kylässä. Sisaret Elisabet ja Janina kuuluvat
Marian tyttäriin, Pohjoismaissa
toimivaan luterilaiseen sisarjärjestöön. He ovat antaneet oman
sääntökuntansa luostarilupauksen ja noudattavat yhteisöllisen
elämäntavan etsintää. He toivottavat luokseen erilaisia naisryhmiä, tutustumaan, hiljentymään
ja kuulemaan Jumalan sanomaa
sekä sisarien pitämiä rukouksia.
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”Otamme ilolla ja kiitollisuudella vastaan naantali-raisiolaisen naisklubin
perinteisen joulutervehdyksen. Saamme
yhdessä esittää ja kuvailla rakentamamme joulupolun neitsyt Marian ja Josefin
matkasta kohti jouluseimeä”, sanoo sisar Janina. Vieraat voivat osallistua kertomuksen tapahtumiin laulamalla jouluvirsiä. ”Seimen eläimet ja muut hahmot
olemme itse tehneet käsin, osan olemme
saaneet lahjoituksina”, jatkaa sisar Elisabet.
Jokapäiväisen leipänsä ja ylläpitonsa sisaret kertovat saavansa rukouksen
kautta Jumalalta – ystäviltä ja muilta
armonsa löytäneiltä ihmisiltä. Niinpä
myös oman klubimme puuhakas ja työteliäs lion Birgitta Dufva on aina tuonut mukanaan tarjottavat tähän joulun
hartaustilaisuuteen. Voileipien lisäksi
tarjottavat ovat perinteisiä jouluruokia,
puuroa, glögiä, kahvia, joulutorttuja ja

muuta pientä purtavaa.
Me kaikki klubilaiset yhdymme LC
Naantali-Raision presidentin Taina Käräkän toteamukseen: ”Kaiken maallistuvan vastapainoksi hiljentyminen seimen
äärellä tuo onnen ja rauhan sydämiimme. Käynti heidän luonaan ja klubikokouksen pitäminen siellä joulukiireiden
keskellä on erilainen, toivoa antava ja
valoisa tapahtuma. Jouluun siunaus
mielessämme poistumme tyynenä luonnon keskeltä, suomalaisesta jylhästä
metsämaisemasta takaisin kaupungin
hälinään”.
Kuvat: Liisa Uotila,
LC Naantali-Raisio
Teksti: Mirja Kärkäs-Lainio,
LC Naantali-Raisio
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Joulupuu-keräyksellä

lasten toiveista totta
Joulu on juhla, jolloin jokainen lapsi haluaa saada joululahjan. Liian monen lapsen haave jää kuitenkin toteutumatta. Valtakunnallisen Joulupuu-hyväntekeväisyyskeräyksen avulla jaetaan jouluiloa ja
tehdään lasten lahjahaaveista totta.
Lions Club Naantali-Raisio organisoi
yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistysten kanssa viime vuonna Joulupuu-keräyksen. Keräys
järjestettiin jo seitsemännen kerran. Hyväntekeväisyyskeräys toteutettiin 28.11.10.12.2016 välisenä aikana. Ideana oli
tarjota ihmisille ja yrityksille helppo
tapa saada hyvä joulumieli ja levittää sitä
eteenpäin.
Hyväntekeväisyysprojekti keräsi viime
vuonna Naantalin, Raision ja Maskun vähävaraisille lapsiperheille noin 1 850 lahjapakettia ja 350 ruokalahjakorttia. Aikaisempina vuosina projektin vetovastuussa
on ollut Raisio-Naantalin Nuorkauppakamari.

Joulupuu -keräyksessä yhdistyivät lasten pyyteetön auttaminen, ihmisten henkilökohtainen panos ja aito välittäminen. Joulupuu on tuonut hyvän mielen
lahjojen antajille, keräyksessä mukana
olleille tahoille ja ennen kaikkea pienille
lahjan saajille perheineen. Jouluilo moninkertaistui!
Keräys onnistui todella hyvin!. Meille
Naantali-Raision lionsklubilaisille tämä
haastava projekti tuli jäädäkseen.
Tuula Lehtinen

Jouluilon jakaminen oman paikkakunnan
lapsiperheille oli keräyksen avulla todellakin hyvin helppoa. Kuusesta valittiin mieleisen lahjansaajan kortti, esimerkiksi poika 11 vuotta. Näin lahja hankittiin tietylle
lapselle, ja se tuotiin keräyspisteeseen.
Joulupuu-keräyspisteitä oli alueellamme
yhteensä kuusi, joista 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 ruokalahjakortteja Joulupuu-kauppiailta.
Lions Club Naantali-Raision ja MLL:n
vapaaehtoiset hoitivat lahjojen keräyksen
ja lajittelun. Raision, Naantalin ja Maskun
sosiaalitoimi sekä seurakuntien diakoniatyö huolehtivat lahjojen jakamisesta perheille.

