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Lionsjärjestössä johto vaihtuu vuosittain. Niin myös 
klubeissa. Niinpä toimintakaudet ovat kuin viinin te-
koa: joka vuosi on tekeillä uusi satsi, uusilla aineksil-
la. Asia, tavoite säilyy samanlaisena, mutta olosuhteet 
muuttavat makua. Jokainen vastuuhenkilö pistää pa-
rastaan. Ja aina maistuu! Onkohan perinne syntynyt 
siitä, että vastuuta on haluttu jakaa tasaisen demo-
kraattisesti. Näin yhä useampi halukas saa mahdolli-
suuden ottaa vastuuta, kehittää toimintaa ja samalla 
itseään. Me lionit olemme monien mahdollisuuksien 
järjestö.

Kun valta ei pysähdy yksiin käsiin, on toiminta eloisaa 
ja moniarvoista. Näin joka vuosi on noviisien, vasta-
alkavien ja parastaan yrittävien varassa. Vastuun ot-
taminen käy työstä, koska uusi homma on hoidettava 
kun siihen on lupautunut. Vastuuvuosien määrä ei käy 
rasitteeksi tekijöilleen ja vaihtuvuus antaa mahdolli-
suuksia virkojen hoitoon uusille toimijoille. Se virkis-
tää ja antaa uutta makua.

Välillä ehdotetaan virkavastuuvuosien lisäämistä sekä 
piirihallituksessa että klubeissa. Perusteluna on se, 
että virkailijat lopettavat juuri silloin kun ovat ehtineet 
hommansa vuodessa oppia. Kausia on ehdotettu kak-
sivuotiseksi. Hyvä perustelu sekin. Toinen vuosi meni-
si varmemmalla otteella, harjoitteluvuoron päälle.

No entäs kuvernöörit? Onko ”Kuvernöörineuvosto” vii-
saiden päättäjien kooste? Nämä ensikertalaiset kollee-
gat, joiden kausi täyttyy operatiivisista tehtävistä, ovat 
kiireisiä oman alueensa edustajia. Ei sinne vielä paljon 
hiljaista viisautta ole kertynyt. Kiireisillä ei ole aikaa 
pohtia ja puntaroida. Piiriensä johtajien on johdettava 
kenttäänsä tässä ja nyt, sen arkiset ja juhlavat tarpeet.

Viisaana oleminen ja ”neuvoston” neuvonpito ottaa 
aikaa. Strategiset uudistukset voisivat olla rakenteel-
lisiakin! Muutokset jäsenkunnassammekin voivat uu-
distaa toiminnan: ”lupaus” ja ”sitoutuminen” voivat 
olla niin raskaasti velvoittavaa puhetta, että jäsenvel-

vollisuudet voivat kuulostaa raskaalta riskiltä. Projek-
tiluontoinenkin auttaminen palkitsee tekijänsä.

Vetovastuun vaihtaminen ei saa kuitenkaan vaikuttaa 
toiminnan suureen muutokseen. Henkilökohtaiset 
johtamisen näkemyserot eivät saa muuttaa liikaa toi-
mintaa. Linja, strategia on oltava yhtenäinen ja vuosi-
en mittainen. On aivan sama, minkä värinen hevonen 
on aisoissa, kunhan kärry kulkee.

Tätä on vapaaehtoistoiminnan kestävä kehitys: perus-
asiat hoituvat, matkustajat vaihtuvat, mutta palvelu-
työ säilyy. Vapaaehtoisjärjestöjenkin on aika päivittää 
strategioita ja toimintatapojansa. Lionsjärjestömme 
on nyt innolla kehittämässä toimintaa. Etsitään tuore-
utta, tehokkuutta ja vetovoimaa. Yhteinen suunnittelu 
ja yhdessä hyväksytty strategia innostaa uudistumaan. 
Satavuotias järjestömme ansaitsee sen. Projektien sel-
kiyttäminen ja perusarvojen kirkastaminen on paikal-
laan.

Tämän toimintavuoden aikana olemme saaneet konk-
reettiset tavoitteet toiminnallemme, teemakuukaudet 
perusasioita varten. Kiitos siitä kuuluu liittomme pu-
heenjohtajalle, Sannalle!

Klubeissa kuukausiteemojen rytmittämä toimikausi 
on selkiyttänyt ja helpottanut koronan sekoittamaa 
toimintaa.

Mutta me Leijonat, me selviämme tästäkin! Ja autam-
me monin tavoin muitakin selviämään. Katse eteen-
päin!

Pirjo Koskenrouta
Pääjalopeura

Vuosikerrat ja kestävän kehityksen strategia
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Tervehdys, A-piirin lionit ja leot!
Jäsenet  
- voimavaramme
Lions-tehtävämme ovat aina määrä-
aikaisia. Saatamme valmistautua klu-
bipresidentin tai piirikuvernöörin tehtä-
vään ns. ”putken” kautta, mutta muuten 
johdamme vain yhden kauden. Tämä on 
mielestäni järkevä systeemi, sillä moni 
pitkäikäinenkin yhdistys on lopahtanut, 
kun puheenjohtaja 20 vuoden jälkeen 
ei enää jaksakaan vetää porukkaa mu-
kanaan. Toisaalta tuo kyseinen organi-
saatio on monesti tuossa vaiheessa jo 
fiksoitunut yhden ihmisen projektiksi ja 
toimintatavoiltaankin varsin suppeaksi. 
Johtajien kierrätys tuo aina klubiemme 
ja piiriemme käyttöön uusia ideoita ja 
ajatuksia. Näin voimme uudistua. Sa-
malla tarjoamme jäsenillemme usko-
mattoman hienoja mahdollisuuksia ope-
tella johtamistaitoja ja luotsata vapaaeh-
toistemme innokasta joukkoa.

Joku voisi nähdä nopean johtamiskier-
ron myös tuhlauksena. Valmennuksiin 
satsataan paljon ja sitten kun hommat 
sujuvat, tilalle otetaan jo uusi opette-
lija, perehtyvä. Onkin tärkeää tarjota 
työryhmäpuheenjohtajille, klubipre-
sidenteille ja muille toimijoille uusia 
mahdollisuuksia kehittää itseään loh-
ko- ja aluepuheenjohtajina sekä piirien 
ja liiton työryhmissä hyödyntäen karttu-
neita taitoja. Osaamisemme johtamisen 
ja palvelutyön organisoinnin saralla on 
upea monipuolinen pääoma, jonka täysi 
valjastaminen toimintaamme tuo tulosta 
ja menestystä palvelutyössä.

Älä ahdistu!
Uusien toimintaehdotusten virta voi jos-
kus tuntua ahdistavalta. Miten tässä nyt 
vielä uutta otettaisiin toteutukseen, kun 
vanhoihinkin aktiviteetteihin hukutaan? 
Uusi voi tuoda mukanaan hyvää ja toi-
mivaa. Joskus taas tuore idea joutaakin 
romukoppaan. Mitään ei kuitenkaan 

menetetty kokeilussa. Saatiin havai-
ta mikä onnistui ja mikä ei. Virheitä ei 
saa pelätä, vaan niistä me opimme aina 
tulevaisuutta varten. Klubit valitsevat 
itsenäisesti mitä ottavat toteutukseen ja 
klubien on myös viisasta harkita mitä 
entistä repertuaarissaan kannattaa pitää. 

Näkyvä lionstoiminta
Oman puheenjohtajuuskauteni teema 
on ollut ”Tekevä, näkyvä lion”. Olen 
halunnut korostaa ja tuoda esiin ydin-
tehtäväämme palvelua. Riittää, että me 
autamme, mutta on tärkeää tuoda esiin 
tekemämme hyvä työ omaa lionslogo-
amme käyttäen. Lionsklubimme saavat 
aikaan, eivät sattumanvaraiset joukkiot 
yhdessä puuhaten. Aktiviteettikuvakil-
pailu on ollut kauden uutuus palvelus-
ta viestimisen parantamiseksi. Ensim-
mäiseen kisaan saimme upeita otoksia 
ja voittajatyö toi esiin iloisen yhdessä 
tekemisen lasten ja perheidensä kans-
sa. Lionien  organisoiva  rooli näkyi, 
lionstunnukset esillä. Tätä kirjoittaessa-
ni kakkoskisa on käynnissä ja keväällä 
vielä kolmaskin tulossa. Kunkin kilpai-
lun voittajalle on luvassa rahasumma 
klubiaktiviteettiin käytettäväksi.

Somettamaan!
Sosiaalinen media on tärkeä osa nykyai-
kaista näkyvyyttä. Suomen Lions-liiton 
uudistuneet kotisivut kehittyvät edel-
leen. Erityisesti kuvallista materiaalia 
tarvitaan. Lions-tarinoille on tilaus ja 
tilaa. Rohkaisenkin kaikkia kirjoitta-
maan omista kokemuksistaan. Itse olen 
opetellut Facebookin rinnalla Instagra-
min käyttöä nostaen ”risuaitojen” avulla 
toimintaamme esiin. #lionsclubsinterna-
tional #suomenlionsliitto #montatapaa-
tehdähyvää #tekevänäkyvälion liittävät 
kuvat ja jutut osaksi suurempia infor-
maatiovirtoja ja tavoittavat entistä use-
ampia lukijoita ja näkijöitä. Tykkäykset 
ovat helppo tapa reagoida klubien ja 
lionien viesteihin ja nostaa julkaisujen 

näkyvyyttä. Vielä jos jaksaa kirjoittaa 
kommentin julkaisuun, vaikutus mo-
ninkertaistuu. Meistä ja tekemisistäm-
me tiedetään suuren yleisön joukossa 
edelleen liian vähän. Aktiviteettimme 
ovat mainostamisen arvoisia ja niitä te-
kemään me tarvitsemme uusia käsipare-
ja, välittäviä ihmisiä omilta paikkakun-
niltamme. Ilmaiset viestimet kannattaa 
siis laittaa laulamaan ja toivottaa tulijat 
tervetulleiksi mukaan.

Saanko esitellä  
- kuukauden teemat
Tähän lionskauteen toimme kuvernööri-
tiimin kanssa uutena kuukauden teemat. 
Ajatuksemme oli tarjota klubikokouk-
siin keskustelunaihe, jota voi pohjustaa 
katsomalla liiton webinaarin ja tutustua 
uutiskirjeen ja kuvernöörikirjeiden kir-
jalliseen materiaaliin. Osallistuminen 
webinaareihin on vielä ollut suhteellisen 
pientä, mutta ne kaikki ovat uudelleen 
katsottavissa liiton sivuilla. Uskon si-
sällön olevan antoisaa meistä jokaiselle. 
Aiheina ovat kansainvälisen järjestöm-
me palvelualueet diabetes, ympäristö, 
näkö, nälkä ja lasten syöpä sekä suo-
malaisen Lions-liikkeen arvot. Mikä 
onkaan parempaa pohjatyötä alkaneelle 
strategiatyölle kuin tarttua omiin toi-
mintaperiaatteisiimme ja meille tärkei-
siin asioihin – mitä ne meille merkitse-
vät ja ovatko ne edelleen meille kaikille 
tärkeitä? On hyvä herätellä kysymys, 
puuttuuko kenties jotain?

Liittomme teema kaudelle 2022-23 tu-
lee olemaan ”Lions – avoin muutoksel-
le” / ”Lions – öppen för förändring”. Sa-
maa avoimuutta ja uteliaisuutta tulevan 
suhteen toivon teille kaikille! Meillä on 
monta tapaa tehdä hyvää! Me palvelem-
me!

A-piirin lioneja ja leoja tervehtien

Puheenjohtajanne
Sanna Mustonen

Kansainvälinen: ME PALVELEMME - WE SERVE

Puheenjohtaja: TEKEVÄ, NÄKYVÄ LION - LION SOM GÖR OCH SYNS

Kotimainen: MONTA TAPAA TEHDÄ HYVÄÄ - MÅNGA SÄTT ATT GÖRA GOTT

Piirin 107-A: KOHDATAAN, TOIMITAAN JA VIIHDYTÄÄN - TRÄFFAS, AGERAR OCH TRIVS

TEEMAT KAUDELLE 2021-2022
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Kuukauden teemat 
kausi 2021-2022
Elokuu: Lasten syöpä
Syyskuu: Näkö
Lokakuu: Diabetes
Marraskuu: Nälkä
Joulukuu: Palvelunhalu ja ihmisläheisyys
Tammikuu: Kansainvälisyys
Helmikuu: Paikallisuus ja talkootyö
Maaliskuu: Ympäristö
Huhtikuu: Luottamus
Toukokuu: Kiitos

Piirikuvernöörien teemat 
kaudella 2021-2022
A-piiri: Kohdataan-toimitaan-viihdytään / Träffas–ageras-trivs

B-piiri: Annetaan hyvän kasvaa / Vi låter det goda växa

C-piiri: Yhdessä olemme enemmän

D-piiri: Muutos on mahdollisuus

E-piiri: Palvele paikallisesti

F-piiri: Palvelemme ilolla / Vi tjänar med glädje

G-piiri: Tekevä, näkyvä lion

H-piiri: Tekemällä voit auttaa

I-piiri: Palvelua käsin ja sydämellä

K-piiri: Jäsenyys toiminnan voima – palvelu, toiminnan sielu ja sydän

L-piiri: Yhteistyössä on voimaa

M-piiri: Yhdessä voimme tehdä paljon

N-piiri: Palvellaan yhdessä ketterästi / Vi tjänar tillsammans smidigt

O-piiri: Pidetään huolta toisistamme
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Hälsningar, distrikt A Lions 
och leomedlemmar! 
Medlemmarna  
– vår resurs
Våra lionsuppdrag är alltid tidsbundna. 
Vi kan kanske förbereda oss på uppgif-
ten som klubbpresident eller distrikts-
guvernör s.a.s. via ”röret” men i övrigt 
utför vi våra ledaruppgifter endast under 
ett år. Jag anser att detta är ett förnuftigt 
system därför att många till åren komna 
föreningar har lagt av då ordföranden 
efter 20 år inte mera orkar dra lasset. 
Å andra sidan har den där organisatio-
nen redan i det skedet låst fast sig till 
ett e- mans-projekt och verksamheten 
ganska så begränsad. Att ledaruppgiften 
cirkulerar ger alltid våra klubbar och 
våra distrikt nya idéer och tankar. På det 
här sättet kan vi förnya oss. Samtidigt 
erbjuder vi åt våra medlemmar otroligt 
fina möjligheter att lära sig ledarskaps-
färdigheter och att lotsa vårt ivriga gäng 
av frivilliga.

Någon kunde se den snabba ledarcirku-
lationen också som slöseri. Man satsar 
mycket på inskolning och utbildning 
och sedan när uppgifterna rullar på, tar 
in en ny som går igenom samma sak. 
Det är också viktigt att erbjuda arbets-
gruppsordföranden, klubbpresidenter 
och andra aktörer nya möjligheter att 
utveckla sig själva som zon- och re-
gionordförande samt i distriktens och 
förbundets arbetsgrupper dra nytta av 
förvärvade färdigheter. Vårt kunnande 
gällande ledarskap och organisering av 
servicearbete är ett utmärkt mångsidig 
kapital som då det till fullo utnyttjas i 
vår verksamhet, ger resultat och fram-
gång i servicearbetet.

Var inte orolig!
Strömmen av nya verksamhetsförslag 
kan ibland känna ångestfyllt. Vad skulle 
man nu här igen sätta igång med nå-
got nytt då man håller på att drunkna i 
gamla aktiviteter? Det nya kan föra med 
sig något gott och fungerande. Ibland 
åter så kan en ny idé hamna på skrothö-
gen. Man har ändå inte förlorat något på 
att försöka.  Man fick noterat vad som 
lyckades och vad som inte. Man får inte 
vara rädd för misstag utan av dem lär 
vi oss för framtiden. Klubbarna väljer 
själva vad de gör och det är också klokt 
av klubbarna att fundera över vad det är 

lönt att av den gamla repertoaren hålla 
fast vid. 

Synlig lionsverksamhet
Mitt eget tema för ordförandeperio-
den har varit ”Lion som gör och syns”. 
Jag har velat betona och föra fram vår 
kärnuppgift service. Det räcker till att vi 
hjälper men det är viktigt att föra fram 
det fina arbete som vi gör genom att visa 
upp vår lionslogo. Våra lionklubbar får 
det att hända, inte slumpmässiga gäng 
som arbetar tillsammans. Aktivitetsfoto-
tävlingen har varit en nyhet för perioden 
för att förbättra kommunicerandet av 
vår service. Till vår första tävling fick 
vi fina bilder och det vinnande bidraget 
visade glädjen av att tillsammans med 
barn och familj göra något. Lions roll 
som organisatör syntes, lionsemblemen 
fanns på plats. Då jag skriver detta är 
den andra tävlingen på gång och under 
våren har vi ännu en tredje. Segraren i 
varje tävling utlovas en penningsumma 
för att användas för en klubbaktivitet.

Använd sociala medier!
Social media är en viktig del av den nu-
tida synlighet. Finlands Lionsförbunds 
förnyade hemsidor fortsätter att utveck-
las. Men behöver speciellt bildmaterial. 
Det finns beställning på och rum för li-
onsberättelser. Jag uppmuntrar alla att 
skriva om sina egna erfarenheter. Själv 
har jag vid sidan av Facebook lärt mig 
att använda Instagram för att med num-
mertecknets # hjälp föra fram vår verk-
samhet. #lionsclubsinternational #suo-
menlionsliitto #montatapaatehdähyvää 
#tekevänäkyvälion  för bilder och be-
rättelser samman till ett större informa-
tionsflöde och når mera än tidigare flera 
läsare och betraktare.  Tummen upp är 
ett enkelt sätt att reagera på klubbarnas 
och lionens meddelanden och öka syn-
ligheten för publiceringen.  Om man 
ännu orkar skriva en kommentar till det 
man publicerar så mångdubblas effek-
ten. Den stora allmänheten vet fortsätt-
ningsvis alltför lite om oss och vad vi ut-
rättar.  Våra aktiviteter är värda att göra 
reklam för och för att få dem genomför-
da behövs flera handpar, människor som 
bryr sig från våra egna orter. Det lönar 
sig att få gratis kommunikationsmedel 
att sjunga och önska de hörsamma väl-
komna med.

Får jag presentera – 
månadens teman
Tillsammans med guvernörsteamet tog 
vi under det här lionsåret fram månaden 
tema som något nytt. Vår tanke var att 
erbjuda ett diskussionsämne för klubb-
mötena som man kan förbereda genom 
att se på förbundets webinarer och be-
kanta sig med det skriftliga material som 
finns i nyhetsbrevet och i distriktsguver-
nörernas brev. Deltagandet i webinarer-
na har tillsvidare varit ganska svagt men 
de kan ses på nytt på förbundets sidor. 
Jag tror att innehållet är givande för var 
och en av oss. Ämnena är vår internatio-
nella organisations serviceområden dia-
betes, miljö, syn, hunger och barncancer 
samt den finländska lionsrörelsens vär-
den. Vad är inte bättre grundarbete för 
det påbörjade strategiarbetet än att ta 
fasta på våra verksamhetsprinciper och 
för oss viktiga saker – vad de betyder 
för oss och är de fortsättningsvis viktiga 
för oss alla? Det är bra att väcka frågan, 
fattas det kanske något?

Vårt förbunds tema perioden 2022-
2023 kommer att vara ”Lions – avoin 
muutokselle” / ”Lions – öppen för för-
ändring”. Jag önskar er alla samma öp-
penhet för och nyfikenhet på det som 
komma skall! Vi har många sätt att göra 
gott! Vi hjälper!

Med en hälsning till A-distriktets lion 
och leomedlemmar

Er ordförande
Sanna Mustonen
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Månadens teman 
perioden 2021-2022

Augusti: Barncancer
September: Syn
Oktober: Diabetes
November: Hunger
December: Servicevilja och människonärhet
Januari: Internationalitet
Februari: Lokal anknytning och talkoarbete 
Mars: Miljö
April: Förtroende
Mai: Tack

Distriktsguvernörernas teman 
perioden 2021-2022
A-distriktet: Kohdataan-toimitaan-viihdytään / Träffas–ageras-trivs

B-distriktet: Annetaan hyvän kasvaa / Vi låter det goda växa

C-distriktet: Yhdessä olemme enemmän

D-distriktet: Muutos on mahdollisuus

E-distriktet: Palvele paikallisesti

F-distriktet: Palvelemme ilolla / Vi tjänar med glädje

G-distriktet: Tekevä, näkyvä lion

H-distriktet: Tekemällä voit auttaa

I-distriktet: Palvelua käsin ja sydämellä

K-distriktet: Jäsenyys toiminnan voima – palvelu, toiminnan sielu ja sydän

L-distriktet: Yhteistyössä on voimaa

M-distriktet: Yhdessä voimme tehdä paljon

N-distriktet: Palvellaan yhdessä ketterästi / Vi tjänar tillsammans smidigt

O-distriktet: Pidetään huolta toisistamme
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Me olemme mukana 
Ensimmäinen puoli vuotta piirikuver-
nöörinä on ollut antoisa. Syyskaudella 
korona hellitti hieman otettaan ja saim-
me pidettyä kaksi piirihallituksen ko-
kousta. Ensimmäisen Salossa ja toisen 
Meri-Karinassa, jossa myös M-piirin 
edustus oli mukana tapahtumassa. Mei-
tähän oli koolla noin 50.

Koulutukset saimme toteutettua suun-
nitellun mukaisesti. Me kuvernöörit 
olemme saaneet tehdä klubivierailuja, 
kylläkin suunniteltua rajoitetummin. 
Kiitos vielä kerran kaikista saamista-
ni kutsuista juhliin, aluefoorumeihin ja  
klubitapaamisiin.

Aluefoorumit käynnistyivät syys-lo-
kakuun vaihteessa vauhdilla. Näissä 
tapahtumissa on ollut kaikissa todella 
mukava ja leppoisa Lions-henkinen il-
mapiiri. Käsiteltäviä asioita on ollut pal-
jon, ja kokoustilat täynnä aktiviteeteista 
vastuuta kantavia henkilöitä. Useat klu-
bit onnistuivat ja ehtivät syyskauden ai-
kana toteuttamaan monia eri aktiviteet-
tejä, kiitos myös niistä.
 
On tammikuu, kun kirjoitan tätä artik-
kelia. Teemanamme on liittomme pu-
heenjohtajan Sanna Mustosen valitsema 
kansainvälisyys. 

Mitä kansainvälisyys tarkoittaa meille 
A-piirissä ja piirin 83 klubissa? Haluan 
nostaa esiin alla olevat erittäin tärkeät 
kuusi aktiviteettia. 

1. Nuorisovaihto ja nuorisoleiri

Nuorisovaihto on kansainvälinen ak-
tiviteetti, jota Suomessa on toteutettu 
jo vuodesta 1962 alkaen. Koronan tiu-
kentaessa jälleen otettaan suunnitel-
laan kuitenkin kesällä 2022 nuorten 
pääsevän lähtemään ainakin Euroopan 
sisäiseen vaihtoon. A-piirissä halukkuu-
tensa vaihtoon on ilmoittanut 25 nuor-
ta. Tavoitteena, joka tuntuu toteutuvan 
vuodesta toiseen erinomaisesti, on tu-
tustuttaa nuoria eri maiden kulttuuriin, 
ihmisiin ja ylläpitää hyvää Suomen ima-
goa aktiivisena nuorten ”lähettiläiden” 
tukijana. Kesällä 2024 on tavoitteena 
toteuttaa jälleen A-piirin kansainvälinen 
nuorisoleiri. 

2. LCIF

LCIF on Lions-klubien kansainvälinen 
säätiö, Lions Clubs International Foun-
dation. Se on perustettu vuonna 1968 
tukemaan Lions-klubien ja yhteistyö-
kumppaneiden palvelutyötä. Tavoittee-

na on tukea palvelutyötä sekä paikalli-
sesti että kansainvälisesti. Olemalla mu-
kana LCIF-toiminnassa jokainen klubi 
on antamassa toivoa ja parantamassa 
ihmisten elämää humanitäärisen toimin-
nan ja apurahojen avulla.

LCIF on myöntänyt erityisapuraho-
ja yli 6 miljoonaa USD muun muassa 
COVID-19 -apuun. Tästä avustuksesta 
40% on tullut Eurooppaan. Avustuksella 
on voitu hankkia mm suojaimia ja hen-
gityskoneita.

LCIF-apurahoja Suomessa on käytetty 
mm kansainväliseen diabetesleiriin (B-
piiri), hankkimalla auto nuorisotyöhön 
(C), leikkikentän välineistöön (D), dia-
betesklinikan instrumentteihin (E), pe-
lastuslaitoksen kalustoon (I) ja nuoriso-

talon kehittämiseen (M).

Olisi tärkeää, että klubit muistaisivat tu-
kea kansainvälistä säätiötä itse valitse-
miensa palveluprojektien kautta.

3. Lions Quest

Lions Quest on LCIF:n kansainvälinen 
ohjelma , joka on toiminut Suomessa jo 
30 vuoden ajan. Sen avulla on opastettu 
jo yli 16 miljoonaa lasta ja nuorta, elä-
mäntaitojen vahvistamiseksi. Suomes-
sa on koulutettu yli 20 000 kasvattajaa 
hyödyntämään näitä oppeja omassa 
työssään. Koulutus on saanut erin-
omaista palautetta.  A-piirissä on jälleen 
keväälle varattuna Lions Questin koulu-
tusajankohdaksi 7.-8.3.2022. Tämä kou-
lutus tapahtuu  Turussa.
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jossain suuressa
4. NSR

Nordiska Samarbetsrådet, suomeksi 
Pohjoismainen Yhteistyöneuvosto. Ta-
voitteena on pohjoismaisen yhteistyön 
vahvistaminen

Piirikuvernööreinä pääsemme osallistu-
maan NSR-kokouksiin. Saamme siellä 
äänemme kuuluviin esittämällä ja te-
kemällä Lions-liiton puheenjohtajan ja 
hallituksen kanssa yhteistyötä erilaisten 
avustuskohteiden löytämiseksi ja avus-
tusten saamiseksi. Tammikuussa 2022 
virtuaalisessa NSR-kokouksessa tulem-
me äänestämällä valitsemaan pohjois-
maisen avustushakemuskohteen seuraa-
vista kolmesta ehdotuksesta:
Suomen projektiehdotus on aurinkokeit-
timien käytön laajentaminen Afrikassa. 
Tähän haetaan avustusta 160 000$.
 
Ruotsin projektiehdotus on Serving 
people in need locally in their own li-
ving environment. Ruotsin projektieh-
dotukseen haetaan avustusta 153 000$.

A future for the Children – Providing 
a New Start for Survivors of Sexual 
Violence South Kiwu, DR Congo.

Norjan projektiehdotus, johon haetaan 
rahoitusta 114 000$, on Creating Op-
portunities through Sustainable Agricul-
ture. 

5. Yhteispohjoismainen  
NSR-diabetesleiri

Ensimmäinen NSR-diabeetikkonuorten 
leiri järjestetään kesällä 2022 Tampe-
reella. Leirikielenä tulee olemaan eng-
lanti.

6. Rauhanjulistekilpailu

Rauhanjulistekilpailu syntyi vuonna 
1988. Sen tarkoituksena on nostaa esil-
le nuorten taiteellisia kykyjä. Nuoret 
saavat mahdollisuuden näyttää, miten 
he kokevat meille kaikille niin tärkeän 
rauhanomaisen elämän. Tähän aktivi-
teettiin osallistuu 75 eri maasta noin  
350 000 11-13 vuotiasta lasta, joita klu-
bit sponsoroivat osallistumaan kansain-
väliseen toimintaan ja näin lisäämään 
yhteisymmärrystä maailmassa.

Kansainvälisyys on vahvasti Lions-toi-
minnassa mukana.

Tällä artikkelilla haluan herättää kes-
kustelua siitä, miten voisimme sekä 
liitto-, piiri- että klubitasolla Suomes-
sa nostaa imagoamme ja mainettamme 
kansainvälisenä avustusjärjestönä.

1. Tarvitsemmeko kielitaitoisen kan-
sainvälisten asioiden koordinaattorin/
toimikunnan piirikuvernöörin tueksi? 
Strategiatyöryhmä parhaillaan selvittää 
mm. lionstoiminnan toimintaympäris-
töä, arvoasioita, toimialojen ja työ-
ryhmien tehtäviä ja rakenteita, jäsen-
kokemusta ja muutosta, sen tarvetta ja 
mittareita. Jotta saamme strategiatyölle 
vankan pohjan ja hyvän lopputuleman, 
se edellyttää jatkossa tehokasta viestin-
tää ja paljon, paljon keskusteluja klubi-, 
lohko-, alue- ja piiritasolla.

2. Ympäristökysymykset ovat viimei-
sinä aikoina nousseet usein esille niin 
lehdistössä kuin sähköisissä viestintävä-
lineissä. Voisimmeko vielä entisestään 
lisätä lionsien ja potentiaalisien lionsi-
en ymmärtämystä maapallomme tilasta 

kansainvälisesti tarkastellen esimerkiksi 
tietoiskuin, webinaarein, asiantuntijalu-
entojen avulla? We serve-me palvelem-
me-vi hjälper - olemmeko valmiit ajatte-
lemaan ja tukemaan todellakin maapal-
lomme tilaa kansainvälisesti (LCIF) ja 
toimimaan paikallisesti?

Arvelen, että leijonavuosi 2022 käyn-
nistyy varovaisesti. Meidän on hyvä 
edetä niin sanotusti ” terveys edellä”. 
Suosittelen pitämään tapaamiset pää-
osin virtuaalisina, toistaiseksi. Hoide-
taanhan rokotukset kuntoon, käytetään 
FFP2 -maskeja ja pestään käsiä tuon 
tuostakin.

Iloisiin tapaamisiin ja kohtaamisiin ke-
vään aikana!

Eija Kesti
Piirikuvernööri 2021-2022

Kauden 2021-2022 piirihallitus ekumeenisen kappelin edessä.
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Vi är med i något stort
Den första halvan av året som distrikts-
guvernör har varit givande. Under höst-
perioden lättade coronan lite på sitt 
grepp och vi kunde hålla två distrikts-
styrelsemöten. Det första i Salo och 
det andra på Mer-Karina, där även M-
distriktet var representerat. Vi var ca 50 
personer samlade.

Utbildningarna kunde vi hålla planen-
ligt. Vi guvernörer har fått göra klub-
bebesök, nog änd mera begränsat än 
planerat. Tack ännu en gång för alla de 
inbjudningar som jag fått till fester, regi-
onforum och klubbträffar.

Regionforumen kom i gång med fart i 
månadsskiftet september-oktober. Vid 
dessa tillställningar har det verkligen 
rått en trevlig och avslappnad atmosfär 
i sann lionanda. Det har funnits många 
ärendetn att behandla och mötesutrym-
mena fulla av ansvarsbärande personer. 
Under höstperioden lyckades och hann 
många klubbar förverkliga många olika 
aktiviteter, tack även för dem.

Det är januari då jag skriver den här 
artikeln. Vårt tema är internationalitet, 
valt av vår förbundsordförande Sanna 
Mustonen.

Vad innebär internationalitet för oss i 
A-distriktet och i distriktets 83 klub-
bar? Jag vill här ta fram nedanstående 
mycket viktiga 6 aktiviteter.

1. Ungdomsutbyte och 
ungdomsläger

Ungdomsutbytet är en internationell 
aktivitet, vilken Finland har deltagit i 
sedan 1962. Trots att coronasituationen 
har skärpts, planerar man ändå att ung-
domarna sommaren 2022 skulle kunna 
vara med om ungdomsutbyte inom Eu-
ropa. I A-distriktet har 25 unga anmält 
sitt intresse för att delta i ungdomsut-
bytet. Målet, som bra tycks nås varje 
år, är att låta ungdomarna bekanta sig 
med olika länders kultur, människor och 
upprätthålla Finlands goda image som 
en aktiv stödjare av unga ”ambassadö-
rer”. För sommaren 2024 är målet att A-
distriktet igen ordnar ett ungdomsläger. 

2. LCIF

LCIF är lionsklubbarnas internationel-
la stiftelse, Lions Clubs International 
Foundation. Den har grundats 1968 för 
att stöda lionsklubbarnas och samar-
betspartnernas servicearbete. Målet är 
att stöda servicearbete både lokalt och 

internationellt. Genom att delta i LCIF:s 
verksamhet, ger varje klubb hopp åt 
människor och förbättrar deras liv ge-
nom humanitär verksamhet och bidrag.

LCIF har beviljat specialbidrag över 
6 miljoner USD bl.a. för COVID-
19-hjälp. Av dessa bidrag har 40 % 
kommit från Europa. Med bidragen har 
man bl.a. kunnat skaffa munskydd och 
andningsapparater.

I Finland har man använt LCIF-bidrag 
bl.a. för ett internationellt diabeteslä-
ger (B-distriktet), anskaffning av bil för 
ungdomsarbete (C), utrustning för lek-
park (D), instrument för diabetesklinik 
(E), utrustning för räddningstjänsten(I) 
och utvecklingen av ungdomsgård (M).
Det skulle vara viktigt att klubbarna 
skulle komma ihåg att stöda den inter-

nationella stiftelsen via serviceprojekt 
som de själva valt.

3. Lions Quest

Lions Quest är ett av LCIF:s internatio-
nella program som man i Finland har 
används sig av under 30 år. Med hjälp 
av det har man redan hjälpt över 16 
miljoner barn och ungdomar att stärka 
sina livsfärdigheter. I Finland har man 
utbildat över 20 000 fostrare att i sitt 
arbete dra nytta av dessa lärdomar. Ut-
bildningen har fått en utmärkt respons. 
I A-distriktet har man igen i vår reser-
verat 7-8.3.2022 för en Lions Quest-ut-
bildning. Utbildningen sker i Åbo.

4. NSR

Målet är att stärka det nordiska lions-
samarbetet.
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Som distriktsguvernörer får vi delta i 
NSR-mötena. Där får vi vår röst hörd 
genom att föra fram och i samarbete 
med Lionsförbundets ordförande och 
styrelsen kunna hitta olika understöds-
ändamål och för att få bidrag. I januari 
2022 på den virtuella NSR-mötet kom-
mer vi att genom röstning välja det 
nordiska bidragsansökningsobjektet 
bland följande tre förslag.

Finlands projekt är att öka användning-
en av solkokare i Afrika. För detta söker 
man bidrag på 160 000 $.

Sveriges projektförslag är Serving pe-
ople in need locally in their own living 
environment. Till Sveriges projektför-
slag söker man ett bidrag på 153 000 $.

A future for the Children – Providing 
a New Start for Survivors of Sexual 
Violence South Kiwu, DR Congo

Norges projektförslag till vilket man sö-
ker 114 000 $ i finansiering är Creating 
Opportunities through Sustainable Agri-
culture.

5. Samnordiska NSR-
diabeteslägret

Det första NSR lägret för unga diabeti-
ker ordnas 2022 i Tammerfors. Språket 
på lägret kommer att vara engelska.

6. Fredsaffischtävlingen

Fredsaffischtävlingen föddes 1988. 
Dess syfte var att lyfta fram de ungas 
konstnärliga talanger. De unga får en 
möjlighet att visa hur de upplever ett liv 
i fred som är så viktigt för oss alla. I den 
här aktiviteten deltar ca 350 000 barn 
i åldern 11-13 år från 75 olika länder. 
Klubbarna sponsorerar dem att delta i 
den internationella verksamheten och på 
det sättet öka samförståndet i världen.

Internationalitet är alltså starkt med i li-
onsverksamheten.

Med den här artikeln vill jag öppna en 
diskussion om hur vi kunde, både på di-
strikts- som klubbnivå i Finland, stärka 
vårt varumärke (brand) och anseende 
som en internationell hjälporganisation.

1. Behöver vi som stöd för distriktsgu-
vernören en språkkunnig koordinator/
kommittéordförande för internationella 
ärende? Strategiarbetsgruppen utreder 
som bäst bl.a. lionsverksamhetens verk-
samhetsomgivning, våra värden, bran-
schernas och arbetsgruppernas uppgifter 
och struktur, medlemmarnas erfarenhe-
ter och förändring, dess nödvändighet 
och mätare. För att vi ska få en stabil 
grund för strategiarbetet och ett gott 
slutresultat, förutsätter det i fortsättning-

en effektiv kommunikation och mycket, 
mycket av diskussion på klubb-, zon-, 
region- och distriktsnivå.

2. Miljöfrågorna har under den senaste 
tiden lyfts fram såväl i pressen och som 
på elektroniska medier. Kunde vi mera 
än tidigare öka lionens och de potenti-
ella lionens förståelse för situationen i 
vår värld internationellt sett t.ex. med 
tillhjälp av infosnuttar, webinarier, ex-
pertföreläsningar mm? We serve-me 
palvelemme-vi hjälper – är vi verkligen 
redo att fundera över och stöda situatio-
nen i världen internationellt (LCIF) och 
agera lokalt?

Jag tror att lejonåret 2022 har en försik-
tig inledning. Vi har skäl att gå vidare så 
att säga med ”hälsan först”. Jag rekom-
menderat att man tillsvidare håller mö-
ten i huvudsak virtuellt. Vi sköter vac-
cineringarna, använder FFP2 munskydd 
och tvättar händerna allt emellanåt.

Glada träffas och ses vi under våren!

Eija Kesti
Distriktsguvernör 2021-2022
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Piiri rekisteriin toukokuussa 2021
Monivuotinen A-piirin rekisteröinnin pohtiminen päättyi 
toukokuussa 2021, kun lionsklubit Turku/Linna, Turku/
Suikkila ja Turku-Åbo allekirjoittivat yhdistyksen perusta-
misasiakirjan, joka säännöt mukanaan lähti Patentti- ja 
rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Prosessin käyn-
nisti edellissyksyn piirihallituksen päätös rekisteröinnin 
valmistelusta kevääksi 2021.
Aikataulu piti, vaikka samaan aikaan 
velloi valtakunnallinen piirijakokeskus-
telu: Piirihallituksen asettama toimikun-
ta valmisteli säännöt koollekutsujanaan 
piirikuvernööri Markku Karlsson ja 
kevään 2021 viimeinen piirihallituksen 
kokous antoi säännöille loppusilauksen.  
Piirin rahastonhoitaja Reijo Vaura vei 
määrätietoisesti ja vaivojaan säästämät-
tä käytännön työn aikataulussa maaliin. 
Rekisteröinti sujui viranomaisessa säh-
köistyneen menettelyn vuoksi niin, että 
hallintotoimista tuli valmista odotettu-
akin nopeammin: piiri oli rekisteröity 
yhdistys jo 25. toukokuuta 2021 kello 
14:15! 

Melko hyvin sujunutta tapahtumasarjaa 
syyskuusta 2020 kevääseen 2021 edelsi 
A-piirissäkin monivuotinen ihmettely-
vaihe. Moni lionikin ehti hämmästellä, 
miksi Suomen Lions-liiton kaltaisen 
suuren valtakunnallisen järjestön pii-
rit, joilla kullakin on kymmeniä jäsen-
yhdistyksiä, eivät olleet rekisteröityjä, 
kuten piirit monissa muissa järjestöissä. 
Rekisteröimättömyys aiheutti hämmäs-
tyttäviä toimia: mm. Liiton vuosikoko-
uksen juridisena järjestäjänä joutui ole-
maan rekisteröity Lions-klubi, Suomen 
Lions-liiton lisäksi ainoa organisaation 
oikeushenkilö. A-piirissä viimeksi LC 
Turku/Suikkila otti vastuun Suomen 
Lions-liiton vuosikokouksesta vuonna 
2016. 

Erikoisen tilanteen korjaamiseksi A-
piiriin perustettiin PDG Björn Taxellin 
aloitteesta piiritason oikeushenkilöksi 
MD 107 A Tuki ry – ensi askel kohti 
piirin rekisteröintiä - ottamaan juridinen 
vastuu piirin ja sitä ylemmän tason tilai-
suuksista. Tuki ry rekisteröitiin 2013 ja 
se ehti mukaan Liiton 2016 kokouksen 
käytännön talouden hoitoon. Kun piiri-
en rekisteröinnin vastustus lopulta liit-
totasollakin väheni, piirit yksi toisensa 
jälkeen alkoivat hakeutua rekisteriin, 
ensimmäisenä E-piiri 8.4.2019. Kun 
Lions-piiri 107A ry liitettiin numerolla 
953.132 yhdistysrekisteriin, kahdeksan 
Lions-piiriä oli jo sitä ennen rekisteröi-
tynyt.  

Rekisteröinnistä seuraa oikeustoimi-
kelpoisuuden lisäksi myös mm. se, että 

piiri päättää vuosikokouksessaan aiem-
paakin itsenäisemmin hallituksensa jä-
senistä, toiminnastaan ja taloudestaan. 
Esimerkiksi piirin toimintasuunnitel-
ma, lohkojen, alueiden ja toimikuntien 
puheenjohtajat on oltava selvillä piirin 
vuosikokoukseen mennessä – aikaisem-
min täydennyksiä saatettiin tehdä koko-
uksen jälkeen pitkin seuraavaa kesää. 
Rahastonhoitajaa puolestaan helpottaa 
se, että piirillä on omat, pankin hyväk-
symät tilit. Huojentuneita voivat olla ne-
kin, jotka pelkäsivät, mitä kaikkea lisä-
rasitetta rekisteröinnistä seuraa. Ehkäpä 
suomalaiseen järjestökäytäntöön tottu-
neille rekisteröinti luo myös selkeämpää 
kuvaa kotimaan Lions-organisaatiosta.

Heikki Mäkelä, PDG

LC Turku/Suikkilan nimenkirjoittajat, presidentti, PDG Mikko Torkkeli ja 
sihteeri Vesa Artukka (vasemmalla) kirjoittamassa 17.5.2021 klubinsa nimen 
A-piirin perustamisasiakirjaan Asianajotoimisto Maunilan tiloissa Turussa.

A-piirille tarvittiin rekisteröity 
taustayhteisö, jotta klubit eivät 

joutuisi vastaamaan piirin ja Liiton 
menoista. PDG Björn Taxell lausui 

piirin rekisteröimisen esiasteen, 
MD107A Tuki ry:n perustamissanat. 
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Kansainvälisen järjestömme 
hyväntekeväisyysohjelmat 
LCIF-säätiössä
Teemme Lions-toiminnassa paljon hyvää työtä enimmäkseen paikallisesti ja olemme 
mukana monissa hankkeissa. Kansainvälisesti osallistumme hankkeisiin LCIF-säätiön 
kautta. LCIF tulee sanosta Lions Clubs International Foundation. Olemme onnekkaita, 
että pystymme auttamaan. LCIF on perustettu 1968 tukemaan Lions-klubien ja yhteis-
työkumppaneiden palvelutyötä niin paikallisesti kuin maailman laajuisesti. LCIF antaa 
toivoa ja parantaa ihmisten elämää humanitaaristen palveluhankkeiden ja apurahojen 
avulla. LCIF-säätiö on perustamisen jälkeen jakanut apurahoja yli 1,1 miljardin dollarin 
edestä. 

Meille monille LCIF on tuttu Melvin 
Jones -jäsenohjelman kautta. Kun an-
namme avustusta säätiölle, niin saamme 
tunnustuksena Melvin Jones -jäsenyy-
den. Avustus on myös mahdollista antaa 
kertasuorituksena tai pienissä erissä. 
Melvin Jones -tunnustuksen saa, kun 
avustuksen summa on saavuttanut 1000 
dollaria. Lahjoittajat, klubit ja yksityis-
henkilöt voivat valita avustuskohteensa 
eri ohjelmista.

LCIF yksi maailman suurim-
mista avustuskanavista

Voimme olla ylpeitä säätiöstä. Säätiö on 
humanitaarisessa palvelussa maailman 
johtavia toimijoita, jonka lahjoituk-
set menevät suoraan apua tarvitseville. 
Luotettavuus ja läpinäkyvyys ovat sää-
tiömme vahvuuksia ja toiminta hoide-
taan kohdemaassa aina klubien kautta. 
Säätiöllä on yhteistyökumppaneita ku-
ten esimerkiksi Bill & Melinda Gates, 
Carter Center, WHO, UNICEF ja Red 
Cross (Punainen risti). 

Säätiön apurahakategoriat ovat meille 
tuttuja omasta Lions-toiminnastamme, 
kuten diabetes, näkökyky, nälän hel-
pottaminen, ympäristö, nuoriso, lasten 
syöpä, tuhkarokko, humanitaarinen 
apu ja tietysti katastrofiapu.  Hyvin 
tuntemamme ja arvostettu Lions Quest 
koulutusohjelma on saanut kehitystyö-
hön merkittävän avun säätiöltä. Myös 
kesällä 2022 pidettävä Pohjoismainen 
Diabetesleiri saa avustusta säätiöltä. 
Emme itse aina huomaakaan, kuinka 
lähellä säätiö on meitä. Annamme avus-
tusta ja vastavuoroisesti saamme tukea. 
Omalla paikkakunnalla toteuttamamme 
avustus- ja palvelutoiminta noudattelee 
kansainvälisiä LCIF:n teemoja.

Kampanja 100:n loppukiri

Säätiöllä on parhaillaan menossa mei-
dän tuntema Kampanja 100, jossa ta-
voitteena on saada kerättyä kansallisesti 
300 miljoonaa dollaria. Säätiön tavoit-
teena on lisätä palvelun vaikuttavuutta, 
voittaa diabetes ja hävittää tuhkarokko 
maailmasta. Kunnianarvoisia tavoitteita 
meille kaikille.

Avustuksen antamisen, toisille tutumpi 
termi ”lahjoittamisen”  LCIF-säätiölle 
voimme tehdä klubimme nimissä tai 
yksityishenkilönä. Klubi voi lahjoittaa 
avustusrahaa haluamillaan summilla, 
haluamaansa kohteeseen vähitellen.  
Kun koossa on 1000 dollarin edestä 
avustusrahaa, se oikeuttaa Melvin Jones 
-säätiön jäsenyyteen. Klubi voi palkita 
aktiivisia jäseniään MJ-huomionosoi-
tuksella. Voit hankkia itsellesi MJ-jä-
senyyden tukemalla haluamaasi avus-
tuskategoriaa. Voit olla kertalahjoittaja 
tai olla mukana jatkuvana lahjoittajana. 

Pienenkin summan lahjoittaja saa tun-
nustuksen kirjeenä kotiin ja lahjoitus-
ten määrän karttuessa tunnustusten taso 
kasvaa. Voit luottaa siihen, että 100 % 
lahjoituksista käytetään apurahoihin ja 
ohjelmiin. Voit päättää mitä kohdetta 
haluat tukea ja voit myös tukea nimet-
tömänä.

Järjestömme nettisivulla 
(www.lionsclubs.org/fi) on paljon tie-
toa säätiöstämme ja voit tutustua siellä 
kansainvälisen palvelumme laajaan toi-
mintaan.