JALOPEURA 2017

57

Jouluinen kirkkokonsertti

Ruskon leijonat järjestivät jo perinteeksi muodostuneen kirkkokonsertin Ruskon kirkossa
torstaina 1.12.2016. Konserteissa on ollut esiintyjinä viihdemaailman tähtiä, kuten Kyösti
Mäkimattila ja muita nimekkäitä artisteja.
Kirkkokonsertin perimmäisenä tavoitteena on kuitenkin saada mahdollisimman suuri tuotto jaettavaksi sitä
tarvitseville, niin kuin periaatteeseen
we serve kuuluu. Konsertin tuotosta
puolet annetaan Ruskon diakoniatyön
kautta jaettavaksi ruskolaisille vähäosaisille perheille lahjakortteina paikalliseen K-Markettiin. Toinen puoli
käytetään nuorisotyöhön mm. stipendeinä koulunsa päättäville nuorille.
Tänä vuonna seurakunnan diakoniatyölle luovutettiin konsertin tuotosta
1560 €.
Vuosi 2016 oli erityisen mieleenpainuva ja lämminhenkisin konserttien sarjassa, kun kirkkoon saatiin
esiintymään, paikallinen Ruskolainen
lauluryhmä Pioni. Pionin jäseninä ovat
18-vuotias Julia, Josefina 16-vuotias
Josefina ja 11-vuotias Jasmina. Konsertin alettua tuntui kuin kirkkoon enkelikuoro, niin koskettavaa oli tyttö-
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jen joululaulujen tulkinta. Konsertissa
flyygelisäestyksestä vastasi tyttöjen
hyvä ystävä Santeri Rounas.
Tytöistä Julia ja Josefina ovat
myös kilpailleet osallistumalla Ponnahdus pinnalle -kisaan Three Voices
-lauluryhmässä vuonna 2015 voittaen
kilpailun. Lauluryhmä Pioni syntyi
vanhempiensa ajatuksena, koska he
pitivät 50-luvun aikakaudesta ja sen
aikaisesta musiikista. Päällimmäisenä ajatuksena varsinkin isällä oli, että
tehdään lauluryhmä joka koostuu kolmesta laulavasta sisaruksesta, kuten
tuohon aikaan oli tapana.
Pioni syntyi tyttöjen vanhempien
ideasta, 50-luvusta ja sen suomalaisesta perinnemaisemasta. Tyttöjen äidin keksimä Pioni-nimi viittaa vanhan
ajan kukkaan, joka oli hyvin yleinen
Suomessa 50-luvulla.
Luovuttamalla kirkon tilat Ruskon seurakunta on mahdollistanut

konsertin järjestämisen. Yhteistyö
LC Ruskon ja seurakunnan välillä on
aina ollut erittäin sujuvaa. Tästä suuri
kiitos kuuluu etenkin kirkkoherra Pasi
Salmiselle, joka on aina tuonut seurakunnan tervehdyksen kirkkokonsertin
yleisölle.
Lionshengen mukaisesti konsertissa toteutui nuorten ja apua tarvitsevien auttaminen. Pioni tuki avustustyötä
madaltamalla palkkionsa minimiin,
mikä osaltaan mahdollisti paremman
joulun apua tarvitseville.
Tässä konsertissa kaikki palaset
loksahtivat kohdalleen ja saatu palaute on ollut pelkästään positiivista,
mikä luo joulumieltä ja kohottaa leijonahenkeä. Konsertista jäi aidosti hyvä
auttamisen tunne.
Teksti ja kuvat Pekka Pere
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LC Kaarina/Katariinat