Kiitos lahjoituksestasi! Kiitos klubeille 
suomalaisen avustustyön vahvistami-
sesta!

Olli Välimäki
2.VDG

Äkilliset tulvat yllättivät monet yhteisöt Saksassa, mukaan lukien 
Insulin kaupungin, ja johtivat ainakin 165 kuolemaan. 

LCIF antoi 100.000 dollaria hätäapuna.
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Piirikuvernööriehdokas 
kaudelle 2022-2023

pertti tofferi
LC Turku/Linna

1. Varapiirikuvernööriehdokas 
kaudelle 2022-2023

Olli Välimäki
LC Raisio/Martinus

Missä oli lapsuudenkotisi, missä asut nyt?
Lapsuudenkoti Liedossa ja nyt asun Turussa

Ketä kuuluu perheeseesi?
Perheeseen kuuluu puoliso Heile, pojat Lassi, 
Tuomas ja hänen avopuolisonsa Riina sekä 
heidän tyttärensä Kerttu.

Koulutus
Graafisen tekniikan koulutus

Työurasi, lyhyesti
Aluksi kirjapainotyötä graafisena kuvaajana ja 
monien mutkien kautta kunnallistekniikan pa-
riin työpäälliköksi ja sieltä eläkkeelle.

Millainen olet? Kerro kahdella lauseella.
Joskus olen hyvinkin ”kirpiäluontoinen” mies 
mutta lepyn nopeasti ja olen valmis auttamaan 
jos joku apua tarvitsee. Pyrin olemaan tasapuo-
linen ja arvoa antava kaikkien suhteen.

Millainen johtaja haluat olla 
kuvernöörikautenasi?
Vaikka koetaankin vaikeita aikoja lionstoi-
minnassa jäsenmäärän vähenemisessä koetan 
kannustaa pitämään ”lippua korkealla” ja antaa 
klubeille tukea ja työrauhaa, jotta voisivat vah-
vistua korona-ajan vaikeuksista.

Mitä lionstoiminnan vahvistaminen, 
kehittäminen ja elävöittäminen vaatisi?
Tarvitaan monikanavaista viestintää, lisää 
nuoria palveluun mukaan esim. teemaklubien 
kautta ja, että klubit kannustaisivat nuoria jäse-
niään erilaisiin lionstehtäviin, klubin sisällä ja 
erityisesti piirihallintoon näin saataisiin uutta 
tuoretta näkökulmaa.

Mihin tavoitteeseen haluat itse panostaa?
Ensisijaisesti koulutukseen, sitä kautta saa-
daan jäsenet kiinnostumaan lionstoiminnasta 
ja ”rimakauhu” erilaisiin virkoihin ja tehtäviin 
madaltuu.

Mitä mielestäsi on kansainvälisyys 
lionstoiminnassa?
Se on LCIF ja kuuluu meidän toimintaamme, 
mutta mielestäni paikallinen palvelu ja avus-
taminen on myös kansainvälistä toimintaa eli 
kerättyjä varoja klubit voivat käyttää halua-
mallaan tavalla paikallisesti tai lahjoituksina 
LCIF.n kautta omien päätöksiensä mukaan.

Mitä harrastat ja mitä haluaisit harrastaa?
Lionstyö, lintujen tarkkailu ja kouluvaaritoi-
minta ja se mitä haluaisin, harrastaa on, että 
jossain vaiheessa saisin kellariin pienen vers-
taan missä voisi puuhastella esim. linnunpönt-
töjä.

Missä oli lapsuudenkotisi, missä asut nyt?
Lapsuudenkoti oli Kokemäellä. Nyt Helsinki 
- Turku.

Ketä kuuluu perheeseesi?
Perheeseen kuuluu 3 aikuista lasta, joista yksi 
asuu Raisiossa perheensä kanssa, toinen Loi-
maalla ja kolmas Köyliössä. Sitten on ihana 
Anja, joka pitää minua ryhdissä, hänen tyttä-
rensä perhe asuu Espoossa. Upeita lastenlapsia 
on yhteensä 7, kaikki hyvin rakkaita.

Koulutus
Olen koulutukseltani insinööri. Työn ohella 
täydensin opintoja MBA ohjelmassa.

Työurasi, lyhyesti
Olen ollut kansainvälisessä huoltoliiketoimin-
nassa 30 vuotta eri yhtiöissä. Pääasiallisina 
tehtävinä palveluliiketoiminnan kehittäminen 
ja johtaminen. Kaivosteollisuus ja tuulivoima 
ovat tulleet tutuksi.

Millainen olet? Kerro kahdella lauseella.
Rehellinen, ahkera ja auttavainen. Anjan mie-
lestä rakastettava.

Millainen johtaja haluat olla 
kuvernöörikautenasi?
Ihmisiä tasapuolisesti kuunteleva, mukaan 
ottava ja edistyksellinen. Lähden ajatuksesta, 
että olemme kaikki hyväntahtoisia ja haluam-
me auttaa.

Mitä lionstoiminnan vahvistaminen, 
kehittäminen ja elävöittäminen vaatisi?
Uusiutumista vastaamaan nykypäivän haastei-
siin. Hienoa, että Lions-toiminnan strategiatyö 
”LIONS 2030” on käynnistetty ja menossa 
eteenpäin.

Mihin tavoitteeseen haluat itse panostaa?
Klubien ja klubien/piirin keskinäisen vuoro-
vaikutuksen panostamiseen. Läsnä olemisen 
taidon lisäämiseen ja ei unohdeta meille tär-
keätä näkyvyyttä.

Mitä mielestäsi on kansainvälisyys 
lionstoiminnassa?
On hyvä muistaa, että olemme kansainvälinen 
järjestö.  Klubeina autamme paikallisella tasol-
la ja vain yhteistyöllä kansainvälisesti voimme 
antaa humanitaarista- ja katastrofiapua niitä 
tarvitseville. Vahvuutemme kansainvälisellä 
tasolla on luotettavuus ja avoimuus.

Mitä harrastat ja mitä haluaisit harrastaa?
Harrastan kävelyä ja lukemista, nyt meneil-
lään Björn Wahlroosin uusin ”Barrikaadeilta 
pankkimaailmaan”. Toivon kaikille rakkautta 
maailmaan.

Var fanns ditt barndomshem, var bor 
du nu?
Mitt barndomshem i Lundo och nu bor jag i 
Åbo 

Vem hör till din familj?
Till familjen hör hustrun Heile, pojkarna Lassi, 
Tuomas och hans sambo Riina samt deras dot-
ter Kerttu.

Utbildning
Utbildning i grafisk teknik

Arbetskarriär, kort
I början boktryckeriarbete som grafisk formgi-
vare och efter en hel del turer över till kom-
munaltekniken som arbetschef och därifrån i 
pension.

Hurudan är du? Berätta i två meningar
Ibland är jag ganska så kärv till naturen men 
det går ganska snabbt över och är beredd att 
hjälpa den som behöver hjälp. Jag försöker 
vara opartisk och sätter värde på alla.

Hurudan ledare vill du vara under din 
guvernörsperiod?
Trots att Lionsverksamheten står inför svåra 
tider då medlemsantalet minskar, försöker 
jag uppmuntra till att ”hålla fanan högt” och 
ge klubbarna stöd och arbetsro så att de starka 
skulle kunna gå ut ur svårigheterna med coro-
nan. 

Vad skulle en förstärkning, utveckling och 
upplivning av lionsverksamheten kräva?
Man behöver kommunikation via många ka-
naler, flera unga med i serviceverksamheten 
t.ex. via temaklubbar och att klubbarna skulle 
sporra sina unga medlemmar till att ta emot 
olika lionsuppgifter, inom klubben och speci-
ellt inom distriktsförvaltningen och på så sättet 
skulle man få in nya, färska synvinklar.

Vilken målsättning vill du själv satsa på?
I första han på utbildning och via den få med-
lemmar att intressera sig för lionsverksamhe-
ten och att ”ribbskräcken” inför olika befatt-
ningar och uppgifter sänks.

Vad är internationalitet i lionsverksamheten 
enligt din åsikt?
Det är LCIF och hör till vår verksamhet, men 
lokal service och hjälpverksamhet är enligt 
mig även internationell verksamhet, dvs medel 
som klubben samlat in kan man använda på det 
sätt man vill lokalt eller som donation via LCIF 
enligt sina egna beslut.

Vad har du som hobby och vad skulle 
du vilja ha som hobby?
Lionsarbetet, fågelskådning och verksamheten 
som skolfarfar och det som jag skulle vilja ha 
som hobby är att i något skede skulle få en li-
ten verkstad i källaren där jag t.ex. kunde göra 
fågelholkar. 
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2. Varapiirikuvernööriehdokas 
kaudelle 2022-2023

Jari Nurmi
LC Turku/Suikkila

Missä oli lapsuudenkotisi, missä asut nyt?
Synnyin Etelä-Pohjanmaalla Vaasassa, josta 
muutin Turkuun silloisen tyttöystäväni, nykyi-
sen vaimoni kanssa 80-luvun loppupuolella. 
Asumme omakotitalossa Turun Pitkämäessä.

Ketä kuuluu perheeseesi?
Perheeseeni kuuluu opettajavaimoni Ilona, 
joka on jäsenenä LC Turku/Aurora -klubissa. 
Meillä on kaksi aikuista tytärtä. Perheessämme 
on myös irlanninterrieri Östen.

Koulutus
Insinööri (ylempi AMK). Olen pätevöitynyt 
ammatilliseksi opettajaksi Hämeenlinnan am-
matillisessa opettajakorkeakoulussa.

Työurasi, lyhyesti
Olen toiminut sähköalan ammatillisena opetta-
jana sekä sähköalan perheyrityksessä asiantun-
tijatehtävissä 25 vuotta.

Millainen olet? Kerro kahdella lauseella.
Otan vastuuta ja saan aikaiseksi. Pidän kes-
kusteluihin osallistumisesta ja sosiaalisista 
verkostoista. 

Millainen johtaja haluat olla 
kuvernöörikautenasi?
Kuvernöörikaudella haluan suhtautua positii-
visella tavalla asioihin, välttää turhaa byrokra-
tiaa ja olla eteenpäin suuntaava johtaja, joka 
tarvittaessa jakaa tehtäviä ja huomioi ihmisten 
vahvuudet.

Mitä lionstoiminnan vahvistaminen, 
kehittäminen ja elävöittäminen vaatisi?
Jäsenmäärän kehitys tulee saada kasvuun. 
Näin toimintaa voi myös kehittää edelleen. 
Ihmiset pitävät yleisesti auttamista tärkeänä ja 
hyvinvointia tuottavana asiana ja lionstoiminta 
antaa tähän hyvän mahdollisuuden.

Mihin tavoitteeseen haluat itse panostaa?
Haluan vahvistaa klubien toimintaa niiden 
omissa, paikallisissa tai alueellisissa aktivi-
teeteissa.  Luonto ja ympäristö ovat minulle 
tärkeitä. Nuorisotyötä olen ollut tukemassa 
yrityksemme kautta ja haluaisin huomioida sitä 
myös lionstoiminnassa.

Mitä mielestäsi on kansainvälisyys 
lionstoiminnassa?
Lionsjärjestö toimii paikallisesti, kotimaassa ja 
kansainvälisesti kaikilla organisaation tasoilla. 
Pidän tärkeänä, että kaikki lionit tunnistavat 
toimintamme kansainvälisen luonteen. 

Mitä harrastat ja mitä haluaisit harrastaa?
Lionstoiminnan lisäksi harrastan monipuoli-
sesti liikuntaa. Pidän luontoretkistä Ruissaloon 
vaimon ja koiran kera. Kesäisin teemme mie-
lellämme veneretkiä Turun ja Tukholman saa-
ristoon. Haluaisin tulevaisuudessa matkustella 
enemmän ja lukeminenkin kiinnostaa.

Var fanns ditt barndomshem, var bor 
du nu?
Jag föddes i Vasa varifrån jag flyttade till Åbo 
i slutet av 80-talet tillsammans med min dåva-
rande flickvän och nuvarande hustru. Vi bor i 
ett egnahemshus i Åbo, Långbacka. 

Vem hör till din familj?
Till min familj hör min lärarhustru Ilona som 
även är medlem i klubben LC Turku/Aurora. 
Vi har två fullvuxna döttrar. Till vår familj hör 
också irlandsterriern Östen som tycker om fri-
luftsliv.

Utbildning
Ingenjör (högre YH).  Jag har även fått yrkes-
lärarkompetens vid Yrkeslärarhögskolan i Ta-
vastehus.

Arbetskarriär, kort
Jag har fungerat som yrkesskollärare inom el-
sektorn samt som sakkunnig i ett familjeföre-
tag i elbranschen i 25 år.

Hurudan är du? Berätta i två meningar
Jag tar ansvar och får saker gjorda. Jag tycker 
också om att delta i diskussioner och om so-
ciala nätverk.

Hurudan ledare vill du vara under din 
guvernörsperiod?
Under guvernörsperioden vill jag förhålla mig 
positivt till saker, undvika onödig byråkrati 
och vara en ledare som blickar framåt och vid 
behov delar på uppgifter och beaktar personer-
nas styrkor.

Vad skulle en förstärkning, utveckling och 
upplivning av lionsverksamheten kräva?
Utvecklingen av medlemsantalet bör fås po-
sitiv och genom det kan också verksamheten 
utvecklas vidare.  Människor anser i allmän-
het att det är viktigt att hjälpa och välfärden 
som en lönsam sak. Lionsverksamheten ger till 
detta en bra möjlighet.

Vilken målsättning vill du själv satsa på?
Jag vill vara med om att stärka klubbarnas 
verksamhet i deras egna aktiviteter. En del av 
klubbarna vill verka lokalt och andra klubbar 
vill arbeta med regionala aktiviteter. Naturen 
och miljön är viktiga för mig.  Via vårt företag 
har jag varit med om att stöda ungdomsarbetet 
och jag skulle också vilja beakta det i lions-
verksamheten.

Vad är internationalitet i lionsverksamheten 
enligt din åsikt?
Lionsorganisationen verkar som namnet säger 
förutom lokalt och i hemlandet även internatio-
nellt på organisationens alla nivåer. Jag anser 
det viktigt att alla lion förstår verksamhetens 
internationella karaktär.

Vad har du som hobby och vad skulle 
du vilja ha som hobby?
Förutom lionsverksamheten har jag mångsidig 
motion som fritidssysselsättning. Jag tycker 
också om naturutfärder till Runsala tillsamman 
med hustrun och hunden. Under sommaren 
gör vi gärna båtutfärder i Åbo och Stockholms 
skärgårdar. I framtiden skulle jag gärna vilja 
resa mera och är också intresserad av läsning.

Var fanns ditt barndomshem, var bor 
du nu?
Mitt barndomshem fanns i Kokemäki. Nu Hel-
singfors – Åbo

Vem hör till din familj?
Till min familj hör 3 fullvuxna barn varav ett 
bor med familj i Reso, det andra i Loimaa 
och det tredje i Köyliö. Sedan underbara Anja 
som håller ordning på mig, hennes dotter bor 
i Esbo. Fina barnbarn, sammanlagt 7, alla 
mycket kära.

Utbildning
Till utbildningen är jag ingenjör. Vid sidan av 
arbetet har jag kompletterat studierna med ett 
MBA program.

Arbetskarriär, kort
Verkat inom internationell serviceaffärsverk-
samhet under 30 år i olika bolag. Huvudsakliga 
uppgifter utveckling och ledning av serviceaf-
färsverksamhet. Gruvindustrin och vindkraft är 
bekanta.

Hurudan är du? Berätta i två meningar
Ärlig, flitig och hjälpsam. Enligt Anja älsk-
värd.

Hurudan ledare vill du vara under din 
guvernörsperiod?
Opartiskt lyssnande på människor, inklude-
rande och framstegsvänlig. Utgår från tanken 
att vi alla är välvilligt inställda och att vi vill 
hjälpa.

Vad skulle en förstärkning, utveckling och 
upplivning av lionsverksamheten kräva?
Förnyelse för att svara mot dagens utmaningar. 
Det är bra att Lionsverksamhetens strategi-
arbete ”LION 2030” har påbörjats och går 
framåt.

Vilken målsättning vill du själv satsa på?
Satsning på klubbarnas och klubbarnas/di-
striktets inbördes växelverkan. Ökning av för-
mågan till närvaro och den för oss så viktiga 
synligheten inte att förglömma.

Vad är internationalitet i lionsverksamheten 
enligt din åsikt?
Det är bra att komma ihåg att vi är en inter-
nationell organisation. Som klubb hjälper vi 
på lokal nivå och endast genom internationellt 
samarbete kan vi ge humanitär och katastrof-
hjälp för hjälpbehövande. Vår styrka på inter-
nationell nivå är trovärdighet och öppenhet.

Vad har du som hobby och vad skulle 
du vilja ha som hobby?
Jag promenerar och läser, nu är Björn Wahl-
roos nyaste ”Barrikaadeilta pankkimaailmaan” 
på gång. Jag önskar alla kärlek i världen.
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2. Varapiirikuvernööriehdokas 
kaudelle 2022-2023

hannu Mäenpää
LC Turku/Kupittaa

2. Varapiirikuvernööriehdokas 
kaudelle 2022-2023

ilkka Uusitalo
LC Loimaa/Tähkä

Missä oli lapsuudenkotisi, missä asut nyt?
Olen syntyjäni kuopiolainen, turkulainen vuo-
desta 1980.

Ketä kuuluu perheeseesi?
Perheeseeni kuuluu vaimoni Leena sekä kis-
samme Pipsa (16v).

Koulutus
Rakennusinsinööri amk

Työurasi, lyhyesti
Projektipäällikkö arkkitehtitoimistossa, vuo-
desta 1989.

Millainen olet? Kerro kahdella lauseella.
Olen määrätietoinen ja rento samanaikaisesti.
Kaikessa toiminnassa pyrin olemaan rakenta-
va, kuunteleva ja yhteistyökykyinen.

Millainen johtaja haluat olla 
kuvernöörikautenasi?
Helposti lähestyttävä, läsnäoleva ja asioihin 
tarttuva.

Mitä lionstoiminnan vahvistaminen, 
kehittäminen ja elävöittäminen vaatisi?
Kaikki lähtee liikkeelle klubitasolta jossa toi-
minnan on oltava elävää ja aktiivista. Kaikki 
klubeissa sekä klubien kesken tehtävät aktivi-
teetit ja tapahtumat tuovat yhteenkuuluvuutta 
joka on se koossa pitävä voima. Lohkojohta-
jien roolia korostaisin klubien kuulumisten ja 
tiedonvälityksen kulmakivinä. 

Pandemian joskus hellittäessä on aika herättää 
klubit horroksesta ja tulisi käynnistää katuku-
vassa näkyviä tapahtumia. Näkyvyys tuo tun-
nettuutta ja se voi helpottaa hyväntekeväisyy-
den varainhankintaa.

Mihin tavoitteeseen haluat itse panostaa?
Lionstoiminnan näkyvyyden ja tietoisuuden 
lisäämiseen ja sitä kautta kiinnostuksen lisää-
miseen toimintaamme kohtaan.

Mitä mielestäsi on kansainvälisyys 
lionstoiminnassa?
Jokaisen lionin on oltava ylpeä siitä, että on 
mukana maailman suurimmassa hyvänteke-
väisyysjärjestössä. Kansainvälistä tasoa löytyy 
myös klubin järjestämistä kotimaisista vuosi-
kokousretkistä sekä klubivierailuista koti- ja 
ulkomaille.

Mitä harrastat ja mitä haluaisit harrastaa?
Vapaa-aikaani kuuluu lionstoimintaa, ulkoilua, 
kuntosaliharjoittelua, joogaa, sisäpyöräilyä. 
Myös konsertit, ooppera-, baletti- ja teatteriesi-
tykset sekä taidenäyttelyt ovat mieluisaa ajan-
vietettä. Myös matkailu ja kesämökin ylläpito 
tuovat työhöni sopivasti vastapainoa. Lukemi-
nen ja äänikirjat (elämäkerrat ja muistelmat).

Missä oli lapsuudenkotisi, missä asut nyt?
Olen syntynyt Loimaalla ja lapsuudenkotini 
sijaitsee Loimaan Pappisten kylässä n. kilomet-
rin päässä Pappisten järvestä. Asun maatilalla 
lapsuudenkodissani. Luovuin sivutoimisesta 
maanviljelyksestä 2015.

Ketä kuuluu perheeseesi?
Perheeseeni kuuluu vaimo Leena ja meillä on 
kolme aikuista lasta. Kerttu-kissamme voidaan 
lukea myös perheeseen kuuluvaksi. Kissa on 
meille kaikille hyvin tärkeä.

Koulutus
Olen koulutukseltani kasvatustieteen tohtori. 
Alempia kasvatustieteen tutkintoja on useam-
pia sekä työnohjaajakoulutus.

Työurasi, lyhyesti
Olen koko työuran toiminut opettajana eri as-
teilla. Pääosin kuitenkin toisen  asteen amma-
tillisena opettajana ja korkea-asteella. Nykyisin 
toimin sosiaali- ja kasvatusalan lehtorina Turun 
ammattikorkeakoulussa.

Millainen olet? Kerro kahdella lauseella.
Olen tiedonhaluinen ja kiinnostunut laajasti 
yhteiskunnallisista asioista, historiasta ja kult-
tuurista. Tyyliltäni olen rauhallinen ja asioihin 
keskittyvä.

Millainen johtaja haluat olla 
kuvernöörikautenasi?
Haluan olla kuunteleva ja keskusteleva johtaja, 
joka osaa arvostaa jokaista leijonaa ainutker-
taisena yksilönä ja jokaisen leijonan panosta 
lionstoimintaan. Klubien oma palvelutoiminta 
ja myönteinen yhteisöllisyys klubeissa on tär-
keää. Lionstoiminnan pitäisi olla iloa ja hyvää 
oloa tuottavaa jäsenille. Siis voimavaroja tuot-
tavaa ja energisoivaa. 

Mihin tavoitteeseen haluat itse panostaa?
Haluaisin panostaa koulutuksestani johtuen 
toisilta oppimiseen. Meillä on paljon opitta-
vaa toisiltamme ja monilla klubeilla on hyviä 
käytäntöjä ja aktiviteetteja, joita voisi kokeilla 
muissakin klubeissa.

Mitä mielestäsi on kansainvälisyys 
lionstoiminnassa?
Lionstoiminta on historiansa ja globaalin le-
vinneisyytensä vuoksi kansainvälistä. Meillä 
kaikilla on mahdollisuus osallistua kansainväli-
siin kokouksiin mm. nyt etäyhteydellä ja lähet-
tää nuoria vaihtoon sekä majoittaa kv-leireille 
tulevia nuoria koteihimme. Leijonatoiminnan 
kansainvälisyyden löytää myös facebookista.

Mitä harrastat ja mitä haluaisit harrastaa?
Harrastan lentopalloa 1-2 kertaa viikossa. Har-
rastan myös lukemista. Haluaisin aloittaa ten-
niksen pelaamisen uudelleen. Nuorena pelasin 
paljonkin.

Var fanns ditt barndomshem, var bor 
du nu?
Född i Kuopio, sedan 1980 Åbobo.

Vem hör till din familj?
Till min familj hör min hustru Leena samt vår 
katt Pipsa (16 år).

Utbildning
Byggnadsingenjör (YH)

Arbetskarriär, kort
Projektchef vid arkitektbyrå sedan 1889

Hurudan är du? Berätta i två meningar
Jag är målmedveten och samtidigt lättsam.
I all min verksam försöker jag alltid vara upp-
byggande, lyssnande och samarbetsvillig.

Hurudan ledare vill du vara under din 
guvernörsperiod?
Lätt att ta kontakt med mig, tillstädes och tar 
itu med saker.

Vad skulle en förstärkning, utveckling och 
upplivning av lionsverksamheten kräva?
Allt utgår från klubbnivån där verksamheten 
bör vara levande och aktiv. Aktiviteter och 
evenemang som ordnas av klubbarna och av 
klubbarna tillsammans medför en samhörighet 
som är den sammanhållande kraften.  Rollen 
som zonordförande ser jag som hörnstenen för 
att höra klubbarna och för informationsutbytet.

Då pandemin i något skede ger med sig, är det 
tid för att väcka klubbarna ur dvalan och ordna 
evenemang som syns i gatubilden. Synlighet 
för med sig vetskap och det kan underlätta 
medelanskaffningen för att idka välgörenhet.

Vilken målsättning vill du själv satsa på?
Att öka synligheten och kunskapen om lions-
verksamheten och via det öka intresset för vår 
verksamhet.

Vad är internationalitet i lionsverksamheten 
enligt din åsikt?
Varje lion ska vara stolt över att man är med i 
världens största välgörenhetsorganisation.
En internationell nivå hittar man även i in-
hemska årsmötesresor samt i klubbesök både 
i hemlandet och utomlands.

Vad har du som hobby och vad skulle 
du vilja ha som hobby?
Till min fritid hör lionsverksamheten, fri-
luftsliv, konditionssalsträning, joga, inomhus-
cykling. Även konserter, opera- balett- och 
teaterföreställningar samt konstutställningar är 
trevliga tidsfördriv. Även turism och att hålla 
sommarvillan i skick ger lämplig motvikt till 
mitt arbete. Läsning och ljudböcker (biografier 
och memoarer).
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2. Varapiirikuvernööriehdokas 
kaudelle 2022-2023

Jarmo Mäntynen
LC Turku/Sirius

Missä oli lapsuudenkotisi, missä asut nyt?
Lapsuudenkotini on Kustavissa, jossa edelleen 
asun. Meillä on myös kaupunkiasunto Raisi-
ossa.

Ketä kuuluu perheeseesi?
Puoliso DC Kirsti Seppälä, edellisestä aviolii-
tosta tytär, joka on maailmalla.

Koulutus
Metsätalousteknikko

Työurasi, lyhyesti
Ansiotyö: Olin yli 40 vuotta Metsänhoitoyh-
distyksen metsäasiantuntijana, josta tehtävästä 
jäin eläkkeelle. Metsätalousneuvos, herastuo-
mari, Melvin Jones Fellow.

Lions-työ:
LC Kustavin jäsen 27.4.1998-30.6.2020, 
presidentti 2009-2010
ZC 2010-2011, RC 2011-2012, 
GMT jäsenjoht. 2012-2014
DC 2014-2015
LC Turku/Siriuksen perustajajäsen 1.7.2020, 
sihteeri 2020-2021

Millainen olet? Kerro kahdella lauseella.
Olen sovittelija ja hyvä neuvottelija. Yhdessä 
saamme asiat toivottuun lopputulokseen. 

Millainen johtaja haluat olla 
kuvernöörikautenasi?
Tasapuolinen kaikkia kohtaan. Toivon, että lio-
nit viihtyvät ja tulevat mielellään kokouksiin.

Mihin tavoitteeseen haluat itse panostaa?
Klubivierailut ovat tärkeä osa piirikuvernöörin 
tehtävää. Kentällä kuulee miten klubit jaksavat 
ja miten jäsenet on saatu viihtymään.

Mitä mielestäsi on kansainvälisyys 
lionstoiminnassa?
Yhteydenpito, toiminta ja organisaatio käsittä-
vät koko maapallon. Symbolit ja johtajat ovat 
kansainvälisiä ja esimerkiksi piirikuvernöörit 
nimittää kansainvälinen kokous. He toimivat 
suorassa suhteessa kansainväliseen päämajaan. 
LCIF:n kautta avustaminen on turvallista ja 
menee juuri sinne, missä apua milloinkin tarvi-
taan. Avustaminen on erittäin tärkeä osa klubi-
en toimintaa. Vastapalveluksi klubi voi palkita 
jonkun lionin Melvin Jones -jäsenyydellä. 

Mitä harrastat ja mitä haluaisit harrastaa?
Metsänhoitoasioita. Pidän tärkeänä olla muka-
na päättämässä yhteisistä asioista. Minulla on 
ollut ja on lukuisa määrä luottamustehtäviä: 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja, tuomioistui-
men maallikkojäsen, Varsinais-Suomen sovit-
telutoimiston vapaaehtoissovittelija, mukana 
Kustavin kirjallisuusyhdistyksessä jne. Haluan 
olla antamassa nykyistä suuremman panokseni 
myös lionstoimintaan.

Var fanns ditt barndomshem, var bor 
du nu?
Jag är född i Loimaa och mitt barndomshem 
ligger i byn Pappinen ca en kilometer från sjön 
Pappinen. Jag bor i mitt barndomens lantbru-
karhem. Jag slutade som deltidsjordbrukare 
2015.

Vem hör till din familj?
Till min familj hör hustru Leena och vi har tre 
fullvuxna barn. Till familjen kan man också 
räkna vår katt Kerttu. Katten är väldigt viktig 
för oss alla.

Utbildning
Till utbildningen är jag pedagogie doktor. Läg-
re examina i pedagogik finns flera av samt
arbetshandledarutbildning.

Arbetskarriär, kort
Har under hela min arbetskarriär arbetat som 
lärare på olika stadier. Huvudsakligen ändå 
på andra stadiet som yrkesskollärare och på 
högstadiet. Nu arbetar jag som lektor inom 
social- och utbildningssektorn vid Åbo Yrkes-
högskola.

Hurudan är du? Berätta i två meningar
Jag är vetgirig och brett intresserad av samhäl-
leliga ämnen, historia och kultur. Till sättet är 
jag lugn och fokuserad på mina uppgifter.

Hurudan ledare vill du vara under din 
guvernörsperiod?
Jag vill vara en lyssnande och diskuterande le-
dare som kan värdesätta varje lion som en unik 
individ och varje lions insatser i lionsverksam-
heten.

Vad skulle en förstärkning, utveckling och 
upplivning av lionsverksamheten kräva?
Klubbarnas egen serviceförmåga och en po-
sitiv gemenskap i klubbarna är viktigt. Li-
onsverksamheten borde vara sådan som ger 
medlemmarna glädje och välbefinnande. Alltså 
resurs- och energigivande.

Vilken målsättning vill du själv satsa på?
På grund av min utbildning skulle jag satsa på 
att man skulle lära sig av andra. Vi har mycket 
att lära av varandra och många klubbar har bra 
tillvägagångssätt och aktiviteter som man även 
kunde prova på i andra klubbar.

Vad är internationalitet i lionsverksamheten 
enligt din åsikt?
Lionsverksamheten är internationell då man 
beaktar dess historia och global utbredning. Vi 
har alla våra möjlighet att delta i internationella 
möten bl.a. nu på distans och sända ut ungdo-
mar på ungdomsutbyte samt ta ungdomar som 
deltagit i internationella ungdomsläger att bo 
hos oss i vår hem. Lionsverksamhetens inter-
nationalitet hittar man också på Facebook.

Vad har du som hobby och vad skulle 
du vilja ha som hobby?
Jag spelar volleyboll 1-2 gånger i veckan. Jag 
har också läsning som tidsfördriv. Jag skulle 
vilja börja spela tennis på nytt. Som ung spe-
lade jag mycket.

Var fanns ditt barndomshem, var bor 
du nu?
Mitt barndomshem finns i Gustavs där jag ännu 
bor. Vi har också en stadslägenhet i Reso.

Vem hör till din familj?
Maka DC Kirsti Seppälä, från tidigare äkten-
skap en dotter som redan är ute på världen.

Utbildning
Skogsbrukstekniker.

Arbetskarriär, kort
Förvärvsarbete: fungerade över 40 år som 
Skogsvårdsföreningens skogsvårdsexpert, se-
dan i pension. Skogsbruksråd, häradsdomare. 
Melvin Jones Fellow

Lionsarbete:
LC Kustavis medlem 27.4.1998-30.6.2020,  
president 2009-2010
ZC 2010-2011, RC 2011-2012,  
GMT, medlemsledare 2012-2014,  
DC, 2014-2015
LC Turku/Sirius Chartermedlem 1.7.2020,  
sekreterare 2020-2021

Hurudan är du? Berätta i två meningar
Jag är en medlare och en bra förhandlare. Till-
sammans för vi ärenden till ett önskat slutre-
sultat.

Hurudan ledare vill du vara under din 
guvernörsperiod?
Rättvis gällande allt och alla. Jag hoppas att 
lionen trivs och gärna kommer på möten.

Vad skulle en förstärkning, utveckling och 
upplivning av lionsverksamheten kräva?
Vi ska allt mera dra åt samma håll och ta hän-
syn till varandra. Fatta besluten tillsammans.

Vilken målsättning vill du själv satsa på?
Klubbesöken är en viktig del av distriktsguver-
nörens uppgifter. På fältet hör man hur klub-
barna mår och hur man fått medlemmarna att 
trivas.

Vad är internationalitet i lionsverksamheten 
enligt din åsikt?
Kommunikation, verksamhet och organisation 
gäller för hela världen. Symbolerna och ledar-
na är internationella och t.ex. distriktsguvernö-
rerna utses av det internationella årsmötet. De 
fungerar direkt under internationella huvud-
kontoret. Hjälpinsatser via LCIF är säkra och 
går precis till ändamål som är aktuella. Hjälp-
verksamheten utgör en synnerligen viktig del 
av klubbarnas verksamhet. Som en gentjänst 
kan klubben belöna en lion med Melvin Jones 
medlemskap.

Vad har du som hobby och vad skulle 
du vilja ha som hobby?
Skogsvårdsärenden. Jag anser att det är vik-
tigt att vara med och besluta om gemensamma 
ärenden. Jag har haft och har många förtroen-
deuppdrag: ordförande för kommunfullmäk-
tige, lekmannamedlem vid domstol, frivillig-
medlare vid Egentliga Finlands medlingsbyrå, 
medlem i litteraturföreningen i Gustavs osv. 
Jag vill också göra en större insats i lionsverk-
samheten än tidigare.
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Leot — Leijonien oma 
nuorisojärjestö
Tiedätkö sinä, mitä sana ”leo” mahtaa tarkoittaa Lions-jär-
jestössä? Sana saattaa kuulostaa kummalliselta ja vieraal-
ta, mutta ei hätää! Tämän tekstin luettuasi ymmärrät, mi-
ten leot liittyvät Lions-järjestöön, kuka voi olla leo ja mitä 
he tekevät.

Leot pähkinänkuoressa

Leoklubien jäseniä kutsutaan leoiksi. 
He ovat iältään 12-35 -vuotiaita nuoria, 
joiden tavoitteena on kehittää ympäristö-
ään ja samalla omia taitojaan. Suomessa 
on noin 15 leoklubia, joista aktiivisia on 
noin 10. Suomeen ensimmäinen leoklubi 
perustettiin vuonna 1965. Maailmanlaa-
juisesti leoja on yli 140 maassa ja jäseniä 
yli 176 000. 

Suomen Lions-liiton nettisivuilla (2021) 
määritellään leot seuraavalla tavalla: 
”Leot on Lions Internationalin kansain-
välinen nuorisojärjestö. Leot on leijo-
nien (engl. lion) tavoin palveluklubien 
järjestö. Toiminta tapahtuu leoklubeissa, 
joita tukee ja auttaa niiden perustajina 
toimineet lionsklubit, taustaklubit. Leo-
jen toiminta on poliittisesti ja uskonnol-
lisesti sitoutumatonta lionsperiaatteiden 
mukaisesti.”

Lionsklubi, joka on perustanut leoklubin, 
toimii klubille taustaklubina. Taustaklu-
bi tukee, auttaa ja ohjaa nuoria tarpeen 
tullen. Myös leoklubit tukevat, auttavat 
ja ohjaavat vastavuoroisesti taustaklubia. 
Esimerkiksi, jos taustaklubilaiset tarvit-
sevat auttavia käsiä aktiviteeteissa, leot 
tulevat paikalle mielellään auttamaan 
lionseja.

Leot on palveluklubijärjestö, aivan kuten 
lionsitkin. Vaikka leot ovat lionsien nuo-
risoaktiviteetti, leoklubit valitsevat omat 
virkailijansa, järjestävät kokouksensa 
sekä toimivat varsin itsenäisesti. Lisäksi 
leoilla on oma Suomen leojen hallitus ja 
lionsien vuosikokousta vastaava, kauden 
päättävä, Leojen moninkertaispiirin vuo-
sikokous. Leoilla on myös omat säännöt, 
matrikkeli. Hallituksen toimijat valvo-
vat, ohjaavat ja auttavat paikallisia leo-
klubeja, sekä järjestävät tapahtumia yh-
teistyössä jäsenistön kanssa. Hallituksen 
toimijat vierailevat lionsien tapahtumis-
sa ja tekevät leotoimintaa näkyvämmäksi 
ympäri Suomen. 

Mitä leot sitten tekevät? Leojen paino-

piste ei ole varojen keräämisessä vaan 
hyvän mielen jakamisessa erilaisin ak-
tiviteetein. Useat leoklubit käyvät pitä-
mässä bingoa vanhainkodeissa, jakavat 
ilmaista lämmintä mehua ja itse tehtyjä 
pipareita Pyhäinpäivänä hautausmailla, 
järjestävät keräyksiä vähävaraisille lap-
siperheille, siivoavat luontoa ja jopa jär-
jestävät täysin omia tapahtumia puistoi-
hin tai koulujen jumppasaleihin lapsille. 
Leojen painopiste on tuoda hymy ihmis-
ten kasvoille vaivattomasti ja pienin kus-
tannuksin. Leojen toiminta on joustavaa 
ja reagointiherkkää, joka mahdollistaa 
useiden pienten aktiviteettien tekemisen 
kauden aikana.

Ilon tuomisen lisäksi leoissa luodaan pit-
käaikaisia ystävyyssuhteita, yhteyksiä ja 
opitaan tärkeitä työelämätaitoja, kuten 
esiintymistä, johtamista ja tapahtumien 
järjestämistä. Nuorille nämä verkostot 

ehkäisevät syrjäytymiseltä ja antavat 
mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskuntaan.
Leotoiminta on tärkeä osa Lions-toimin-
taa ja leojen ja lionsien yhteistyöllä voi-
daan luoda iloa ja elinvoimaista tulevai-
suutta järjestölle.

A-piirissä toimii yksi leoklubi, Leo Club 
Turku. Suomen leojen hallituksessa A-
piiriä edustaa AMF-piiripresidentti.

Anniina Laakso
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Nettikiusaaminen huolettaa suomalai-
sia. Lapsiperheistä yli puolet on huo-
lissaan perheenjäsentensä joutumisesta 
nettivihan kohteeksi. Mitä vanhemmat 
tarvitsevat luotsatakseen lapsiaan ter-
veeseen mediankäyttöön? Nyt tarvitaan 
mediakasvattajan taitoja ja luottamuk-
sen vahvistamista vanhempien ja lasten 
välille. 

KiTeNet-kampanjan aikana lionsklu-
bit toteuttavat yhteistyökumppanei- 
neen alueellaan vanhempaintapahtu-
man, jossa aiheina ovat mediakasvatus 
ja terveellinen nettikäyttäytyminen. 

Huoli nettikiusaamisesta -

KiTeNet apuna terveeseen 
nettikäytökseen 
Suomen lionit ovat jo vuosikymmenen ajan puhuneet lasten nettiturvallisuudesta. Aihe 
on entistä ajankohtaisempi, puhutaanpa lasten terveydestä, syrjäytymisestä, oppimises-
ta tai häirinnästä. Internetissä opitaan monia hyviä asioita, mutta netin käyttö on aihe-
uttanut myös ongelmia. Joka viides lapsi kokee tulleensa kiusatuksi ja yli 50 %:n lähipii-
rissä on ollut kiusaamista (MLL). 

Tavoitteena on tukea perheiden kes-
kusteluyhteyttä ja ohjata lapsia itsensä 
suojelemiseen internetissä. Lapsia opas-
tetaan toisen oikeuksia kunnioittavaan 
sekä rikokset tunnistavaan nettikäyttäy-
tymiseen. Ideana on vertaistuen antami-
nen samanikäisten lasten vanhemmille 
ja toimivien käytäntöjen jakaminen. 

Sähköisenä materiaalimme löytyy netis-
tä: www.lions.fi/kitenet.

Materiaalissamme vanhemmat saavat 
vastauksia tärkeimpiin kysymyksiinsä 
ja hyviä keskustelun aiheita yhteisiin ti-
laisuuksiin sekä lasten kanssa käytäviin 

keskusteluihin.

Toivon klubeille mahdollisuuksia to-
teuttaa erittäin tärkeää aktiviteettia, Ki-
TeNet vanhempainiltoja.

Käykää sivuilla, tutustukaa materiaalei-
hin!

Voimme auttaa lapsia ja vanhempia tur-
vallisempaan nettikäyttäytymiseen.

A-piirin KiTeNet vastaava
Virpi Lukkarla



JALOPEURA 202220

Rauhanjulistekilpailu 2021-2022 

”Olemme kaikki yhteydessä toisiimme”

Rauhanjulistekilpailun voittaja päästiin 
tällä kaudella valitsemaan perinteisesti 
piirihallituksen kokouksessa, joka pi-
dettiin 13.11.2021. Klubit olivat lähet-
täneet äänestykseen töitä yhteensä 13 
ja äänestyksessä annettiin yhteensä 27 
ääntä. 

Kilpailu oli tänä vuonna hyvinkin tiuk-
ka. Voittajaksi selviytyi Sara Vainio  
12 v. Sauvon koulukeskuksesta työllään 
”Pidetään kiinni toisistamme”. Sara sai 
6 ääntä. Sponsorina toimi LC Sauvo. 
Toiseksi tuli Ilse Conway 13 v. Somero-
opiston taidekoulusta työllään ”Kirjei-
den ja niiden tekstien avulla voimme 
olla yhteydessä toisiimme”. Ilse sai 5 
ääntä. Sponsorina toimi LC Somero/
Paratiisi. Jaetulle kolmannelle sijalle 
tuli Helmi Tohni 11 v. Tahvion koulusta 
Raisiosta työllään ”Rauhan saamisek-
si tarvitaan rakkautta, onnea, vapautta 
ja suvaitsevaisuutta” sekä Anni Luoto  
12 v. Kiiruun koulusta Somerolta (työs-
sä ei ollut nimeä). He saivat molemmat 
4 ääntä. Helmin sponsorina toimi LC 
Naantali-Raisio ja Annin LC Somero/
Paratiisi. Loput äänet jakautuivat tasai-
sesti muille töille.

Äänestysvaiheessa kaikki työt asetetaan 
näytteille satunnaisessa järjestyksessä 
ilman nimeä, koulua ja sponsoroivan 
klubin tietoja. Jokaisella äänestäjällä 
on käytössään yksi ääni. Eniten ääniä 
saanut kilpailutyö valitaan piirin voitta-
jaksi, joka jatkaa valtakunnalliseen lop-
pukilpailuun. 

Valtakunnallisessa loppukilpailussa 
Sara Vainion työ ei valitettavasti sijoit-
tunut kärkeen vaan Suomen edustajak-
si loppukilpailuun lähetetään C-piiristä 
Nelli Savolaisen työ ”Rauha ja rakka-
us kulkee käsi kädessä. Ne ovat kak-
si tärkeintä asiaa maailmassa.” Nelli 
Savolainen on 12-vuotias Asikkalan 
Aurinkovuoren koulun oppilas, joten 
tämän vuoden valtakunnallinen voittaja 
tulee C-piiristä. Toiseksi tuli B-piiristä 
13-vuotiaan Kaspian Kentän työ Mei-
lahden yläasteelta ja kolmanneksi Venla 
Karjalaisen työ Kemin Karihaaran kou-
lusta L-piiristä.

Rauhanjulistekilpailuja on järjestetty jo 
yli kolmekymmentä vuotta. Kilpailu-
töillään nuoret ympäri maailman saavat 
esittää näkemyksiään rauhasta. Kan-
sainvälisen pääpalkinnon voittaja saa 

5000 dollaria ja matkan palkinnon luo-
vutustilaisuuteen. Kaikille 23:lle kun-
niamaininnan saajalle luovutetaan 500 
dollarin rahapalkinto ja todistus saavu-
tuksesta.

Tällä kaudella rauhajulistekilpailua 
sponsoroivat piirissämme seuraavat 
klubit (suluissa sponsoroitu määrä): LC 
Loimaa (2), LC Sauvo (1), LC Kimito-
Kemiö (1), LC Somero/Paratiisi (3), LC 
Turku/Sirius (1), LC Aura /Sisu (2), LC 
Kaarina/Katariinat (1) ja LC Naantali-
Raisio (2).

Onnea vielä voittajille ja kiitos sponso-
reille!

Ritva Raitmaa
MD107A, DC rauhanjulistekilpailu
ritva@raitmaa.fi

A-piirin voittajatyö, Sara Vainio, Sauvon koulutuskeskus.  
Tukijana Lions Club Sauvo.
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Helmi Tohni, Tahvion koulusta, tukijana LC Naantali-RaisioSuomen voittajatyö, Nelli Savolainen, 
Asikkalan Aurinkovuoren koulu

Anni Luoto, Kiiruun koulu,  
tukijana LC Somero/Paratiisi

Ilse Conway, Somero-opiston taidekoulu,  
tukijana LC Somero/Paratiisi
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LC Aura/Sisu

Monta tapaa tehdä hyvää!
Tarvitaan vain hetki aikaa

Korona-aika on hankaloittanut monien 
vammaisjärjestöjen yli satavuotisen va-
rainkeräyksen järjestämistä viimeisten 
vaalien yhteydessä, koska monet järjes-
töjen jäsenet, jotka ovat toimineet lipas-
vahteina keräyksissä, ovat iäkkäitä ja 
kuuluvat riskiryhmiin eivätkä sen takia 
voi osallistua.  Apuun on kysytty vapaa-
ehtoisia muista järjestöistä, mutta monia 
keräyspisteitä on suljettu vapaaehtoisten 
puutteessa.

Entinen vaalikeräys on nykyään nimel-
tään Pieni Ele.  Pieni Ele kerää varoja 
kaikkiaan viidelletoista vammais- ja pit-
käaikaissairaiden järjestölle.

LC Aura/Sisu osallistui parin henkilön 
voimin jo kunnallisvaalien aikaan viime 
kesänä lipaspäivystykseen. Tammikuun 
aluevaalien lipaspäivystys hoidetaan 
Aurassa kokonaan klubin vapaaehtois-
ten voimin.  Päivystysvuorot ovat 1-2 
tuntia kestäviä riippuen kuinka moni 
haluaa antaa aikaansa. Pieni hyvä ele 
tehdä hyvää.

Lipaspäivystysvuorossa Marika Seppä 
LC Aura/Sisu äänestyspaikalla 13.6.2021

LC Aura/Sisu on vuoden klubi

Lions-piiri 107-A:n 83 
klubin joukosta piiri-
kuvernööri Markku 
Karlsson valitsi vuoden 
klubiksi 2020-2021 LC 
Aura/Sisun.