Villasukkia ja paperienkeleitä

LC Kaarina/Katariinat järjesti tunnelmallisen joulujuhlan
Kaarinakodin vanhuksille
Katariinojen sukkapuikot ovat taas suihkineet ja paperienkeleitä on taiteltu ja taiteiltu joululahjoiksi Kaarinan vanhainkodin asukkaille. Vuoden 2016 toimintaan on PuSu -konserttien
ohella kuulunut tiiviisti myös klubin pääaktiviteetti eli Kaarinakodin vanhusten ilahduttaminen jo perinteisiksikin muodostunein tilaisuuksin ja lahjoituksin.
Helmikuussa pidetään ystävänpäivän lettukestit, joissa
asukkaat saavat nauttia paitsi herkullisista letuista hilloineen
ja kermavaahtoineen myös musiikkiesityksistä.
Kaikkein tunnelmallisin ja vaikuttavin on kuitenkin puurojuhla, joka juuri jouluviikolle ajoitettuna herkistää sekä
asukkaiden ja henkilökunnan että Katariina-tonttujen mielen.
Tunnelma on sanoinkuvaamattoman lämmin ja kodikas, todellakin tilaisuus, josta kaikille tulee se oikea joulun tuntu.
Tänäkin jouluna puurotarjoilun lisäksi ohjelmaan kuului joulupukki ja muori sekä tontut, jotka jakoivat jokaiselle
asukkaalle oman henkilökohtaisen lahjakassin (yhteensä 45).
Jokainen kassi sisälsi paperienkelin, villasukat, jalkavoidetta
sekä pipareita ja makeisia. Juhlatunnelmaa lisäsivät musiikkiesitykset ja joululaulut. Tutut laulut toivat mieleen muistoja ja
saivat kyyneleet monen vanhuksen silmäkulmaan.
”Vanhusten kiitollisuus ja arvostus puurojuhlaa kohtaan
on aistittavissa tunnelmassa, joka rauhoittaa itselläkin mielen
jouluun. Mielestäni tämä on palvelua parhaimmillaan”, kauden presidentti Saila Sipilä toteaa. Lisäksi hän kertoo olevansa
kiitollinen aktiivisesta klubista, jonka toiminnassa näkyy sitoutuneisuus, ihmisläheisyys ja toisten kunnioittaminen. PuSun ansiosta klubille on tullut myös uudenlaisia toimintoja
vanhoja hyviä perinteitä unohtamatta.
Teksti: Ritva Minni
Kuvat: Soili Raitala ja Ritva Minni
Joulupukki (Matti Tamminen) ja muori (Kaisu Alasuutari)
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Marraskuussa 2015 sain yllättävän viestin, jossa minulle
tarjottiin mahdollisuutta lähteä kolmeksi viikoksi nuorisovaihtoon Eurooppaan. Tyypillisenä suomalaisena ensimmäinen reaktioni taisi olla ”en kai minä nyt, enhän minä uskalla”. Ilman vanhempiani olisin varmasti tehnyt elämäni
typerimmän virheen ja kieltäytynyt lähtemästä – onneksi
näin ei käynyt.
Koko kevään jännitin tulevaa kesää,
sillä ennen Italian nuorisovaihtoa minun oli tarkoitus ensiksi mennä reiluksi
kahdeksi viikoksi Saksaan kesätöihin.
Vielä Helsinki-Vantaan lentokentällä,
ennen kuin lähdin kesän ensimmäiselle matkalle (Saksaan), muutama pelon
kyynelkin vierähti poskeani pitkin.
Cora Carmackia lainaten: ”Sometimes, it’s the scary things in life that are
the most worthwhile.” Vaikka pelko
siitä, että pärjäisinkö melkein kuukau-

den verran vieraiden ihmisten kanssa
täysin tuntemattomassa ympäristössä,
oli todella suuri, olen erittäin kiitollinen siitä, että jostakin syvältä sisältäni
löytyi pieni halu ja rohkeus lähteä.
Alun pelko ei ollut mitään verrattuna niihin tunteisiin, kokemuksiin ja
muistoihin, joita sain matkoiltani. Nyt
voin rehellisesti käsi sydämellä sanoa
olevani paljon rikkaampi kuin viime
keväänä - onneksi en antanut pelon
voittaa.
Olen pienestä pitäen rakastanut
matkustelua, mutta Lions Clubin nuorisovaihto oli paljon enemmän kuin
pelkkä rantaloma äidin ja isän kanssa.
Vaihto oli loistava tilaisuus tutustua
erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin sekä
ennen kaikkea mahdollisuus oppia
myös jotakin itsestä.
Parasta kuitenkin vaihdossa oli
muut nuoret ympäri maailmaa. Olen
edelleen muutaman kanssa tekemisissä
lähes joka toinen viikko ja suunnittelemme tapaavamme toisemme taas
pian. Ei siis ole liioiteltua, että matkustaessa voi oppia ja kokea asioita, joita
ei voi oppia edes koulunpenkillä.
Hanna Tomunen
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LIONS YOUTH CAMP 107-A
MADE IN FINLAND
WITH SISU 2016