Valintaperusteina oli-
vat aktiivinen toiminta, 
ajantasainen rapor-
tointi, jäsenkasvu ja 
klubin tekemät lahjoi-
tukset (myös LCIF).



JALOPEURA 2022 23

Lionit löytävät tavan palvella
Kolmannen koronakauden alkaessa on hyvä muistaa, että 
on olemassa aktiviteetteja, joita voidaan toteuttaa, vaikka 
tapahtumien järjestäminen ei onnistuisikaan.

Korona-aika on tuonut monille perheille taloudellisia vai-
keuksia.  Samat vaikeudet hankaloittavat myös useiden 
klubien toimintaa, mutta ruoka-avun keräämiseen per-
heille on myös keinoja, joita lionsklubien on mahdollista 
ottaa käyttöön, vaikka klubin omat varat olisivat jo huven-
neet koronakauden kestäessä.

AUTA LASTA - AUTA 
PERHETTÄ

Sovi kauppiaan kanssa keräyksen järjes-
tämisestä.  Kerro, että tarvitaan kassan 
läheisyydessä paikka, minne voi asettaa 
ostoskärryn selkeästi näkyville ja siihen 
teksti, jossa pyydetään asiakasta osta-
maan yksi ylimääräinen tuote lahjoitet-
tavaksi avun tarvitsijalle.

Sovi seurakunnan diakoniatyön tai kun-
nan sosiaalitoimen kanssa avustusten 
jakamisesta avun tarvitsijoille. 

KILAUTA KAVERILLE

Sopikaa yhteisesti, että jokainen soittaa 
yksinäiselle ystävälle tai vanhukselle.

Korona-aika eristää niin kovin monet 
synkkään yksinäisyyteen.

POSTIKORTTI ILAHDUTTAA  
AINA

Korttien lähettäminen on vähentynyt, 
mutta saaminen kuitenkin ilahduttaa 
etenkin ikäihmisiä.

Meistä monille on kerääntynyt kotiin 
käyttämättömiä kortteja, joilla voisi nyt 

ilahduttaa saajaa.  Kortteja voi myös as-
karrella.

YSTÄVÄNPÄIVÄ kannattaa panna 
mieleen.

LÄHETÄ POWERPOINT- 
TAI VIDEOESITYS

Voitte tehdä kuvallisen esityksen jostain 
paikkakunnalla tunnetusta henkilöstä, 
vanhoista tapahtumista tai rakennuk-
sista palvelutalojen vanhusten yhteisiin 
muisteluhetkiin.

Esitys voi olla myös musiikkitervehdys.

LUKUPALVELUT  
NÄKÖVAMMAISILLE

Lehtien luku äänitteille on suuri palvelu 
näkövammaisille:
www.nkl.fi/fi/ryhdy-vapaaehtoiseksi

AUTETAAN PIENIÄ  
POTILAITA

Suomen Lions-liitto, lionsklubit sekä 
Lastenklinikoiden Kummit tekevät yh-
dessä hyvää lasten syöpätautien hoidon, 
hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehit-
tämiseksi Suomessa.

Koronatilanne on hankaloittanut kon-
serttien järjestämistä, joilla on ollut 
tarkoitus hankkia varoja tarkoitukseen.  
Maalis-huhtikuulle konsertteja on taas 
suunniteltu toteutettavaksi, mutta edel-
leen tilanne on epävarma. 

Lionsklubit voivat osallistua keräykseen 
pienten potilaiden puolesta juuri omal-
la tavallaan – esimerkiksi järjestämällä 
varainhankintatapahtuman, jos mahdol-
lista tai lahjoittamalla kampanjaan halu-
amansa summan.

Lastenklinikoiden Kummit Nordea  
FI21 1573 3000 1058 81.

Viite 1113899, tällä viitteellä lahjoitus 

ohjautuu TYKS/lasten syöpäosastolla 
tehtävään työhön.

ANNA TUKESI LIONS-
NUORISOTYÖLLE

Joulun aikaan voit tukea nuorisotyötä 
hankkimalla lions-joulukortteja.

Samalla saat varoja klubin omaan toi-
mintaan 50 % ostettujen korttien sum-
masta.

Nuorisoarvat ovat myös nuorisoaktivi-
teetti, houkuttelevat palkinnot.

RAUHANJULISTEKILPAILU

Sponsoroikaa paikallisissa kouluissa 
rauhanjulistekilpailua.

KULMAT KUNTOON

Kevät on mitä parhainta ympäristön sii-
vouksen aikaa.

www.lions.fi/toiminta/kampanjat/lei-
jonat-ja-puhtaat-vedet-hanke/kulmat-
kuntoon-haaste-kiirii-yli-valtakunnan/

Tässä muutamia esimerkkejä aktivitee-
teista, joita on mahdollista toteuttaa ko-
ronarajoitustenkin aikana.

RAPORTOI AKTIVITEETIT. HUO-
MAA, MYÖS KOKOUS ON RAPOR-
TOITAVA AKTIVITEETTI.

Raportoi  https://app.mylion.org/  

Käytä vain palkkia RAPORTOI AIKAI-
SEMPI AKTIVITEETTI.

Hannele Tanner-Penttilä
MD 107A, GST
LC Aura/Sisu
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Arne Ritari -säätiö 
suomalaisen Lions-toiminnan tukena

Pro Ritari – kun on aika palkita

Arvo myönnetään henkilölle, jolle on jo 
myönnetty Lions-ritarin arvo.

Pro Ritarin arvoon liittyy kaulassa kannettava 
merkki, kehystetty taulu sekä miekka. 

Arne Ritari –säätiö sr

Suomalaisen lionstyön tukena

www.lions.fi

Seuraa meitä Facebookissa 

Käytä ARS-adressia 

viralliseen ja juhlavaan tilaisuuteen

sekä muuhun huomiointiin.



Apurahat - Klubien 
käyttämätön voimavara

A-piirin Arne Ritari 
toimikunta tiedottaa!

A-distriktets Arne Ritari  
kommitté meddelar!

Bidragen – En av klubbarna 
försummad resurs

Kotimainen säätiömme, Arne Ritari -säätiö myöntää klubeil-
le apurahoja tuloa tuottamattomiin kohteisiin/aktiviteettei-
hin.

Apurahaa voi hakea klubi tai useampi klubi yhdessä. Sää-
tiömme apuraha on hyvä pitää mielessä ja selvittää asiat etu-
käteen, kun klubi suunnittelee paikallisia aktiviteettejaan.

Tässä muutama tärkeä asia apurahoista:
• apurahahakemus pitää tehdä ennen kuin klubi ryhtyy ak-

tiviteetin toteutustoimiin.
• klubin pitää hallinnoida aktiviteettia.
• aktiviteetin valmistuttua hakija tekee loppuselvityksen 

säätiölle.
• apuraha voi olla enintään saman suuruinen kuin hakijan 

kohteeseen panostama rahamäärä.
• apurahahakemusten käsittelyaika on hyvin lyhyt, noin 

viikko.

Säätiöllä on kaksi apurahaluokkaa.  Apuraha, jossa klubi te-
kee palvelutyötä. Apurahan suuruus 500 – 10 000 €. Apura-
ha, jossa palvelutyön osuus on vähäinen. Apurahan suuruus 
500 – 6000 €.

Apurahan mahdollisuus pitää ja kannattaa siis selvittää jo 
aktiviteetin suunnitteluvaiheessa. Tässä klubeja neuvoo ja 
avustaa piirin AR-toimikuntapuheenjohtaja PDG Reino Lai-
ne (reino.laine@ar-saatio.fi)

Tarkemmat tiedot apurahoista ja tarvittavat lomakkeet löyty-
vät säätiömme nettisivuilta, osioista Toiminta ja Lomakkeet: 
www.lions.fi/arne-ritari-saatio

Leijonaterveisin, Antti Raitaniemi, Arne Ritari -säätiö

A-piiri peruuttaa 26.3.2022 suunnitellun Lions-suurjuhlan 
Turussa, syynä osallistujien koronaan altistumisen vaara.

Klubien toivotaan siirtävän palkitsemiset, uusien Lions-
ritarien, Pro Ritarien ja MJF-jäsenien julkistamiset A-piirin 
vuosikokousjuhlan yhteyteen.

Vuosikokousjuhla järjestetään vuosikokouksen yhteydes-
sä Viking Glory laivalla Turku-Tukholma-Turku matkalla 
21.5.2022.

Tämän lisäksi klubien tulee ilmoittaa juhlassa lyötävien uu-
sien Lions-ritarien nimet ja lions-ansiot A-piirin Arne Ritari 
toimikunnan puheenjohtaja Reino Laineelle sähköpostilla 
reino.o.laine@gmail.com 19.4.2022 mennessä. Asiaan liit-
tyvissä kysymyksissä voi myös soittaa puh. 040-5012222.

Nyt on hyvä aika palkita klubin ansioituneita jäse-
niä Lions-ritarin tai Pro Ritarin arvolla! Hakemukset 
11.4.2022 mennessä Arne Ritari-säätiön asiamies Timo 
Haastolle (timo.haasto@ar-saatio.fi).

A-piirin Arne Ritari toimikunta
Reino Laine, puheenjohtaja

A-distriktet ställer in den planerade storfesten i Åbo 
26.3.2022. Orsaken är att man vill undvika att deltagarna 
smittas av corona.

Man hoppas att klubbarna flyttar fram belöningarna, nya 
Lionsriddare, Pro Riddare och Melvin Jones Fellows så att 
de offentliggörs i samband med A-distriktets årsmötesfest.

Årsmötesfest ordnas i samband med årsmötet ombord på far-
tyget Viking Glory Åbo-Stockholm-Åbo 21.5.2022.

Utöver detta bör klubbarna meddela namn och lionsfört-
jänster på de förtjänta medlemmar som klubben belönar 
med Lions riddar- och Pro Riddar värdighet till A-distrik-
tets Arne Ritari kommitténs ordförande Reino Laine, e-post 
reino.o.laine@gmail.com senast 19.4.2022. I ärenden som 
berör detta kan man även ringa tel. 040-5012222

Nu är det ett bra tillfälle att belöna förtjänta medlemmar 
med Lions riddar- eller Pro Riddar värdighet!  Ansök-
ningar senast 11.4.2022 till Arne Ritari Stiftelsens om-
budsman Tino Haasto (timo.haasto@ar-saatio.fi).

A-distriktets Arne Ritari kommitté
Reino Laine, ordförande

Vår inhemska stiftelse, Arne Ritari -stiftelsen, beviljar klubbar-
na bidrag för icke inkomstbringande ändamål/aktiviteter.

Bidrag kan sökas av en klubb eller flera klubbar tillsammans.

Då klubben planerar sina lokala aktiviteter är det bra att komma 
ihåg vår stiftelses bidrag och att på förhand reda ut tillväga-
gångssätten. 

Här några viktiga saker gällande bidragen:
• Bidragsansökan bör vara inlämnad innan klubben inleder för-

verkligandet av aktiviteten. 
• Klubben bör administrera aktiviteten. 
• Då aktiviteten avslutats bör klubben inlämna en slutredovis-

ning till stiftelsen.
• Bidraget kan högst vara av samma storlek som den penning-

summa som den som ansöker själv bidrar med för ändamålet. 
• Behandlingstiden för en ansökan är mycket kort, ungefär en 

vecka. 

Stiftelsen har två bidragsklasser. Bidrag, då klubben utför servi-
cearbete. Bidragets storlek 500 – 10 000 €. Bidrag, då servicear-
betets andel är liten. Bidragets storlek 500 – 6000 €. 

Såsom nämndes i början bör man och lönar det sig att utreda 
möjligheten till bidrag redan i aktivitetens planeringsskede. 
Med detta får man råd och hjälp av distriktets AR-kommittéord-
förande PDG Reino Laine (reino.laine@ar-saatio.fi)

Noggrannare information om bidragen och de blanketter som 
behövs, hittar man på vår stiftelses www-sidor, Verksamhet och 
Blanketter: www.lions.fi/arne-ritari-saatio

Med lionshälsningar, Antti Raitaniemi, Arne Ritari -stiftelsen
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LC Pöytyä juhli 60-vuotistaivaltaan
ja uusia Lions-ritareita

Jarmo Sinisalon lionsura alkoi vuonna 
1985 ja on jatkunut siitä lähtien aktii-
visena. Hän on toiminut mm. sihteerinä 
viidesti, presidenttinä kolmesti ja kerran 
lohkon puheenjohtajana. Pertti Nie-
men ura käynnistyi 10 vuotta aiemmin, 
vuonna 1975, ja jo seuraavalla kaudella 
hän toimi klubin sihteerinä. Presidentti-
nä veli Pertti on toiminut kerran, lohkon 
puheenjohtajana kaudella 2018–2019 ja 
alueen puheenjohtajana 2019–2020.

”Lion Jarmo ja lion Pertti, te olette LC 
Pöytyän väsymättömät puuhaleijonat, 
aina valmiina aktiviteetteihin. Vuosi-
kymmeniä jatkuneet talkoot sekä palve-
lu- ja avustustehtävät ovat teille tuttuja. 
Olette osoittaneet, mitä tekee aito Leijo-
na. Teidän esimerkkinne on kannustanut 
klubiveljiä ponnistelemaan hyvän teke-
miseen. Olette suorittaneet kiitettävästi 
kaikki teille annetut tehtävät”, totesi 
Reino Laine kerratessaan tuoreiden rita-
rien ansioita.

Teksti ja kuva: Matti Vihurila
Tuoreet Lions-ritarit puolisoineen ja vihkijöineen yhteiskuvassa. 

Vasemmalla AR-toimikuntapuheenjohtaja Reino Laine, Lions-ritari 
Pertti Niemi ja lady Henny, Lions-ritari Jarmo Sinisalo ja lady Merja 
sekä klubin aiemmat Lions-ritarit Matti Rauhansuu ja Hannu Kojola.

Koronarajoitusten johdosta 14.3.1961 perustettu LC Pöytyä pääsi juhlimaan 60-vuotis-
taivaltaan vasta heinäkuun alussa. Tasavuotisjuhlinnan lisäksi tilaisuudessa lyötiin kak-
si Lions-ritaria, veljet Jarmo Sinisalo (ritari nro 2177) ja Pertti Niemi (ritari nro 2230). 
Vihkimisen suoritti A-piirin AR-toimikuntapuheenjohtaja Reino Laine.  Klubin aiemmat 
Lions-ritarit Hannu Kojola  ja Matti Rauhansuu toimivat avustajina. Piirikuvernööri Eija 
Kesti puolisoineen kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan.
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LC Somero
LC Somero sai uuden Lions-ritarin
LC Someron kuukausikoko-
uksessa 4.11.2021 koettiin 
juhlahetki, kun klubi sai 
uuden Lions-ritarin. Vuon-
na 1987 Someron lionsklu-
biin liittynyt Hannu Rauha-
la lyötiin asiaankuuluvin 
juhlallisuuksin ritariksi ja 
Arne Ritari -killan jäsenek-
si. 

Seremoniamestarina ja ritariksilyöjä-
nä toimi DC (Arne Ritari -säätiö), LC 
Someron jäsen Reino Laine. Virallisina 
avustajina toimivat 1.VDG Pertti Toffe-
ri ja LC Someron presidentti Jyri Kaija. 
Uuden ritarin puoliso, lions-lady Liisa 
Rauhala oli luonnollisesti myös todista-
massa tapahtumaa.

Teksti ja kuva: Hannu Lehtonen

A-piirin Arne Ritari -toimikunnan puheenjohtaja Rei-
no Laine lyö lion Hannu Rauhalan Lions-ritariksi.
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LC Aura/Sisu

SISUPUISTO ON NYT VALMIS!

Palveluhankkeen tavoitteeksi asetettiin 
Auran keskustaan kaikille avoin vapaa-
aikapuisto, josta on mahdollista päästä 
myös Aurajoen rantaan. Puistossa on 
maltilliset kuntoportaat, esiintymislava 
ja penkkikatsomo, joihin saatiin rahoi-
tus kahdesta eri lähteestä. Toki maksa-
tushakemus on vasta käsittelyvaiheessa, 
joten todellisen määrä selviää vasta, 
kun päätös on tehty. Hankerahoituksen 
ulkopuolisena työnä kokonaisuutta täy-
dennettiin lisäksi rantaterassilla, koska 
rantaan oli jo saatu kolmen paikallisen 
taksiyrityksen lahjoituksena laituri.  
Pöytä-penkkiyhdistelmän hankinnalla 
alueelle saatiin lisäksi mukava paikka 
vaikkapa eväsretkelle. LC Aura/Sisu 
on käyttänyt hankkeeseen merkittävän 
summan myös omia varoja. Auralaiset 
yritykset ja yhdistykset ovat olleet hie-
nosti hankkeen tukena antaen ilmoituk-
siaan julkaisuihimme ja hankkimalla 
nimikkopenkkejä tai -pöytiä puistosta. 

Talkootyötunteja tehtiin hankkeen to-
teuttamiseksi kaikkiaan yli 2000.  Au-
rajoen matkailutien myötä alueelle 
saatiin kunnan rakentamana kioski- ja 
WC-rakennus, joka palvelee tapahtu-
mien aikana yleisöä. Puistokokonaisuu-
den valmistuttua auralaisilla on paikka 
keskustassa tulla kohottamaan kuntoa 
portaisiin, istuskelemaan rantaterassil-
le, ongelle, uimaan, muuten viihtymään 
puistoon tai erilaisiin tapahtumiin. Ke-
sällä läheisestä Auraamon Kesäkaupasta 
voi vuokrata SUP-laudan ja Sisupuiston 

laiturista pääsee suppailemaan vaikka 
Turkuun asti.

Puisto on muuten vapaasti käytössä, 
mutta esiintymislava pitää varata Au-
ran varausjärjestelmän kautta erilaisiin 
tapahtumiin. Pääsymaksuttomista ta-
pahtumista ei peritä maksua. Pääsymak-
sullisten tapahtumien ja yksityishenki-
löiden varaus maksaa 50 €. Samaan hin-
taan tapahtumajärjestäjä saa käyttöönsä 
alueen kioskin, josta voi itse järjestää 
tarjoilua myös myyntiin. 

HANKE PITI KORONA- 
AIKANAKIN KLUBIN  
TOIMELIAANA

Hankkeeseen ryhdyttäessä ei ollut tietoa 
koronasta ja sen vaikutuksista klubien 
ja koko maailman toimintaan.  Klubin 
tulolähde, tapahtumien järjestäminen, 
tyrehtyi kokonaan.  Suuria talkoita ei 
voinut järjestää.  Piti pohtia ja miettiä 
miten menetellään.  Päävarainkeruuta-
pahtumamme, joulukonsertti, piti pe-
rua.  Niinpä tehtiin nopealla aikataululla 
ensimmäinen joululehtemme, HEH-
KU.  Nyt olemme tehneet jo toisenkin 
HEHKU-lehden. Toimittiin pienissä 
porukoissa. Kokoukset pidettiin verkos-
sa, niissä oli osallistujia usein tavallis-
ta enemmän. Talkoita pidettiin pienellä 
porukalla. 3-4 hengen pääporukka on 
toteuttanut rakentamisprojektin koko-
päivätoimisena. Jo hankkeen alkumet-
reillä kohtasimme suuren haasteen.  

Klubimme rakennusalan ammattilainen, 
vastaavaksi mestariksi nimetty Paavo 
Arvo sairastui vakavasti eikä voinutkaan 
jatkaa tehtävässä.  Toista alan ammatti-
laista klubissa ei ollut, mutta saimme 
hankkeeseen talkoilla mukaan leijona-
henkisen Ismo Litvan, joka on toiminut 
koko hankkeen ajan vastaavana mesta-
rina.  Oman klubin väestä päätoimiset 
rakentajat ovat olleet Kimmo Rantala ja 
Hannele Tanner-Penttilä.  Klubin ansio-
työssä käyvä väki kokoontui talkoisiin 
aikataulujensa puitteissa.  Alueelle voi 
hajaantua eri tehtäviin ympäri puiston 
aluetta. Lautojen kantoa, soran levitys-
tä, maalausta, siivousta.  Harjannostajai-
setkin vietettiin taivasalla. Toiminta so-
peutettiin korona-aikaan, toimeliaisuus 
säilyi.  

SISUPUISTOSSA  
TAPAHTUNUTTA

Tähän mennessä alueella on avajais-
juhlallisuuksien lisäksi järjestetty mm. 
stand up -ilta, lavarunoilta, kokouksia, 
venetsialaiset, vanhustenpäivän oh-
jelmaa, päiväkotiryhmien vierailuja, 
avointen ovien päiviä, nappulajalkapal-
loilijoiden harjoituksia, ohjattua porras-
jumppaa ja päiväkotiryhmän joulujuhla. 
Eli alue sopii mitä moninaisimpiin tilai-
suuksiin ja aktiviteetteihin kaikenikäi-
sille niin kesällä kuin talvellakin.  Koro-
narajoitusten takia jouduttiin muutamia 
tapahtumia perumaan joulukuun puolen 
välin jälkeen.

Lions Club Aura/Sisun suurhanke Sisupuisto-kokonaisuus valmistui heinäkuun helteillä Auran 
ydinkeskustaan. Alkusysäys hankkeelle oli diabeteksen ehkäisy liikunnan keinoin ja siihen tar-
koitukseen oli tarkoitus rakentaa kuntoportaat.  Rakennuspaikka herätti ajatuksen laajemmas-
takin kokonaisuudesta. Portaiden tarvikehankintoihin saatiin 50 % avustus Arne Ritari -säätiöl-
tä ja esiintymislava/katsomoon on luvattu noin 30000 euron Leader-tuki.

Kuva: Veikko Toivonen
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Iloinen sisuporukka kutsuttuna lavalle.

Avajaisten hyörinää

Avauspuheen piti Heikki Mäki

Iloiset avajaiset
Sisupuisto avattiin käyttöön lauantaina 
17.7.2021. Päivän viralliseen osuuteen 
paahtavaan helteeseen oli uskaltautunut 
n. 130 henkilöä. Itsestään selvää oli, että 
ensimmäisenä kajautettiin ilmoille Var-
sinais-suomalaisten laulun alun säkeis-
töt ”Helky laulu Auran rantain”. 

LC Aura/Sisun presidentti Pasi Kul-
lanmäki toivotti vieraat tervetulleiksi 
ja kertoi sisukkaan klubin toiminnan 
tavoista, ei pudoteta hanskoja, vaikka 
eteen tulee yllättäviä vaikeuksia. Auran 
kunnan tervehdyksen esitti vs. kunnan-
johtaja, hallintojohtaja Tuija Pellosmaa. 
Vasta toukokuun alussa laajentuneena 
toimintansa aloittaneen OP Vakka-Au-
ranmaan toimitusjohtaja Lasse Vehvi-
läinen teki ensi esiintymisen Aurassa 
Sisupuiston lavalla. Toisen rahoittajayh-
teisön V-S Jokivarsikumppanien terveh-
dyksen lausui Satu Juntunen.

Hankevastaava, LC Aura/Sisun rahas-
tonhoitaja Hannele Tanner-Penttilä, 
joka toimi tilaisuuden juontajana ker-
toillen hankkeen etenemisestä ja vas-
taan tulleista monista yllätyksistä, kut-
sui yhdessä musiikista vastaavien Armi 
ja Arto Laakson kanssa laulaen esiin 
seuraavan esiintyjän Heikki Mäen. 

Suomen Lions-liiton varapuheenjohta-
ja Heikki Mäki lausui avaussanat. Hän 
nauratti yleisöä tuomalla julki ilonsa, 
että saa joskus avata jotain, kun virkan-
sa puolesta Länsi-Suomen aluehallinto-
viraston johtajana on joutunut koronan 
takia usein sulkemaan paikkoja.

Heikin kutsumana lavalle seurasivat 
myös MD 107-A DG Eija Kesti, GMT 
Ulla Rahkonen, Arne Ritari-säätiön 
hallituksen jäsen Bo Lindberg. Paljon 
lämmittäviä sanoja. Kukkia. Eija Kesti 
kutsui lavalle kaikki paikalla olleet LC 
Aura/Sisun jäsenet. Liikuttava hetki. 
Kiitoksia ja muistamisia, kyyneleitäkin.

Iltajuhlan aikaan oli jo vähän viileäm-
pää. Elävän Virran Yhdistys järjesti 
juhlan kunniaksi lavalle kolmen Stand 
Up -koomikon kolmen tunnin setin. Vä-
keä oli selvästi enemmän kuin päivällä. 
Kioski oli juhlapäivänä ensimmäisen 
kerran auki. Martat leipoivat ja olivat 
kioskissa apuna. Partiolaiset paistoivat 
räiskäleitä. Auran Kirkonkulman Ky-
läyhdistys toimitti lasten iloksi pomppu-
linnan päivän juhlaan. Yhteistyö pelaa. 

Yhteisöllisyyden lisäämiseen Sisupuis-
to tarjoaa puitteet. Hanke toi mukanaan 
muutaman uuden jäsenenkin.

Hannele Tanner-Penttilä
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LC Mietoinen

LC Mietoinen 40 vuotta
LC Mietoinen täytti pyöreitä vuosia jo 
viime vuonna, mutta tapahtumaa pääs-
tiin juhlimaan vasta jälkikäteen koro-
natilanteen hieman helpotettua. Heinä-
kuun viimeisenä päivänä kokoonnut-
tiin pääasiassa oman porukan kesken 
ja juhlapaikkana oli Villa Pähkinämäki 
Nousiaisissa. Kutsuvieraina tilaisuutta 
juhlistivat piirikuvernööri Eija Kesti ja 
klubimme kummi Taito Ylhäinen puoli-
soineen. 

Piirikuvernöörin viesti juhlivalle klu-
bille oli selkeä: kohdataan, toimitaan ja 
viihdytään yhdessä. Veli Taito muisteli 
suunnitteluvaihetta ja palautti mieliin 
silloisen kunnanjohtajan Mauno Luoto-
sen roolin klubin perustamisessa. Klubin 
syntymä täytti sen aukon, joka oli jäänyt 
Mynämäen ja Lemu-Askaisten klubin 
väliin. Klubin ensimmäiseksi sihteerik-
si valittiin veli Markku Saraste. Klubin 
jäseniksi haluttiin saada eri ammattien 
edustajia, jotta myös erilaiset näke-
mykset ja ajatukset saataisiin paremmin 
esiin. Kuluneet vuodet ovat osoittaneet 
sen toimivaksi ratkaisuksi. Heti alusta 
alkaen klubi järjesti erilaisia aktiviteet-
teja, joihin myös veljien perheet osallis-
tuivat aktiivisesti. Tällä hetkellä klubiin 
kuuluu 32 jäsentä, joista kymmenen on 
alkuperäisiä perustajajäseniä.

Kauden 2021-2022 presidentti Teppo 
Mikkola kiitti omassa puheessaan niin 
kutsuvieraita kuin kaikkia osallistujia 
ja totesi itse olleensa nuorin perustaja-
jäsen.

Illan ohjelmaan kuului mm. Power-
Point-esityksenä valokuvia klubin ak-
tiviteeteista ja juhlista vuosien varrel-
ta. Juhlijoita viihdytti ja yllätti taikuri 
& mentalisti Marko Poskiparta. Illan 
musiikista vastasi paikallinen Yhden 
punnan orkesteri, joka oli saanut nimen-
säkin vasta samana iltana. Juhlan juon-
tajana toimi veli Timo Sunnari ja ter-
vehdysanat lausui edellisen kauden pre-
sidentti Jouni Punta. Koronarajoitusten 
vuoksi myös virkailijoitten vaihtoa oli 
siirretty, ja tehtävä saatiinkin suorittua 
tällä kertaa poikkeuksellisen juhlavissa 
puitteissa. Illan aikana nautittiin runsas 
ja maittava juhlaillallinen. 

Teksti Pekka Heikkilä, 
kuvat Timo Mettala
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LC Naantali-Raisio

Lions Club Naantali-Raisio 20 vuotta
Naantalin ja Raision lioneja yhdistää 
halu tehdä klubien välistä yhteistyötä 
ja toteuttaa lionsteemaa ”Me palvelem-
me”, pääosin paikallisesti.

Vuonna 2001 perustettiin Naantalin ja 
Raision alueelle naisklubi LC Raision 
ja LC Raisio/Martinuksen aloitteesta. 
Lionstoimintahan on alkanut Suomessa 
vuonna 1950. Nykyisin MD 107A ry:n 
piirikuvernöörinä toimiva raisiolainen 
Eija Kesti sai tuolloin, 20 vuotta sitten, 
tehtäväkseen alueen ensimmäisen nais-
klubin perustamisen. Eija Kesti ystävi-
neen onnistui löytämään 22 eri alojen 
ammattilaista. Mukaan lähti mm. toimi-
tusjohtaja, yrittäjä, henkilöstöpäällikkö, 
lääkäri, sairaanhoitaja, perhepäivähoi-
taja, tutkimusjohtaja, talouspäällikkö, 
palkanlaskija, koulutusjohtaja, apulais-
rehtori, lehtori, aikuiskoulutuspäällik-
kö, pankinjohtaja, optikko, IT-alan tii-
mipäällikkö. Tällä hetkellä klubissa on 
33 jäsentä. Tämä monialainen osaava 
tiimi jatkaa ahkerasti toimintaansa ja ot-
taa mieluusti vastaan uusia jäseniä. Tä-
män kauden teemana onkin: Kohdataan 
–Toimitaan – Viihdytään.

LC Naantali-Raision toiminta on keskit-
tynyt lähialueille, joskin myös kansain-
välistä toimintaa on. Klubillamme on 
Sri Lankassa kummityttö, jonka koulun-
käyntiä on tuettu lapsuudesta aikuisuu-
teen.  Yksi upeimmista kokemuksista 
niin klubilaisille kuin juhlavieraille on 
vuosittain alueen lotille ja pikkulotille 
organisoitu hemmottelupäivä vuodesta 
2003 alkaen. Toinen pitkäaikainen pro-
jekti on Joulupuu.

Joulupuu-projektin avulla kerätään lah-
joja alueen vähävaraisten perheiden 
lapsille. Kolmas kohde lähellä klubilais-
ten sydäntä on nuoriso. Päättäjäisbileet 
-näytelmän näytöksissä pääsivät alueen 
yläasteen nuoret opettajien kera kuule-
maan ja pohtimaan päihteiden käyttöön 
liittyvistä riskeistä ja lisäämään tietoa 
siitä, miksi kaveria ei saa jättää, vaikka 
päihteiden käytön julkituloa pelkäisikin. 
Osallistumme Nuorisokahvilan ylläpi-
toon Naantalin kaupungin nuorisotyön 
tukena. Alakouluikäisille ja heidän van-
hemmilleen tullaan jatkossa tarjoamaan 
tietoa KiTeNet-projektin (kiusaamisesta 
terveeseen nettikäyttäytymiseen) kautta 
vanhempainilloissa.

Kaikki nämä aktiviteetit tarvitsevat 
aktiivisia, tekeviä ja mielellään vapaa-

aikaansa hyväntekeväisyyteen käyttäviä 
lioneja.  Varainkeruuta hoidetaan myös 
myymällä lippuja erilaisiin konserttei-
hin ja tilaisuuksiin.

LC Naantali-Raision 20-vuotisjuhlaa 
vietettiin Naantalin kylpylässä 2.10. 
2021. Päiväjuhlassa naulattiin klubin 
uusi lippu. Sen vihki rovasti Pertti Ruot-

salo juhlallisin menoin. Juhlapuheen piti 
Suomen Lions-liitto ry:n puheenjohtaja 
CC Sanna Mustonen. Iltajuhlaa vietim-
me klubin jäsenten ja heidän avecien-
sa kesken,  hyvästä seurasta ja ruuasta 
nauttien.

Anne-Maj Ristimäki ja Eija Kesti
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LC Uusikaupunki/Merettaret

Merettarien 10-vuotisjuhla 
- Vihdoinkin
Uudenkaupungin Merettarien 10-vuotisjuhlaa piti viettämän keväällä 2020. Valmiiksi 
suunnitellut juhlat siirrettiin kahteen kertaan, kunnes vihdoin saatoimme pitää juhlien 
juhlat. Pitkä odotus lisäsi valmisteluaikaa ja juhlamieltä. Edellisen vuoden joulujuhlat-
kin oli kaikilta suomalaisilta jääneet väliin, joten nyt oli monta aihetta juhlaan ja ilon 
pitoon 19.11.2021.

Hotelli Aquariuksen jouluinen sisään-
käynti oli koristettu juhlan kunniaksi pu-
naisella matolla ja leijonapatsailla. Past 
presidentti Maisu Ketonen ja nykyinen 
presidentti Pirjo Koskenrouta toivottivat 
juhlasalin ovella tervetulleeksi melkein 
60 vierasta. Mukaan oli kutsuttu myös 
naapuriklubi, LC Lokalahti, koska hei-
dänkin oma, aiemmin vietetty suuri 
juhlansa oli supistunut koronan vuoksi.  
Merettarien Runokuoro esitti juhlaväel-
le jouluisia säkeitä, joskin rallatti loppu-
illasta Merettarien lyhyestä, mutta vai-
herikkaasta historiasta. Merettarien 11. 
toimintakaudella ilmestyi charterpresi-
dentin kirjoittama kymmenvuotishis-
toriikki ”Merettarien meininkiä”, joka 
lahjoitettiin tilaisuudessa klubimme toi-
mintaan vaikuttaneille yhteistyökump-
paneille. Juhlamme erityinen kunniavie-
ras oli opaskummimme Erkki Ääritalo.

Varsinaisen juhlavuotemme kaudel-
la 2019-2020 presidenttinä oli Maisu 
Ketonen ja kuvernöörinä Heikki Mäki. 
Niinpä VCC Heikki Mäki oli juhlapu-
hujamme ja mukana jakamassa varsi-
naisen juhlavuoden palkitsemiset.

Yhden ruusun palkinnon saivat Lee-
na Heikkilä, Marketta Hämeenkorpi ja 
tilaisuuden juontajana toiminut Paula 
Saarni. Melvin Jones-Fellowship- jäse-
nyyden saivat Anne Kuusisto ja Tuula 
Pietilä.

Kuvernöörin ansiomerkin saivat presi-
dentin tai sihteerin tehtävissä toimineet 
Riitta Hento, Johanna Kostiainen, Vir-
pi Louhivuori, Marketta Suoja-Sjöb-
lom, Maisu Ketonen ja rahastonhoitaja 
Vuokko Tyvi.

Presidentin tunnustuspalkinnon saivat 
Leena Aitonurmi, Leena Karimo-Närhi, 
Heli Laulajainen, Marjo Mäkirinne, 
Tuulikki Niemelä, Vuokko Virtanen ja 
Johanna Vänskä. 

DG Eija Kesti ja PCC Heikki Mäki 
ojensivat klubin ensimmäiselle presi-
dentille, piirilehti Jalopeuran päätoimit-
tajalle Pirjo Koskenroudalle Medal of 
Merit-ansiomerkin.

Tilaisuuden juhlallisin osuus oli ritarik-
si lyönti. Tanssisalin parketilla olevalle 
rahin samettityynylle kutsuttiin polvis-
tumaan Helena Rantanen, klubin toinen 
presidentti. Ritariksi lyöjänä toimi klu-

bin charterpresidentti Pirjo Koskenrou-
ta.

Virallisen osuuden ja juhla-aterian jäl-
keen tunnelma kohosi ja tanssijalka ke-
veni. One Man Band soitti kuin isompi 
orkesteri ainakin. ”Huikeat juhlat”, kiit-
teli yksi vieraistamme. Niin ajattelimme 
itsekin! Ne olivat juhlalliset, iloiset ja 
vähän vallattomatkin.

Helena Rantanen, ritariksilyöntiä vaille valmis. Lyöjänä klubin edellinen  
ritari Pirjo Koskenrouta. Todistajina Tuulikki Niemelä ja Maisu Ketonen
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Tervetulosanat  
ja maljan kohotus

Presidentti Pirjo Koskenrouta

Leijonahenki

Runokuoron esitys

“Maailma on niin kaunis”
Anna Katariina

Juhlapuhe

VCC Heikki Mäki

Joululaulu
“Taas toivotus hyvän joulun”

Juhlaruokailu

Historiikkikatsaus
Charterpresidentti Pirjo Koskenrouta

Meretar-rallatus

Huomionosoitukset

Ritariksi lyöminen

Vapaa sana

Kohti uutta
DG Eija Kesti

20-luvun huumaa
Anna Katariina

Arpajaiset

Tanssia
One-Man-Band

Heikki Mäen kannustuspuhe

Runokuoro tunnelmoi

Merettaret juhlamielellä

Torkkelit - alusta alkaen mukana
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Yhteiset talkoot Rauhaniemessä
Lionit tekivät puutarhatöitä Rauhaniemessä, näkövammaisten kesäpaikassa syyskuus-
sa. Syyskuun toiminnan teemana oli juuri silloin ”Näkö”.

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry 
täyttää tänä vuonna 110 vuotta ja jäseniä 
on noin 600. Jäsenkunnan keski-ikä on 
reilusti yli 70 vuotta ja se nousee koko 
ajan. Jäsenistö on vaikeasti heikkonä-
köistä tai täysin sokeaa.

Yhdistyksen kesäpaikka Rauhaniemi si-
jaitsee Kaarinassa Littoistenjärven ran-
nalla. Tontilla on yli 100 vuotta vanha 
huvilarakennus, kaksi ulkorakennusta, 
kaksi laituria, grillikatos ja leikkimökki. 
Piha-aluetta ja puutarhaa on melko run-
saasti. Kesäpaikka on jäsenten vapaas-
sa käytössä kesäisin, ja lisäksi siellä on 
tapahtumia ympäri vuoden. Testament-
tilahjoituksella 70-luvulla saatu kesä-
paikka on edelleen tärkeä osa yhdistyk-
sen toimintaa, jäsenten ajanviettoa ja 
virkistäytymistä.

Lions-järjestön antama tuki ja työpa-
nos on yhdistyksen mukaan ollut vuo-
sien varrella tervetullutta ja tarpeellista. 
Niinpä jälleen tänä syksynä kutsuimme 
Piiri 107A:n lioneja talkoisiin. Piiriku-
vernöörinä pyysin yhteistyöhön myös 
puutarha-alan konsernin Helle Oy:n, ja 
niinpä saimme mahdollisuuden käydä 
istuttamassa pari uutta omenapuuta pois 
kaadettujen tilalle. Lionit puolisoineen 

ahkeroivat. Poistimme ja sahasimme 
kuivia oksia, puhdistimme kulkuväyliä, 
haravoimme puusta pudonneita oksia ja 
lehtiä. Linnunpönttöjäkin puhdisteltiin. 
Oli mitä kaunein syyspäivä. Uskon, että 
meille kaikille talkoolaisille tuli hyvä 
mieli auttamisesta. 

Toivotamme oikein hyvää jatkoa loma-
paikkaa käyttäville näkövammaisille ja 
heidän upeille koirilleen! Kiitos talkoo-
väki!

Eija Kesti 
piirikuvernööri MD 107A ry



Hyvä Lions-
jäsen
Yhdistyksemme 
Varsinais-Suomen 
Näkövammaiset ry 
täyttää tänä vuonna 
110 vuotta ja jäseniä 
meillä on noin 600.
Jäsenkuntamme keski-ikä on paljon yli 70 vuotta ja nousee koko ajan. Jäsenistö on vaikeasti 
heikkonäköistä tai täysin sokeaa.

Kesäpaikkamme Rauhaniemi sijaitsee Kaarinassa Littoistenjärven rannalla, osoitteessa 
Vanuttajankatu 5. Testamenttilahjoituksella 70-luvulla saamamme Rauhaniemi on tärkeä 
osa yhdistyksemme toimintaa ja jäsentemme virkistäytymistä.Tontilla on yli 100 vuotta vanha 
huvilarakennus, kaksi ulkorakennusta, kaksi laituria, grillikatos ja leikkimökki. Piha-aluetta ja 
puutarhaa on melko runsaasti. Kunnossapidettäviä kohteita on siis paljon.

Kesäpaikan kunnossapitoa ei ole mahdollista jäsenten tehdä, vaan tarvitsemme siihen 
ulkopuolisten vapaaehtoisten apua. Yhdistyksen yhteiskunnalta saamaa, jatkuvasti 
pienenevää avustusta ei voi käyttää kesäpaikan kustannuksiin.

Rauhaniemi on jäsentemme vapaassa käytössä kesäisin ja lisäksi järjestämme siellä 
tapahtumia ympäri vuoden. Lisäksi vuokraamme tiloja ulkopuolisillekin päiväkäyttöön. 
Yläkerrassa olevassa pienessä asunnossa on vuokralainen, jotta näin saamme katettua 
osan kiinteistön kuluista.
 
Olemme saaneet Lions -järjestöltä monipuolista apua kesäpaikkaamme useiden vuosien ajan, 
mm puiden kaataminen ja pilkkominen, huvilan ikkunoiden pesu sekä piha-alueen siivous 
syksyisin ja keväisin. Lisäksi olemme saaneet runsaasti linnunpönttöjä alueen puihin sekä 
niiden vuotuisen kunnossapidon. Lions-jäseniä on toiminut myös avustustehtävissä 
Rauhaniemen tilaisuuksissa.
 
Lions-järjestön antama tuki ja työpanos on ollut oikein tervetullutta ja tarpeellista.
Olemme kiitollisia vuosien varrella saamastamme tuesta.
 
Yhteiskunnan rahoituksen vähetessä tarvitsemme yhä enemmän ulkopuolista tukea. 
Näin myös Lions-järjestöltä saamamme tuen merkitys vain kasvaa.
 
Toivottavasti saamme tällaista talkoo- ym. apua jatkossakin.
 
Yhteistyöterveisin ja kiittäen 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
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Kesäpaikkamme Rauhaniemessä
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LC Naantali-Raisio

ONNEN MANIFESTI 
– näytelmä nuorille, nuorista

Lähes päivittäin saamme lehdistä lukea nuorten väsymyksestä 
ja nuorten suurista ja välillä mahdottomistakin suorituspaineista. 

Suorituspaineita kasaantui nuorille jo ennen korona-aikaa 
ja korona-aikana tämä on entisestään korostunut.
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Syksyllä 2019 LC Naantali-
Raisio halusi tehdä jotain 
hyvää nuorten hyväksi.

Keskustelu aloitettiin Naantalin Suo-
pellon oppilaiden ja opettajien kanssa. 
Keskusteluissa nuorten esiin nostamak-
si teemaksi nousi jo silloin nuorten suo-
rituspaineet ja kovat vaatimukset. Tätä 
aihetta käsittelemään ja toivottavasti 
myös sitä helpottamaan löydettiin teat-
teri Taimine ja heidän esityksensä On-
nen Manifesti. 

”Hannes Strömberg on paras jääkiekos-
sa. Hanneksen faija oli ammattilainen 
ja nyt on Hanneksen vuoro menestyä. 
Mutta haluaako Hannes oikeasti pelata 
jääkiekkoa ja kestääkö hän yhä muiden 
odotuksia? Kun Hannes törmää super-
fiksuun luokkakaveriinsa Emmiin, he 
tajuavat nopeasti, että heillä on jotakin 
yhteistä. Molemmat ovat väsyneet stres-
siin ja paineisiin, siihen että pitää pär-
jätä parhaiten, olla täydellinen. On vain 
yksi ratkaisu: heidän pitää protestoida!

Miten haluamme elää? Miten 
meistä tulee onnellisia? Ja kuka 
päättää, mitä on menestys? 

Ilmeisesti aihe ja esitys osui ja upposi, 
sillä oppilaat kuuntelivat hievahtamatta 
esitystä. Muutamat oppilaat kuulemma 
pyyhkäisivät jopa salaa silmäkulmiaan. 
Näin kommentoi heti tuoreeltaan Suo-
pellon koulun yhteiskuntaopin opettaja 
Sari Anttila. Näytti hänellä itselläänkin 
olevan silmäkulma hieman kostea esi-
tyksen jälkeen. Sari totesi myös, että 
kahden hengen esitys on koulussa teh-
tävien järjestelyjen kannalta kätevä. 
Esiintyjät toivat mukanaan myös teknii-
kan eikä koulun tarvinnut tehdä mitään 
etukäteisjärjestelyjä. Joskus opettajana 
kokee myötähäpeää, kun aikuiset esittä-
vät nuoria, mutta tässä esityksessä tässä-
kin asiassa onnistuttiin hienosti. Esitys 
oli aito ja koskettava, niin ajan henkeen 
sopiva ja kertoi nuorten elämästä.

Oppilaat puolestaan kommentoivat esi-
tystä seuraavasti. ”Näytelmään oli help-
po samaistua ja se oli inspiroiva.” ”Oli 
mukavaa katsottavaa ja pystyivät us-
komattomasti näyttelemään. Näytös oli 
myös hauska ja humoristinen.” ”Kiek-
kopoika oli kiva ja ruotsi oli kivaa vaih-
telua (osa vuorosanoista oli ruotsiksi). 
Kunpa osaisin itse näytellä yhtä hyvin.” 
”Näytelmä oli tunteita herättävä ja uu-
desta kulmasta nuorten asioita katsova. 
Näyttelijät olivat hyviä. Näytelmä kä-
sitteli hyvin nuorten asioita.” Suoritus-
paineiden ja kovien vaatimusten lisäksi 
esitys sivusi hienovaraisesti myös itse-
tuntoon ja someen liittyviä asioita.

Pelkästään yhden yhdistyksen voimin 

näytelmän tarjoaminen hyväntekeväi-
syyskohteena yläkoulun oppilaille olisi 
ollut liian suuri ponnistus, mutta on-
neksi saimme myös muita naantalilaisia 
yhdistyksiä mukaan. Mukana olivat LC 
Naantali-Raision lisäksi LC Rymättylä-
Merimasku, LC Naantali, Naantalin So-
roptimistit ry, Meri-Naantalin Rotaryt 
ry sekä Pelastakaa Lapset ry Naantalin 
osasto. Tämä oli erinomainen esimerkki 
siitä, miten yhdistysten välisellä yhteis-
työllä voidaan saavuttaa ja tukea paikal-
lisesti yhteiskunnan peruspalveluja. Ja 
näin koronarajoitusten jo hieman helli-
tettyä, tämä oli raikas ja tervetullut tuu-
lahdus koulutyön keskelle.

Esitysten piti alun perin olla keväällä 
2020, mutta koronan vuoksi ne siirtyi-
vät ensin syksyyn 2020 ja sieltä kevääl-
le 2021. Onneksi  syksyllä pystyimme 
vihdoin yhdessä tarjoamaan Suopellon 
yläkoululle torstaina 11.11. yhden esi-
tyksen ja Maijamäen yläkoululle kaksi 
esitystä perjantaina 12.11. Lisäksi LC 
Naantali-Raisio tarjosi, 20. juhlavuoten-
sa kunniaksi, yhden esityksen Vaisaaren 
yläkoululle torstaina 11.11. 