Nuorisoleirimme nimi on perinteisesti suomalainen Sisu.
Suomessa järjestetään vuosittain 4-5
nuorisoleiriä. Vuorot kiertävät piireittäin.
Näin joka kolmas vuosi tulee leirin järjestämisvastuu omalle piirillemme.
Leirin valmistelu pitää aloittaa aina
riittävän ajoissa, jotta kaikki on sitten
valmiina H-hetkeä varten. Valmisteluun
kuuluu monenlaista, kuten tilojen löytyminen, organisaation rakentaminen, ohjelma, kuljetukset ja muonitus.
Lähdimme rakentamaan vuoden
2016 leiriä vuonna 2013 hyväksi todetun
ohjelman mukaisesti. Selvisimme huomattavasti aiempaa vähemmällä kokousmäärällä, kun tiesimme hoidettavat asiat
ja missä järjestyksessä ne tapahtuvat.
Ohjelma perustui suomalaiseen kulttuuriin ja ympäristöön ja se oli hyvin
suunniteltu ja kaikki asiat ajateltu loppuun asti. On todettu, että tänne tuleville

nuorille on tarkoituksenmukaista järjestää sellainen ohjelma, joka parhaiten kuvaa suomalaista kulttuuria. Siinä onnistuimme erinomaisesti.
Nuoret olivat erittäin tyytyväisiä heitä varten suunniteltuun ohjelmaamme.
Ohjelmamme sisälsi mm. paikallista
loimaalaista kulttuuria, yritysvierailun,
Loimijokiristeilyä, kalastusta, saunomista ja lavatanssia. Ohjelma sisälsi myös
käynnit kansallispuistossa ja Naantalin
Kultarannassa.
Myös taloudellisesti leiri onnistui
erinomaisesti. Kustannukset pysyivät
ennalta laaditun talousarvion puitteissa.
Nuoria saapui leirille seuraavista
maista: Brasilia, Hollanti, Intia, Liettua,
Meksiko, Portugali, Puola, Ranska, Serbia, Slovakia, Slovenia, Taiwan, Tanska
ja Unkari. Kustakin maasta oli yksi nuori.
Italiasta oli viisi, Itävallasta, Japanista ja Saksasta kustakin kaksi ja Turkista
kolme nuorta, yhteensä 28 nuorta 19 eri

Kuka voittaa köydenvedossa?
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maasta, eli varsin kansainvälinen ryhmä!
Kiitän kaikkia leiriin myötävaikuttaneita ihmisiä ja yhteisöjä leirin hyväksi
tehdystä työstä.
Ari Lindell
Leirin johtaja

Kuppirytmiikkaa
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Kummina Sri Lankassa

Sri Lanka, ”ylevä maa” on saarivaltio Intian valtameressä. Se itsenäistyi vuonna 1948 nimellä Ceylon. Viimeksi saari oli Englannin siirtomaana. Sitä ennen Hollanti oli vallannut
saaren Portugalilta. Saarella on asukkaita noin 21,9 miljoonaa. Vajaa kolmannes väestöstä työskentelee teeviljelmillä ja -tehtailla. Vuonna 1972 Ceylonista tuli Sri Lanka.
Vaimoni Maijun aloitteesta otimme
kummipojan Sri Lankasta kymmenisen
vuotta sitten. Autoimme Janankaa koko
hänen koulunkäyntinsä ajan. Viime keväänä saimme viestin, että hän siirtyy
vuoden kestävälle tietokoneluokalle ja
lopettaa sen jälkeen koulunkäynnin tulevaan kevääseen, mikäli työpaikka löytyy.
Päätimme silloin, että viimeistään tämän
vuoden tammikuussa matkustamme katsomaan kummipoikaamme, ennen työelämään siirtymistä. Siispä varasimme
matkan, hankimme viisumin. Päätimme
toteuttaa pitkäaikaisen unelmamme viettää pari viikkoa Sri Lankassa ja tavata
kummipoikamme.

Ensimmäinen matkamme Sri Lankaan
Lähdimme matkaan keskiviikkona
18.1.2017. Samassa koneessa olivat
muun muassa Veikko ja Sirpa Valavuo
Raumalta. Saimme heiltä hyviä vinkkejä
matkaa varten. Heille matka sinne taisi
jo olla ainakin kymmenes. Samassa koneessa oli toki muitakin suomalaisia leijonia, joten tutussa porukassa liikuimme
ja pääsimme onnellisesti perille. Olin varannut netistä pienen hotellin aivan meren rannalta. Se osoittautuikin juuri meille sopivaksi. Blue Ocean Villa on kahdeksan huoneen hotelli. Terassi, hiekkaranta ja meri olivat sopivasti käytettävis-

62

sä. Aamiainen sisältyi huonehintaan ja
lähistöllä oli runsaasti ruokaravintoloita,
joissa vietimme iltaa päivittäin tuttujen
suomalaisten leijonien kanssa. Kaikki
ruokapaikat olivat kokemisen arvoisia
ja ruokatarjonta erittäin monipuolista.
Meren antimet olivat mielenkiintoisia ja
haiateriakin kuului ruokalistaan.
Suomalaisilla on omana, päivittäisenä kokoontumispaikkanaan Sunset-niminen rantaravintola. Sen ilmoitustaululta
löytyivät talkoopäivät, kummilapsijuhlat
ja erilaisten retkien ohjelmat. Kummilapsille järjestettäviä juhla-, haastatteluja kuvauspäiviä on tammi- ja helmikuun
aikana parisenkymmentä. Tapaamisissa
haastatellaan yli kuusisataa kummilasta.
Lapsille jaettiin myös koulutarvikekassi,
jossa oli kyniä, kumeja, teroituskoneita,
saksia, hampaanpesuvälineitä. Ja tietysti
nippu vihkoja, joihin koululäksyt kirjoitetaan.

Organisaattorien arvokas työ
Kummilapsitoiminnan organisaatio on
pieni, mutta tehokas. PDG Ossi Vuorinen ja puoliso Anneli ovat aloittaneet
toiminnan vuonna 1986 ja ovat edelleen
mukana. Vetäjänä toimii tällä hetkellä
lion Eero Arvo Haminasta. Organisaatioon kuuluu muutama muu lionspariskunta, joilla on sekä omia että ystävien
ja klubien kummilapsia, joita he käyvät
tapaamassa vuosittain.