Näytelmän lisäksi yläkoulut saavat käyt-
töönsä oppimateriaalia aiheen käsittele-
miseksi myöhemmin myös tunneilla.   
                                             
Ritva Raitmaa 
LC Naantali-Raisio
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Nimet vasemmalta oikealle: Tuomarit: piirikuvernööri Eija Kesti, hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso ja
päätoimittaja Teija Uitto. Osallistujat: Antti Marttila 1. palkinto/Laitilan lukio, Heta Harikkala, Laitilan

lukio, Aada Puukki 2. palkinto Ukin lukio, Silja Pietilä Ukin lukio, Saana Soinu Ukin lukio, Bohumil Kotlár 3.
palkinto Ukin lukio ja Paula Saarni, puhetaitokilpailun koordinaattori, LC Uusikaupunki/Merettaret.

LC Uusikaupunki/Merettaret

Nuorten Puhekilpailu 
Uudessakaupungissa – aiheena rauha

Puheen aiheeksi oli annettu ”Uusikau-
punki, Rauhan kaupunki” ja ”Minä suo-
malainen nuori - pystynkö edistämään 
rauhaa omassa ympäristössäni ja maail-
manlaajuisesti”.

Vaikutusvaltaiseen raatiin lupautuivat 
piirimme kuvernööri Eija Kesti, Uu-
denkaupungin hyvinvointijohtaja Jan 
Vuorenlaakso ja kahden paikallislehden 
päätoimittaja Teija Uitto. Vastuullinen 
järjestäjä Merettarista oli Paula Saarni, 
joka on järjestänyt puhekilpailun myös 
muutama vuosi sitten. Tilaisuus pidet-
tiin kaupungin Demo-auditoriotilassa 
20.10. iltapäivällä.

Kilpailijat tulivat paikalle ujosti, mutta 
kyllä rohkeus ja esittämisen varmuus 
näyttäytyi jo ensimmäisen puhujan 
suorituksesta. Nuorten puhujantaidot 
ja aiheen monipuolinen käsittely yllätti 
kuulijat ja varmaan raadinkin. Puheet 

Uudenkaupungin rauhan solmimisesta on nyt 300 vuotta. Sen kunniaksi haluttiin Uudes-
sakaupungissa juhlia monin tavoin pitkin vuotta, mutta korona esti suuret yleisötapah-
tumat. LC Uusikaupunki/Merettaret päätti järjestää kahden lukion, Uudenkaupungin ja 
Laitilan lukion oppilaille rauhanaiheisen puhekilpailun. Opettajien kannustamana kil-
pailuun ilmoittautui kuusi puhujaa. Puhekilpailu on erittäin tärkeä tapa kannustaa nuo-
ria vaikuttavaan ilmaisuun. Kilpailun palkintoihin saatiin sponsoriapua Uudenkaupun-
gin kulttuuritoimelta. Palkinnot kannustivat myös nuoria ylittämään jännityskynnyksen.

käsittelivät rauhaa omasta näkökul-
masta, henkilökohtaisista kokemuksista 
eettisiin pohdintoihin ja maailmanlaa-
juisiin näkymiin. Vahvoja ja vaikuttavia 
puheita. 

Jokainen puhuja sai välittömän palaut-
teen kaikilta jyryn jäseniltä. Raati oli 
kannustava ja jokainen heistä arvioi 
jokaista suoritusta eri kulmilta, vaikka 
kaikilla arvioitsijoilla oli yhteinen ar-
viointilomake puheen eri osatekijöiden 
arvioimiseksi. Nuoret kokivat varmasti 
saamansa palautteet kiitokseksi rohke-
asta päätöksestä ryhtyä kisaan ja upeas-
ta, yksilöllisestä suorituksesta.

Ja kyllä palkinnot, 300, 200 ja 100 euroa 
houkuttivat myös kokeilemaan puhujan 
ja vaikuttajan taitoja.

Puheiden jälkeisessä kahvitteluhetkessä 
nuoret jo juttelivat keskenään ja opet-

tajiensa kanssa vapautuneesti, toisiaan 
kiitellen ja kehuskellen. Kun raati oli 
saanut puntaroiduksi yksimielisen pää-
töksensä, kokoonnuttiin julistamaan ti-
laisuuden parhaat puhujat.  Antti Martti-
la Laitilan lukiosta sai ensimmäisen pal-
kinnon. Puheen aihe oli kiusaamiseen 
tarttuminen ja kaikkien yhteinen vastuu 
kiusaamisesta. Toiseksi tuli Aada Puuk-
ki ilmeikkäällä esityksellään. Aada ko-
rosti jokaisen omaa vastuuta: ”Jokainen 
meistä on rauhanneuvottelija”. 

Kolmannen palkinnon sai Bohumil Kot-
lár. Tsekkiläisen kulttuurin omaksunee-
na hän ihmetteli, kuinka paljon voitai-
siin liittää kohteliaisuutta päivittäiseen 
arkeen. Näistä nuorista puhujista kuul-
laan vielä!
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LC Naantali

Naantalin leijonilla onnistunut 
kirkkokonsertti

Molempien klubien jäsenet myivät lip-
puja tuttavilleen ja lisäksi käytettiin eri 
myyntikanavia. Suurimman työn teki 
veli Jouni Halenius huolehtiessaan siitä, 
että konserttiin saatiin solisteiksi Maria 
Lund ja Mikael Konttinen. 

Niin ikään Jouni onnistui saamaan pai-
kalle Laivaston pienen viihdeorkesterin. 
Vieläpä hän puhui paikalle sotilaskodin, 
jonka sisaret myivät kirkon edustalla 
kahvia ja munkkeja konserttiin saapu-
neille.

Eri osapuolten puheista ja ilmeistä näkyi 
tyytyväisyys. Seurakuntapastori Riikka 
Hietanen toivotti yleisön tervetulleek-
si Naantalin kirkkoon. Hän iloitsi siitä, 
että kirkko oli pitkästä aikaa täyttynyt 
kirkkoon tulijoista. Samoin solistit oli-
vat iloisia voidessaan taas esiintyä täy-
den salin edessä. 

Ilon purkauksena voitaneen pitää sitä-
kin, että orkesterin saksofonisti hypäh-
ti lavalta kirkon pääkäytävälle soolo-
osuutta soittamaan. Yleisö sai nauttia 
hienosta konsertista. Klubit olivat tie-
tysti tyytyväisiä siitä, että konsertista 
saatiin kelvollinen tuotto.

Hyvästä onnistumisesta rohkaistuneena 
tehtiin LC Naantalin lokakuun koko-
uksessa päätös, että konsertti pidetään 
myös ensi syksynä samojen klubien yh-
teisenä aktiviteettina.  

Päiväkin on jo sovittu. Se on syyskuun 
30. päivä 2022. 

Risto Lindroos                                                                                                                            
LC Naantali

Maria Lund, Mikael Konttinen sekä Laivaston pieni viihdeorkesteri 
esiintyivät Naantalin leijonien kirkkokonsertissa.

LC Naantali järjesti yhdessä LC Naantali-Raision kanssa hyvin onnistuneen kirkkokon-
sertin Naantalin kirkossa lokakuun ensimmäisenä päivänä.  Konsertti oli aikomus pitää 
jo vuotta aikaisemmin, mutta se ei silloin onnistunut pandemian takia. Tällä kerralla ol-
tiin onnekkaampia, sillä kokoontumisrajoitukset poistettiin hetkeä ennen tapahtumaa. 
Niinpä lippuja ehdittiin myydä vähän alle 500, mikä oli hyvä saavutus ottaen huomioon 
lyhkäisen myyntiajan. 
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LC Naantali-Raisio

Mukana jälleen diabeteskävelyllä

Ennen lähtöä diabeteslääkäri Markku 
Vähätalo kertoi lyhyesti, mutta hauskas-
ti liikunnan merkityksestä diabeteksen 
hoidossa. 

Ulla Rahkosen ohjaaman alkulämmit-
telyn jälkeen osallistujat pääsivät mat-
kaan. Osallistujilla oli myös mahdolli-
suus tehdä itselleen arvio mahdollisista 

Turun Ruissalossa järjestettiin 9.10. jo perinteeksi muodostunut diabeteskävely. Tapah-
tuman organisoijina olivat LC Turku/Sirius apunaan LC Naantali-Raisio.

diabetesriskeistä. Lenkin jälkeen käve-
lijät saivat juotavaa, välipalakeksejä ja 
energiapatukoita, joita oli saatu lahjoi-
tuksina.

Edustamani klubi oli tehnyt päätöksen, 
että kaikkien osallistumismaksu suori-
tetaan klubin aktiviteettitililtä, jolloin 
kuka tahansa voi osallistua. Tällä kertaa 

Syksyisen tihkuisessa säässä LC Turku/Siriuksen edustaja toivotti osallistujat tervetul-
leiksi. Säästä huolimatta parisenkymmentä ”sokeritonta” reippailijaa oli päättänyt kier-
tää joko kahden tai viiden kilometrin reitin Ruissalon kauniissa maastossa. 

punaliivisiä ja -pipoisia oli mukana seit-
semän, mutta toivottavasti ensi vuonna 
olemme liikkeellä jo suuremmalla jou-
kolla.

Anne-Maj Ristimäki 
LC Naantali-Raisio
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LC Turku/Sirius

Appikin avuksi diabeteksen 
torjuntaan
Toimikaudella 2021 – 2022 Lions-liitto otti ohjelmaansa kuukausittain vaihtuvan tee-
man, vaikka luonnollisesti teeman ajatuksia klubit saattoivat toteuttaa myös muuna ai-
kana. Hyvänä apuna olivat Lions-liiton webinaarit, joita saattoi seurata, kun aikaa oli 
joko klubin ohjelmana tai itsekseen. Lokakuun teema oli diabetes.

Suomessa tyypin 1 diabetesta sairaste-
taan eniten maailmassa ja tyypin 2 dia-
betesta sairastaa noin 400 000 ihmistä. 
Diabetes on kuitenkin hoidettavissa. Se 
on hyvin tutkittu sairaus, joten uusia 
lääkkeitä ja hoitomuotoja syntyy. Maa-
ilman Diabetesliiton mukaan diabetesta 
sairastaa 463 miljoonaa maailmassa ja 
määrän uskotaan kasvavan 700 miljoo-
naan vuoteen 2045. Tehtävää on paljon, 
mutta täytynee muistaa, että leijonat 
ovat maailman suurin hyväntekeväi-
syysjärjestö ja sen säätiö LCIF rankattu 
maailman kustannustehokkaimmaksi 
hyväntekeväisyyssäätiöksi useita vuo-
sia.

Me paikalliset lionit voimme auttaa dia-
beteksessa jakamalla oikeanlaista tietoa, 
liikuttamalla ihmisiä ja tukemalla taho-
ja, jotka auttavat mm. tutkimuksessa ja 
elämänlaadun parantamisessa. Esimer-
kiksi LC Turku/Sirius järjesti yhdes-
sä LC Naantali-Raision kanssa piirin 
diabeteskävelyn lauantaina 9.10.2021 
Ruissalon kansallispuistossa. Hieman 
tuhruinen sää ja matalalla riippuvat pil-
vet pelottivat suuret osanottajamäärät, 
mutta ihan mukavasti oli osanottajia: 
suunnilleen puolet oli turkulaisia ja toi-
nen puoli Naantali-Raision suunnalta. 

Piirikuvernööri Eija Kestin terveiset 
tapahtumalle toi PDG, GMT Ulla Rah-
konen, joka myös veti alkuverryttelyn. 
Diabeteslääkäri Markku Vähätalo kertoi 
tuttuun, hauskaan tyyliinsä, mitä voim-
me tehdä välttääksemme ja hoitaaksem-
me diabeteksen. Hän korosti, ettei pit-
käaikainenkaan nojailu kaupan kärryjä 
vasten ole liikuntaa, mutta reipas kävely 
sitä vastoin on. 

Apuna voi käyttää esimerkiksi puhe-
limen Google Fit -ohjelmaa, jolla voi 
seurata Cardio-pisteitä. Näin voi seurata 
sydämen kuntoa ja kaloreiden kulutusta. 
Puhelimen avulla syntyy kilpailu, joka 
kannustaa entistä parempaan tulokseen. 
Raisiolainen apteekkari Päivi Saarikivi 

kertoi diabetestestistä ja jakoi aiheesta 
materiaalia.

Lopuksi ennen pientä energiapalaa oli 
kävely kauniissa kansanpuiston maise-
massa. Reitit oli suunnitellut ja opasteet 
laittanut Siriuksen lionit Sanna Laiho ja 
Heikki Uusvuo. Maisema oli niin kau-
nis, että aamun pilvetkin kohosivat ylös, 
kunnes kävelyn päätyttyä laskeutuivat 
uudelleen alas, ja tuhnusade alkoi.

Kertyneet varat ohjattiin lyhentämättö-
mänä piirille ja sieltä edelleen LCIF:lle 
diabeteksen torjuntaan. Piirin rahaston-
hoitaja Reijo Vaura auttoi rahaliikenteen 
suunnittelussa ja lahjoituksen ohjaami-
sessa LCIF:lle.

Hilkka Mäkelä, ZC
LC Turku/Sirius, klubin tiedottaja

PDG Ulla Rahkonen ohjasi verryttelyhetken

Hetki ennen lähtöä kävelylle. Etualalla RC Hannu Mäenpää puolisoineen.
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LC Uusikaupunki/Merettaret

Diabeteskävely 
- Liikuntaa ja tietoa diabeteksesta
Kuinka moni sairastaa tyypin 2 diabe-
testa Suomessa – 250 000, 400 000 vai 
yli 500 000? Iloinen puheensorina kuu-
lui Leijonapuistossa, kun diabeteskä-
velylle osallistuvat pohtivat vastauksia 
kävelylenkin rasteilla. Tämän ja monta 
muuta diabetesta koskevaa kysymystä 
saivat kävelijät pohdittavakseen lauan-
taina 16.10. Uudessakaupungissa, kun 
LC Uusikaupunki/Merettaret ja Vakka-
Suomen diabetes ry järjestivät jo pe-
rinteeksi muodostuneen Diabetekävely 
-tapahtuman.

Diabeteskävelyt ovat lionsien, diabetes-
yhdistysten järjestämiä rentoja tapah-

tumia, joiden tavoitteena on innostaa 
kaikki pitämään huolta itsestään ja toi-
sistaan sekä jakaa tietoa diabeteksesta.

Ympäristö on diabeteksen ohella yksi 
leijonien kansainvälisitä teemoista. Ym-
päristötilanteella on myös vaikutus ih-
misten terveyteen suoraan ja välillisesti. 
Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke 
tarjoaa luontevan tavan palvella lähiym-
päristöä. Niinpä osa tietorastien kysy-
myksistä koskikin mm Itämeren puhta-
utta, vieraslajeja ja ilmastonmuutosta.
Kävelylenkin ja tietorastien jälkeen lää-
käri Marjatta Keihäskoski puhui aihees-
ta Mitä diabetes tuo tullessaan. Diabe-

teskävelyn rastien tietovisakysymykset 
virittivät kuulijat kuuntelemaan Marjat-
ta Keihäskosken esitystä. 

Suomessa on noin 450 000 diagnosoi-
tua hoidossa olevaa diabeetikkoa: noin  
50 000 tyypin 1 ja noin 400 000  
tyypin 2 diabeetikkoa. Lisäksi 50 000 - 
100 000 suomalaista sairastaa tietämät-
tään tyypin 2 diabetesta.

Diabeteksen kirjo on laaja. Nykykäsi-
tyksen mukaan diabetes on joukko eri-
laisia sairauksia, joka näkyy kohonnee-
na verensokerinpitoisuutena. Diabetek-
sessa haima ei tuota insuliinia tarpeeksi 

Kävelyreitti rastilta toiselle.
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tai ei ollenkaan tai insuliini vaikuttaa 
elimistössä puutteellisesti.

Tyypin 2 diabetes on vahvasti perin-
nöllinen. Lihavuus on yksi diabeteksen 
tärkeimmistä riskitekijöistä.  Sairaus 
on usein oireeton ja kehittyy hiljalleen 
vuosien kuluessa. Usein diabetes tode-
taan sattumalta muiden tutkimusten yh-
teydessä. Diabeteksen oireita voivat olla 
esimerkiksi väsymys, erityisesti aterioi-
den jälkeen, janotus ja vatsakivut. Jal-
kasäryt, jalkojen kihelmöinti tai pistely, 
tuntomuutokset ovat jo merkki taudin 
aiheuttamista hermovaurioista. Myös 
näön heikkeneminen ja mielialan lasku 
ja masennus voivat liittyä diabetekseen.

Jos omassa lähipiirissä on diabetesta ja 
vyötärönmitta on naisella yli 90 cm tai 
miehellä yli metrin, kannattaa mittaut-
taa verensokerinsa. Naisella jo yli 80 
cm ja miehellä yli 90 cm mitta vyötä-
röllä on merkki vyötärölihavuudesta ja 
lisää alttiutta sairastumiseen. Jo viiden 
prosentin painon alentaminen vähentää 
diabeteksen lisäsairauksien ilmaantu-
mista merkittävästi.

Hoitamattomana diabetes aiheuttaa li-

säsairauksia, vaurioittaa mm. sydämen 
verenkiertoa. Riski saada sydän tai aivo-
infarkti on suurentunut. Diabeteksen li-
säsairaudet kehittyvät hiljalleen vuosien 
kuluessa. Niiden seurauksena hermosto 
voi vaurioitua, mikä aiheuttaa tuntoais-
tin heikkenemistä, näön ja munuaisten-
toiminnan heikentymistä. Pahimmillaan 
hermostovauriot voivat johtaa raajan 
amputaatioon.

Diabetes on sairaus, jonka kulkuun 
voidaan tehokkaasti vaikuttaa elämän-
tapatekijöillä ja lääkityksellä. Painon-
hallinta, riittävä liikunta, terveellinen 
ruokavalio, riittävä uni, tupakoimatto-
muus ja korkeintaan kohtuullinen alko-
holinkäyttö ovat hoidon avaimia. Yksi-
löllinen lääkehoito ottaa huomioon ko-

konaisvaltaisesti sairastuneen tilanteen. 
Diabeteksen hoidossa pääosassa on 
omahoito terveydenhuollon ammatti-
laisten ohjein ja tuella.  Elämäntapa-
muutokset verensokerin mittaamisen 
ohella ovat avaimia hoidon onnistumi-
seen.  

Diabetesta kannattaa hoitaa huolella. 
Hyvällä hoidolla ehkäistään diabeteksen 
aiheuttamia lisäsairauksia ja valtimo-
tauteja. Perinnöllisyydestä huolimatta 
tyypin 2 diabeteksen kehittymiseen voi 
itse vaikuttaa omilla elintavoilla huo-
mattavasti.

Tuula Pietilä

”Diabeteksen kirjo on laaja. Nykykäsityksen mukaan 

diabetes on joukko erilaisia sairauksia, joka näkyy

kohonneena  verensokerinpitoisuutena. Diabeteksessa 

haima ei tuota insuliinia tarpeeksi tai ei ollenkaan tai 

insuliini vaikuttaa elimistössä puutteellisesti.”

Merettarien kahvitarjoilu ja diabetes-tietoisku kävelyn jälkeen Sorvakko-kodissa. 
Tarjoilijana Helena Rantanen, tietoiskua pitämässä Tuula Pietilä, kaupungin entinen ravitsemusterapeutti.
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LC Aura/Sisu   Näkyvä lion! 

TOREILLA TAVATAAN

Aurassa käynnistettiin kunnan toimesta 
iltatori kesäajaksi tiistaisin klo 17-19. 
Torilta oli mahdollista maksutta varata 
myyntipaikka koko kesäksi tai yhdeksi 
tiistaiksi.  Onnistuimme saamaan LC 
Aura/Sisulle koko kesäksi yhden käy-
töstä poistetuista, mutta kunnostetuista
bussikatoksista vakituiseksi myynti-

Koronan myötä on jouduttu luopumaan monista perinteisistä tapahtumista kuten kon-
serteista ja vaikkapa lastentapahtumista, jotka ovat aikaisemmin kuuluneet LC Aura/
Sisun aktiviteetteihin ja tuoneet näkyvyyttä toimintaan. Muuttuneen  tilanteen vuoksi on 
otettu käyttöön uusia toimintamalleja.

Asiakkaita ja omaa väkeä.

Turun Sirkus vieraili Auran torilla. Iltatorilla Heini, Vega, Hanski, Juho, Kimmo, Joni ja Pasi.

paikaksi.  Kojulla myytiin Lions-liiton 
nuorisoarpoja ja klubin omaa nimikko-
juomaa, alkoholitonta kuohuvaa Ome-
na-juhlajuomaa. Teimme lions-toimin-
taa tutuksi, jaoimme Jalopeura-lehtiä ja 
lions-esitteitä. Kerroimme Sisupuiston 
etenemisestä.

Syksyn tultua oltiin torikojullamme 
vielä syysmarkkinoilla ja myös Auran 

upeassa joulunavauksessa.  Joulunava-
uksen ehdoton kohokohta oli kunnan ja 
yrittäjien järjestämä jouluvalaistu ajo-
neuvokulkue.

Vielä ennen joulua saimme kutsun Ky-
rön joulumarkkinoille, jotta lionsien 
näkyvyys saataisiin mahdollisimman 
suureksi. Toreilla tavataan!
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LC Turku/Lucia    Aktiivisena 
                 poikkeusolosuhteissakin!

Wiurilan kartanon nykyiseltä omista-
jalta Anne Marie Aminoffilta saimme 
kuulla mielenkiintoisen tarinan karta-
non ajoista tähän päivään asti. Tämän 
jälkeen siirryimme tutustumaan Fiskar-
siin missä oppaanamme oli presidentti 
Renata Horte.

Lokakuussa osallistuimme diabeteskä-
velyyn, vietiin TYKS:n infektio-osas-
tolle reippauspalkinnot lapsille, oltiin si-
litysapuna Karderoopissa. Marraskuus-
sa kirjoitettiin joulukortteja vanhuksille 
ja askarreltiin joulumyyjäisiin tuotteita. 
Kun joulukuu koitti, laitoimme isom-
man vaihteen päälle jotta ehditään kaik-
ki suunnitelmat toteuttaa, joita olimme 
kehitelleet.

Heti joulukuun alussa Renata ja Aino-
Maija veivät Sykeröön reippauspalkin-
toja jotka he edelleen toimittivat Tyk-
sin lasten syöpäosastolle lasten iloksi. 
Sykeröä autoimme myös osallistumalla 
auttavilla käsillä heidän joulumyyjäi-
siinsä Turun Messukeskuksessa.

Lucia-kirkkoon ehdittiin hiljentymään 
Lucian päivänä ja samalla vietettiin pik-
kujoulut ravintola Teinissä.

Ruokakassit toimitettiin vähävaraisil-
le perheille, tontut ja joulupukki veivät 
tervehdyksemme laulamisten ja joulu-
muistamisten kera Vuokko-, Portsa-, 
sekä Suojakotiin.

Vielä viikkoa ennen joulua osallistuim-
me Mynämäellä joulutorin myyjäisiin 
jonka jälkeen laskeuduimme jokainen 
joulun viettoon onnellisina ja tyytyväi-
sinä siitä, että olemme voineet tuottaa 
monelle tänäkin kautena iloa ja valoa.

Kiitos kaikille klubilaisille menneestä 
kaudesta. Toivotan kaikille Jalopeura-
lehden lukijoille parempaa Uutta Vuotta 
ja mukavia klubikokoontumisia!