Me olimme joukon mukana, nautimme kummilapsijuhlista, paikallisten
klubien vieraanvaraisuudesta ja ystävällisistä lionskollegoista. Kummilapsilla
oli runsaasti ohjelmaa. Esimerkiksi Baddegaman klubin kummilapsilla oli parikymmentä eri ohjelmanumeroa, sisältäen
tanssia, laulua ja runoja.
Kummipoikamme Janankan piti olla
tuossa Baddegaman juhlassa, mutta siellä paljastui yllättäen, että Jananka oli
saanut jo viime kesästä työpaikan. Emme
tavanneetkaan häntä, hyvistä yrityksistä huolimatta. Yritämme mahdollisesti
ensi vuonna uudelleen. Joka tapauksessa
PDG Ossi Vuorinen hoiti asian hienosti
ja saimme siltä istumalta uuden kummipojan, nimeltään Ishan. Hän täyttää 13
vuotta maaliskuussa. Tapasimme kummilapsitapahtumassa hänen perheensä,
johon kuuluivat äiti ja sisar Ishani.
Seuraavana päivänä kävimme tutustumassa heidän kotiinsa. Sisar Ishani on
17-vuotias ja hänellä on kummit Tampereella. Hän on opiskellut englantia,
joten pääsimme hänen kanssaan keskustelemaan meitä kiinnostavista asioista.
Kummipoikamme Ishan harrastaa shakinpeluuta ja viulunsoittoa koulutöitten
ohella. Sillä hetkellä viulusta olivat kielet
poikki, yhtä lukuun ottamatta. Päätimme
korjauttaa viulun. Katsotaan, tuleeko
hänestä viulistia. Olemme taas vahvasti
mukana kummilapsitoiminnassa.
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Retki Ellaan ja Novaraeliaan
Kävimme tutustumassa saareen kolmen
päivän bussiretkellä. Ajoimme toki mukavasti moottoritietäkin, mutta pääasiassa tiet olivat ruuhkaisia ja liikenne mielestämme kaoottista. Tiet olivat kapeita
ja liikehuoneistot aivan tien reunalla
ilman kävelyteitä, joten pysäköintitiloja ei suuremmin ollut. Autojen väleissä
kulkivat mopot, moottoripyörät ja tuktukit, jotka ovat kolmipyörätakseja. Ensimmäisenä päivänä ajoimme rantateitä
etelään ja sieltä vuoristoon kohti Ellaa.
Yövyimme pienessä vuoristohotellissa.
Matkalla kävimme tutustumassa orpojen
elefanttien katraaseen. Buddhalaisten
temppelissä tehtiin myös kierros.
Toisena päivänä matka jatkui junalla Ellasta Novaraeliaan. Vanha junarata
kulki läpi teeviljelmien. Vuoristossa oli
myös perunaviljelyksiä, porkkanaa, punajuurta ja eri palkokasveja siisteissä
puutarhoissa. Asemalta ajoimme bussilla tutustumiskäynnille teetehtaaseen.
Sieltä matka jatkui ylös vuorenrinteellä
sijaitsevaan hotelliin. Vuoristossa oli
kylmää ja tuulista, joten pikkuhiljaa sortsit vaihtuivat pitkiin housuihin, mikäli
lämpimiä vaatteita oli mukaan tullut.
Kolmantena päivänä alkoi paluumatka, Colombon ja Hikkaduwan välistä
moottoritietä. Matkalla pysähdyimme eri
kohteissa ostoksille. Kävelimme yli elokuvasta tutun Kwai-joen sillan. Matkan varrella kävimme myös teemyymälässä. Siellä oli teemaistiaiset ja sieltä matkaan lähtikin muutama kilo erilaisia
teelaatuja, ainakin vuoden
tarpeeseen. Illalla olimme
taas perillä Hikkaduwassa
ja hotellissamme. Mukava
ja avartava matka.
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Aurinkoa ja uintia
Tästä jatkui meidän osaltamme aurinkoloma, kävelyä hiekkarannalla ja uintia
Intian valtameressä. Lämpötila on tammi- helmikuussa juuri sopiva suomalai-

Erkki ja Maiju rantakelissä

sille. Melko tasainen lämpö sekä päivällä että yöllä, mittarilukema 30 asteessa.
Sadepäiviä on juuri sopivasti tasaamassa
polttavaa aurinkoa. Suomeen palasimme
Qatarin kautta torstaina 2.2.2017.
Erkki Ääritalo
Kummilapset Ishan ja Ishani
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RYÖSTÖT LISÄÄNTYNEET ALUEELLA?
Keskustelu ryöstöistä on lisääntynyt klubeissa. Jopa A-piirin PNAT-kokouksissa on puhuttu julkisesti seuraavista, kannattavista ryöstökohteista. Mikä on se arvokas asia, jonka vuoksi kannattaa tehdä pidempikin matka, oikein porukalla? Vastaus: TIUKU!
Klubit ovat hankkineet vuosien aikana tiukuja, joita naapuriklubit mielivät ryöstää itselleen.
Ihan helposti se ei riskeiltäkään leijonilta onnistu, sillä tiukuryöstöilläkin on säännöt. Ryöstön
onnistumisen yleisohjeena on, että täysi autollinen porukkaa osallistuu tiukua hallussaan pitävän
klubin kokoukseen. Ja sitten katsotaan riittääkö voimat, taidot tai porukka. Ja kuinka vahva on
vastus. Eli onko tiukua hallitsevalla klubilla riittävästi osalistujia kokouksessa. Tiukuja seuraa
yleensä lokikirja, johon seikkailun vaiheet kirjataan.
Kakkosalueen aluejohtajan Pekka Peren antaman vihjeen mukaan tällä hetkellä tiukuja piilottelevat Kustavin, Ruskon (Naantali-Raision tiuku), Nousiaisten (Ruskon tiuku) ja Maskun klubit.
Kevät on mukavaa ryöstöretkiautoilun ja klubivierailun aikaa. Ja samaa voi sanoa syksystä. Ja
talvesta. Ei muuta kuin menoksi ja tervetuloksi! Varottakaas kuitenkin etukäteen. Miksikö? Että
osaavat varautua ja puolustautua!

LC Rusko

Tiu’un
ryöstö
A-piirin alueella tiu’ut kiertävät. Tässä iloisessa yhteishengessä LC Naantali-Raision
presidentti Taina Käräkkä
luovuttaa tiu’un LC Ruskon
edustajalle Timo Björkqvistille.
Ryöstön kuvasi ZC Eija Kesti.
64

JALOPEURA 2017

LC Littoinen

Taas rikottiin ennätyksiä
Littoistenjärven ympärijuoksussa
Kuudennen kerran järjestettyyn kaikille sopivaan liikuntatapahtumaan osallistui 19.5.2016 jälleen ennätysmäärä liikunnan harrastajia. Littoistenjärven ympäri kiertävän reitin juoksi tai käveli 193 osanottajaa. Viime vuonna osanottajia oli 152. Tapahtuman järjestävät yhteisprojektina LC Littoinen, Littoisten Työväen Urheilijat, Liedon Eränkävijät ja
Turun Työpaikkaliikunta – TUPI. Mukana on myös Liedon SPR. Kullakin järjestelyihin osallistuneella on oma roolinsa ja
yhteistoiminta toimii saumattomasti. Kisan tuotto käytetään nuorisotyöhön.
Nopeimmin reitin kiersi jälleen Matti
Rauma. Hänen ja toiseksi tulleen Niklas
Wihlmanin ajat olivat huippuluokkaa
8,5 km lenkillä. Reittiennätys on nyt
26:41. Tulos on viime vuoden voittoaikaa parempi, vaikka rataa oli loppupäässä hiukan muutettu.
Naisista parhaiten sijoittui Astrid
Snell, joka ajallaan 32:13 oli koko kilpailun viides. Huikea oli myös Raul
Laasikin kierros. Vaunua ja jälkikasvua
työntämällä hän sai ajan 38:12 ja sijoi-

tus oli 26.
Tapahtuma järjestettiin nykymuodossaan kuudetta kertaa ja järjestäjät
ovat tyytyväisiä siihen, että joka vuosi
on osallistujamäärä kasvanut.
Vanhin reitin kiertänyt taisi tälläkin
kertaa olla 81-vuotias Jaakko Riikonen
ja hänen aikansa oli 1:18:56.
Piirin klubeille osoitetun haastekilpailun voitti perinteiseen tapaan LC
Turku/Kupittaa, josta matkaan lähti tällä
kertaa 8 jäsentä.

Tämän vuotinen kilpailu järjestetään
18.5.2017 klo 18.30 ja lähtöpaikka on
Littoisten Tehtaan kenttä. LC Littoinen
haastaa jälleen myös muut A-piirin klubit osallistumaan. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet tämän vuoden kisaan toimitetaan suoraan klubeille sähköpostiviestein ja piirin sivujen kautta.
Pentti Jäntti

Littoisten järven ympärijuoksu 2017

Juokse, Hölkkää, Kävele, Sauvakävele
Littoisten järven ympäri
Torstaina 18.5.2017, klo 18.30

Lähtö Tehtaan kentältä, Sippaantie 6, Littoinen.

Järvi kierretään myötäpäivään. Matkan pituus 8 km.

Ilmoittaudu pe 12.5.2017
mennessä maksamalla
osallistumismaksun 15€ (JK 13€)
Maksun saaja: LC Littoinen
Liedon SP: FI39 4309 0010 2537 89

Jälki-ilmoittautuminen lähtöpaikalla
alk. klo 17.30. Osanottomaksu sisältää
partiolaisten keittämän hernekeiton ja
historiallisen Littoinen-mitalin. Juoksun
tuotto käytetään nuorisotyöhön.

Lisätiedot: pentti.jantti@kolumbus.fi
Raul ja Otto Laasik tulossa maaliin.
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A-piirin golfkisa Uudessakaupungissa
Tulokset 18.6.2016
Kaikki sarjat, Pistebogey Hcp
CBA Kierros 1: -1
Kierros 1: Ykskoivu
1

Vauramo Tero

KGM 		

34

12

Hakala Hannu

AlGo 		

27

4

Ranta Mika 		

UGK 		

31

15

Auremaa Harri

KGM 		

25

2
3
5
6
7
8
9

10
11

Sairanen Ilpo

Tenho Pasi 		

Suominen Jaakko
Pinnola Kari 		

Marttila Mertsi
Sillanpää Ville

Salminen Timo

Järvinen Hemmo
Tuomola Maria

WGCC

KGM 		

UGK		
SaG 		
KGM 		
KGM 		

UGK 		
KGM 		

AlGo 		

Pisin draivi: Aaltonen Eeva
Lähimmäs lippua: Ranta Mika

32
31
31
31
30
29
28
28
27

13
14
16
17
18
19
20
21
22
23

Vahtera Juha 		

Aalto Reijo 		

Suominen Timo
Aaltonen Eeva
Poola Sari 		

Lehtonen Janne

Sillanpää Heikki

Suojanen Raimo
Aalto Maria 		

Laakkio Pentti

AlGo 		
UGK 		

AlGo 		
AlGo 		
KlG 		

KGM 		
KGM 		
KGM 		

UGK 		
WGCC

27
26
25
24
22
22
19
19
18
17

Piirin golfmestaruudesta pelataan Maskussa kesällä 2017!

Suomen Lions golfmestaruuskisa 2018 pelataan Uudessakaupungissa!

Voittaja Tero Vauramo

Ilpo Sairanen

Eeva Aaltonen

Mika Ranta

Kisan järjestäjä: LC Uusikaupunki
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OMA TASKULIINA KLUBILLE
Edustava taskuliina jokaiselle klubisi jäsenelle

Toimitus

Hintaan 22 €/kpl sisältyy taskuliina,

Tilaukset
Lions Club
Lions Club
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Hyvinvointi- ja Kauneuspiste

TASKU

Taskulantie 1, 20300 Turku
Kynsistudio

Arja Heinonen
p. 041 524 6836
• Geelaus
• Geelilakkaus
• Käsihoito

Oletko valmis seikkailemaan kanssamme
makujen maailmassa?

Avaamme elokuussa
Mandragora myymälän
Turkuun!
Löydät meidät Forumista, Kauppiaskatu 4.

Jalkahoitola

Sari Sierimo-Haarre
p. 045 154 1515
Jalkojenhoitaja/
Jalkojenhoidon AT
• Jalkojen hyvinvointi

Parturi-kampaamo

Heidi Porrasoja
p. 0500 921 615

• Kampaukset
• Hiusten leikkuut
• Permanentit

Mandragora kahvi- ja teekauppa Turku
www.mandragora.fi • Kauppiaskatu 4 • +358 40 5039 599

JALOPEURA 2017

Asiakkaille on varattu 3 parkkipaikkaa Taskun edessä.
TERVETULOA!
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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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Lions-piirin 107-A
VUOSIKOKOUSPÄIVÄ
Paimiossa la 22.4.2017

Lionsdistriktets 107-A
ÅRSMÖTESDAG
i Pemar lö 22.4.2017

•

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 8.4.2017 mennessä

- 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 8.4.2017

TERVETULOA!

VÄLKOMMEN!

Ulla Rahkonen
piirikuvernööri
2016–2017

Ulla Rahkonen
distriktsguvernör
2016-2017

ud

Nainen puemme Sinut
coo lin elegantisti
HUIPPUMUODIN ERIKOISLIIKE

-

irrésistible
On peut être

à tout âge...

Shoppaile

nyt myös
nettiputiikissamme
www.udboutique.net

Upeita persoonallisia
asukokonaisuuksia,
kenkiä,
koruja, laukkuja, huiveja,
uniikkeja ihanuuksia.
(Koot XS-4XL)

Voit varata myös ajan stailaukseen
tai muotikutsuihin ystäviesi kanssa.

Sydämellisesti tervetuloa!

Photo by LAURIE & JOE

Valitse itsellesi sopivin
katsastuspaikka

ud

urban design

UDboutique
avoinna:
ma-ke 10 - 18
to 10 - 19
pe 10 - 18
la 10 - 15

outlet

Hinnat alk.
9,95 19,95 29,95...

Pussitie 4,
Paimio

Puh. 040 5680 128 • www.udboutique.com • Pussitie 4, Paimio