Merja Lehtilä 
LC Turku/Lucia

Aloitimme kauden 2021-2022 syyskuussa tutustumalla Wiurilan kartanoon Halikossa 
sekä Fiskarsin Ruukin alueeseen. Matkan tarkoitus oli yhdessäoloa taasen pitkän ajan 
jälkeen koska koronan leviäminen ja rajoitusten väheneminen mahdollistivat tapaami-
sen ja samalla suunnittelimme uuden kauden aktiviteettejä. Toki muistimme myös ohjeet 
koronaturvallisuudesta, maskit, turvavälit ja käsihygienian.



JALOPEURA 202246

LC Kaarina/Katariinat

Koronavuosi kannusti keksimään, 
kehittämään - ja kohtaamaan 
kotisohvalta

Alfa, beeta, gamma, delta - ja omikron! Jo toinen koronavuosi, kukapa olisi vuosi sitten us-
konut. LC Kaarina/Katariinat on ottanut koronan tuomat haasteet mielenkiinnolla vas-
taan ja toiminut aktiivisesti edelleen.  Yhdessä tekeminen on korostunut entisestään ja 
olemme voineet hyödyntää vuosi sitten lanseeraamiamme toimintatapoja. ”Kohdataan, 
toimitaan ja viihdytään” on toteutunut kirjaimellisesti.

Keväällä kokoustimme pääasiassa 
Teamsissä, mutta kesäkokouksen pi-
dimme ulkosalla Tuorlan rantasaunalla. 
Valitettavasti ystävänpäivän lettukestit 
Kaarinakodin vanhuksille jäivät jälleen 
pois ohjelmastamme. Toteutumatta jäi 
myös Sipilänmäen kesäteatterinäytös, 
jokavuotinen varainhankinta-aktivi-
teettimme. Lisäksi tänäkin jouluna jou-
duimme luopumaan Kaarinakodin puu-
rojuhlasta, mutta asukkaat saivat jälleen 
kukin oman joulupakettinsa.

Maskit maasta

Keväällä kaipasimme kuitenkin ”äksö-
niä” ja tähän tarkoitukseen antoi mah-
dollisuuden Kulmat kuntoon -projekti. 
Keräsimme kasvomaskeja ja muutakin 
roskaa vapun jälkeen eri puolilta Kaa-
rinaa. Saaliiksi saimme säkkikaupalla 
roskaa ja kaupan päälle myös hyvän 
mielen ohikulkijoiden kannustavista 

Kesätapaaminen Tuorlan rantasaunalla.
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kommenteista ja peukutuksista. Kyllä 
roskien kerääminenkin voi olla hauskaa! 
Muuten, hankimme tapahtumaa varten 
omalla logolla varustetut pinkit huo-
mioliivit, joille on ollut käyttöä monessa 
muussakin yhteydessä. Liivistä on tullut 
meille melkein virka-asuste, johon aina-
kin itse olemme ihastuneita. 

Syksyn haasteita

Elokuussa tavattiin ja kokoustettiin 
luontopolulla. Uuden kauden suunnit-
telussa voitiin hyödyntää ensimmäisen 
koronavuoden kokemuksia. Havukrans-
seista tuli se syksyinen ”meidän juttu”. 
Niitä väsäsimme pyhäinpäivän edellä 
ja myimme torilla sekä marketin edes-
sä.  Tätä ennen löysimme ulkotilois-
sa tapahtuvaa toimintaa: Syyskuussa 
osallistuimme esimerkiksi Littoisten 
klubin järjestämälle takakonttikirppik-
selle ja lokakuussa perinteiseen van-
husten ulkoilupäivään Kaarina-kodissa.  
Syyskaudella osallistuttiin myös piirin 
aktiviteettiin, näkövammaisten kesäpai-
kan Rauhaniemen puutarhatalkoisiin. 
Rauhanjulistekilpailuun osallistuimme 
myös. 

Lisäksi saimme onneksemme alkaa ke-
hitellä vielä syksyn ohjelmaan joulu-
konserttia. Koronatilanne näytti siinä 

vaiheessa sen verran lupaavalta. Juuri 
ennen konserttiamme joulukuun alussa 
ohjeistettiin, että koronapassin avulla 
tapahtuman voi toteuttaa. Hyvänteke-
väisyyskonsertissa esiintyi lauluyhtye 
Oktääni esittäen tuttuja, mutta myös 
vähemmän tunnettuja joululauluja. 
Konsertti pidettiin Kaarina-talossa ja se 
onnistui erinomaisesti rajoituksista huo-
limatta. 

Kuluvan kauden presidenttimme Ulla-

Maija Koskimies toteaa yhteenveto-
na, että vuotta 2021 leimasi edelleen 
pandemia, joka pakotti sopeutumaan 
vallitseviin olosuhteisiin – etäkokouk-
siin, ulkoilmatapaamisiin – ja toisaalta 
panostamaan heti aktiviteetteihin, kun 
tilanne hetkeksi helpotti. Kaiken kaikki-
aan selvisimme vuodesta hienosti jous-
tavuutemme ja hyvän yhteishenkemme 
ansiosta.

Ritva Minni

Kulmat kuntoon, maskit maasta!

Havukranssitalkoot



JALOPEURA 202248

LC Turku/Sirius

Korona muutti Siriuksen 
kulttuuritapahtumien luonnetta: 
runsas tunti erilaisia tietoiskuja ja 
hauskanpitoa kerrallaan
LC Turku/Sirius oli rakentanut en-
simmäiseen toimintasuunnitelmaansa 
Kulttuuri-polkutapahtumat ilman koro-
nan tuomia rajoituksia. Olimme ylpeitä 
Kulttuuripolku-ideasta: tutustutaan tut-
tuihin kohteisiin Turussa ja lähiympäris-
tössä oppaiden avulla kerran kuukaudes-
sa ja suunnitellaan ohjelma sellaiseksi, 
että kaikki A-piiriläiset voivat maksut-
ta tai pienin kustannuksin (opaskulut) 
osallistua. Päätimme olla tavoittelematta 
tuottoa: tärkeää on kanssakäyminen lei-
jonien ja heidän perheidensä ja ystävi-
ensä kanssa, klubien välinen yhteistyö 
ja lionien viihtyminen toistensa kanssa. 
Kaksi lähitapahtumaa ehdimme järjes-
tää ennen kuin koronarajoitukset iskivät.  

Keväällä 2021 aloitimme Teams-tapah-
tumat/hybriditilaisuudet kaikille A-pii-
riläisille Kulttuuritapahtumat-otsakkeen 
alla. Niin paljon olimme jo syksyllä 
käyttäneet Teamsia, että luotimme sii-
hen, että osaamme ohjata jokaisen si-
sään ohjelmaan. Kutsuimme kaikki A-
piiriläiset mukaan eli lähes 2000 lionia. 
Hieman hämmästyimme, kun kutsuihin 
vastasi 25:stä 60:een klubilaista, mutta 
tiesimme myös, että koneiden ääressä on 
usein yhtä enemmän jopa 6-7 osallistu-
jaa. Lisäsimme ja tehostimme opastus-
tamme, mutta se ei juurikaan tuottanut 
tulosta. Jos vaikka kaikki A-piiriläiset 

olisivat ilmoittautuneet, olisimme hei-
dät myös hyväksyneet onnistuneesti! 
Olimme varanneet opastajat jokaiseen 
tapahtumaan ja aloitimme täsmällisesti. 
Ensimmäisten tilaisuuksien yhteydessä 
järjestimme arpajaisia (5€/arpa). Voitto-
ja oli kaksi, joista toinen oli aina ARS-
adressi. Tarkoituksemme oli muistuttaa 
ARS-toiminnasta. Aihevalikoima oli 
kattava ja pyrimme valitsemaan aiheita, 
jotka olivat ajankohtaisia.

• Finlandia-palkintokirjojen esittely, 
FM Riitta Suominen 22.1.2021

• Edunvalvontavaltuutus, OTM 
Kaisa Mähkä 17.2.2021

• Sijoittaminen, Varainhoidon edus-
taja, Antti Kanervisto 24.3.2021

• Ravintovalmennus, Ravintoval-
mentaja Sirpa Heikkilä 21.4.2021

• Viini-ilta, Viinituntijat Bo Lindberg 
ja Daniel Lindberg 27.5.2021

Syksyllä 2021 jatkoimme Kulttuuripol-
ku-tapahtumia.

Kun korona taas estää kokoontumiset, 
päätimme, että jatkamme koko kevään 
2022 ajan Teamsin välityksellä tai hy-
bridinä Kulttuuripolku-tapahtumia (tar-
kemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin 
mm. Siriuksen kotisivulla):

Kuvassa ravintovalmentaja 
Sirpa Heikkilä.

• Hyvinvointi. Studio One.  
Mikko Äikäs. 27.1.2022

• Kahvakuula. Muu  
hyvinvointiliikunta.

• Leijona-toiminta tutuksi
• Verotus: Henkilöverotus ja/tai Pe-

rintö-, lahja- ja jäämistöverotus ja/
tai Yrittäminen/Yritysverotus

• Kotiruokaa kasviksista
• Mathildedalin kierros, Kyläpanimo  

ja Teijon kansallispuisto 
• Luostarinmäen käsityöläismuseo

LC Turku/Sirius järjestää myös erilaisia 
teatteri- ja museokäyntejä, jos korona 
suo. Noin viikkoa, puoltatoista ennen ti-
laisuutta lähetämme piirisihteeri Nurmen 
kautta sähköpostitiedotteen tapahtumas-
ta ja webmaster Patrikaisen kautta mai-
noksen A-piirin sivulle. Kaikista on tie-
to myös osoitteessa www.turkusirius.fi.   
Ruotsinnoksista huolehtii DC-kielivas-
taava Bo Lindberg. Autamme edelleen 
kaikkia pääsemään sisään Teamsiin. Il-
moittaudu. Neuvomme eteenpäin.

Hilkka Mäkelä
LC Turku/Siriuksen tiedottaja
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LC Turku/Aurora

Kohta 30-vuotias reipas ikinuori

Turun yliopistollisen keskussairaalan 
synnytysosastolle on viime vuonna toi-
mitettu kahteen otteeseen pieniä sukkia 
vastasyntyneille ja kolmas erä on taas 
valmiina. Näitä sukkapareja on vuoden 
aikana neulottu lähes sata, kiitos Hanna 
P., Tuija L. ja Virpi, ahkerat neulojat!

Turkupostin lukeminen näkövammaisil-
le on jo vuosien ajan kuulunut Auroran 
palveluaktiviteetteihin. Olen toiminut 
lukijana ja vilpittömästi nauttinut neljä 
kertaa vuodessa kohdalleni tulevasta 
lukuvuorosta. Kohderyhmänä on Var-
sinais-Suomen Näkövammaiset ry:n 
jäsenet ja äänite tavoittaa kerralla 600 
henkilöä.

Pitkään vireillä ollut Tauluja Kerttulin 
vanhainkotiin -aktiviteetti saatiin vii-
mein syksyllä toteutettua, sekin terveys-
turvallisesti vain vanhainkodin aulassa. 
Taidetiimimme Hanna M., Irja, Marja-
Leena, Pirkko, Tuija L. ja Ulla yhdes-
sä henkilökunnan kanssa asetti tauluja 
näyttelyksi ala-aulaan. Asukkaat saivat 
sitten käydä näyttelyssä ihailemassa nii-
tä ja varata mieleisensä teoksen omaan 
huoneeseensa. Henkilökunnalle annet-
tiin myös mahdollisuus lunastaa sijoit-
tamatta jääneet taulut itselleen pientä 
korvausta vastaan.

LC Turku/Auroran 30-vuotistaival on 
kohta kuljettu ja toivottavasti voimme 
juhlia sitä oikein kunnolla. Muotinäy-
töstä valmistelimme yhteistyökumppa-

Tässä koronan kurimuksessa olemme me LC Turku/Auroran naiset olleet kuitenkin ahke-
ria ja terveysturvallisesti suorittaneet jo perinteisiksi muodostuneet aktiviteetit.

neiden kanssa ennen koronaa. Kaikki 
on valmista ja toivottavasti saamme sen 
toteutettua juhlamuotinäytöksenä!

On niin monta tapaa tehdä hyvää!

Marja-Leena Knuutinen, presidentti



50 JALOPEURA 2022

Suunnitteluvaiheessa lastenklinikan 
ylilääkärinä toimineen Jussi Mertsolan 
ja ylihoitaja Wiveka Kauppilan sanoin 
vanhemman läsnäolo lapsen hoidossa 
auttaa paljon monella tavalla, olipa lapsi 
pieni keskonen tai jo kouluikäinen. Täs-
tä syystä lasten ja nuorten klinikkaan 
on rakennettu perhehuoneita ja myös 
erillisiä vanhempainhuoneita. Näin van-
hemmille voidaan taata mahdollisuus 
osallistua lapsen päivittäiseen hoitoon 
ja myös yöpyä osastolla.

Lions A-piiri tiedusteli syksyllä 2016 
mahdollisuutta tehdä yhteistyötä Tyk-
sin lasten ja nuorten klinikan lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi..  Yh-
teistyötarjoukseen suhteuduttiin erittäin 
myönteisesti. Kohteeksi valikoitui uu-
den sairaalan vanhempainhuoneiden si-
sustaminen, joten huoneet nimettiin Lei-
jonahuoneiksi. Klinikalla järjestettiin 
myös sen hetkisten potilaiden kesken 
leijona-aiheinen piirustuskilpailu, jonka 
voitti Konsta Mehtälä. Voittajatyö on 
esillä Leijonahuoneiden yhteistilassa. 
Piirustuksen aihetta on käytetty lisäksi 
projektin eri materiaaleissa ja esim. lah-
joittajataulussa.

Leijonahuone-aktiviteetti lähti hienosti 

Turun yliopistollisen keskussairaalan uuden T3-sairaa-
lan, Majakkasairaalan, tiloissa sijaitsee myös uusi lasten 
ja nuorten klinikka. Uuden sairaalan toiminta perustuu 
sekä toimintojen keskittämiseen että hoitoprosessien ke-
hittämiseen. Hoito on entistä enemmän perhekeskeistä. 
Lionien tuella on varustettu vanhempainhuoneita, helpot-
tamaan vanhempien hoitoon osallistumista.

liikkeelle. Aktiviteetti rajattiin vuosil-
le 2017–2019. Jokainen klubi tai myös 
yksittäiset henkilöt voivat tehdä ra-
halahjoituksia. Tavoitteeksi asetettiin  
30 000 euroa, mutta kohde koettiin niin 
tärkeäksi, että summa nousi lopulta  
50 000 euroon.

Toimintatilat

Leijonahuoneet ovat rakennuksen en-

simmäisessä kerroksessa, ja lasten ja 
nuorten osasto sijoittuu muuten toiseen 
kerrokseen. Näin välimatka osaston ja 
huoneiden välillä on varsin lyhyt. Lei-
jonahuone-kokonaisuuteen kuuluu yh-
teisen, keittiön sisältävän, oleskelutilan 
(12,5 m2) lisäksi neljä majoitukseen ja 
lepoon tarkoitettua huonetta (8–9 m2). 
Toisesta kerroksesta löytyvät hallinnon 
tilat, potilashuoneet, päivystys, vastaan-
otot ja muut hoitoon liittyvät tilat. Osas-
tokohtaisilla väreillä ja eläinhahmoilla 
on kerroksissa selvennetty potilaiden 
ja vanhempienkin liikkumista paikasta 

Lasten ja nuorten osaston toimenpidehuone.

tYKs  Majakkasairaalan 
    Leijonahuoneet
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toiseen.

Miksi vanhempien majoitustila  
sairaalan yhteydessä on  
tärkeä asia?

Toimialuejohtaja Heikki Lukkarinen: 
Potilaita tulee koko erityisvastuualu-
eelta, eli Vaasan ja Porin seudulta sekä 
Varsinais-Suomesta ja Ahvenanmaalta. 
Perheet tulevat lapsensa kanssa joko ki-
rurgiseen toimenpiteeseen tai muuhun 
hoitoon. Hoitojaksot vaihtelevat yleensä 
yhdestä päivästä muutamiin viikkoihin. 
Sairaalaympäristö voi olla, esimerkik-
si isompien lasten teho-osasto, hyvin 
hektinen ja äänekäs. Osastolla on pal-
jon laitteita hoitotoimenpiteitä tehdään 
koko ajan. Vanhemmat eivät voi olla 
paikalla auttamassa ja tukemassa niin 
paljon kuin haluaisivat.

Siksi heille pitää mahdollistaa uni ja 
lepo, jotta he olisivat mahdollisimman 
hyvinvoipia hoitamaan lasta. Mitä sai-
raampi lapsi, sitä enemmän hän tarvit-
see vanhempiaan.

Sairaalahoidosta tiedetään tutkitusti, 
että se itsessään tuottaa helposti trau-
man. Vaikka toimenpide  ja hoito on on-
nistunut hyvin, potilas on parantunut ja 
kaikki on hyvin, niin  lapsen sairaalaan  
joutuminen ja hoidettavan sairauden 
toteaminen aiheuttaa trauman koko per-
heelle, niin sisaruksille kuin vanhem-
mille.

Vanhemman läsnäolo sairaalassa on te-
hokkainta jos  sairaalassaoloaika pysty-
tään luomaan sellaiseksi, että siellä on  
mahdollisuus lepoon, vetäytymiseen ja 
jopa työskentelyyn. Se nopeuttaa  hoi-
toaikoja ja lasten kuntoutumista. Lisäk-
si mikä on tärkeää, vanhemmille ei jää 

pelkoja ja traumoja sairaalahoitoajasta, 
kun he ovat läsnä katsomassa mitä ta-
pahtuu.
Aikaisemmin kun lapsi tuotiin sairaa-
laan, vanhemmat käännytettiin ovelta 
ja sanottiin, että ” Kiitos, me otamme 
tämän lapsen”. Vanhempi oli kotona 
kauhuissaan ja mietti, että mitä lapselle 
tapahtuu. Informaatiota tuli ehkä ker-
ran, kaksi päivässä. Tällaista oli vielä 
parikymmentä vuotta sitten monessa 
sairaalassa, Suomessakin vielä 10–5 

vuotta sitten. Myös henkilökunta on 
ymmärtänyt, että on kaikkien etu mitä 
enemmän vanhemmat ovat sairaalassa 
lastensa mukana, sitä enemmän saadaan 
apua hoitamisessa. Mitä terveempi ja 
vilkkaampi lapsi on, sitä enemmän hän 
tarvitsee valvontaa.
  
Eri ikäisillä lapsilla on tietysti erilaiset 
tarpeet. Tuntuu hassulta vanha ajatus, 
että vanhemmat suljetaan ulkopuolelle, 
koska silloin, kun lapsi on sairaammil-

PDG Ulla Rahkonen haastattelee toimialajohtaja Heikki Lukkarista Leijonahuoneiden yhteistilassa.

Taulun laatat, joissa on lahjoittajaklubin 
nimi, on tehty hopeapajusta. Niiden muoto 
ja kuva tulevat suoraan projektin logosta 
ja pinssistä, joissa toistuu lasten ja nuorten 
klinikalla järjestetyn piirustuskilpailun 
voittajan, Konsta Mehtälän työ.

51
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laan, hän tarvitsee eniten vanhempiaan. 
Tämä vuoksi on tärkeää pystyä tarjoa-
maan vanhempien läsnäolo niin paljon 
kuin mahdollista. Se on huomioitu huo-
nesuunnittelussa koko sairaalassa siten, 
että myöskin potilashuoneissa oleskelu 
on mahdollista. Se on kuitenkin aika 
raskasta ja intensiivistä varsinkin, jos on 
vakavasti sairaasta lapsesta kysymys.  
Lastaan tukevat vanhemmat tarvitsevat 
unta ja sen vuoksi on hyvä, että nyt van-
hempainhuoneet ovat osaston välittö-
mässä läheisyydessä. Monelle vanhem-
malle on vaikeaa  poistua sairaalasta 
hakemaan vaikka ruokaa,  koska hän ei 
halua jättää lasta yksin sairaalaan. 

Tämä on todella hieno muutos klini-
kalle. Vanhassakin sairaalassa on ollut 
järjestelyjä vanhempainhuoneesta, joten 
vanhempien läsnäolon tärkeys tiede-
tään.

Miten vanhempia informoidaan 
tällaisesta mahdollisuudesta?

Heikki Lukkarinen: Aina hoitojaksoa 
varattaessa kysytään, tarvitaanko van-
hempain huonetta. Yleensä huone va-
rataan, jos vanhemmat tulevat kaukaa, 
esimerkiksi Ahvenanmaalta tai Vaasan 
seudulta ja tiedetään, että toimenpiteet 

kestävät tietyn ajan. Jos hoitojaksolla 
tarvitaan tehohoitoa, huone varataan au-
tomaattisesti.

Vuodeosastolla on lähtökohtaisesti yh-
den hengen huoneet, joissa pääsääntöi-
sesti on ns. kaappisängyt toteutettu niin, 
että siellä pystytään yöpymään samassa 
huoneessa. Vuodeosaston kaikki seu-
rantalaitteet on suunniteltu niin, että ne 
eivät yöaikaan piippaa tarpeettomasti sii-
nä huoneessa, vaan hoitajan taskussa tai 
keskusvalvomossa. Näin on pyritty mak-
simoimaan vanhemmalle rauhallinen uni 
lapsen kanssa nukkuessaan.

Vanhemmat saavat itse päättää, tulevatko 
lapsen mukana, mutta me kysymme au-
tomaattisesti ja oletamme, että vanhem-
mat pääsisivät tulemaan. Nykypäivänä 
on oikeastaan poikkeus, jos vanhempi ei 
ole sairaalahoitojaksolla mukana. 

Tuleeko huoneen käytöstä jokin  
erillinen kustannus vanhemmille  
maksettavaksi?

Heikki Lukkarinen: Ei tule, vaan kaikki 
kuuluu normaaliin päivämaksuun. 

Vanhemmille tarkoitettujen  
tilojen perustaminen

Heikki Lukkarinen: Tällaiset tilat täällä, 
kuten vanhassakin sairaalassa, on kalus-
tettu lahjoitusvaroin, koska se ei silloin 
ollut ydinsairaalatoimintaa. Siksi tämä 
on ollut tosi hieno hanke, kun lionit ovat 
tähän lähteneet mukaan. Uskon ja toi-
von, että tavallaan tämä tekee standar-
dia tulevaisuuteen. Olemme kiitollisia 
lahjoituksista. Ne ovat tosi tärkeitä nyt 
ja tulevaisuudessakin. Toivon, että lah-
joituksilla saadaan aikaan alku jollekin, 
josta tulee standardi. Kun rakennam-
me tulevaisuuden sairaaloita, siihen ei 
tarvita lahjoitusvaroja, vaan ne kuuluu 
rakentaa yhteiskunnan varoilla. Näin 
sen pitäisi mennä, mutta monesti jon-
kin uuden toiminnan käyntiin saaminen 
on hirveän paljon helpompaa, jos siihen 
on saatu starttiraha lahjoituksena. Sitten 
kun malli on vakiintunut, voidaan sanoa 
kaikille, että lastensairaalassa kuuluu täl-

laiset vanhempainhuoneet olla. Sama 
koskee monesti sairaalan tutkimuslait-
teita, joita on saatu lahjoituksina. Yh-
teiskunnan kassa ei ole pohjaton. Siksi 
uusien avausten, joista ei vielä tiedetä , 
tehostavatko ja parantavatko ne hoitoa, 
investoiminen on helpompaa lahjoitus-
varoin. Kun homma on saatu käyntiin 
ja käytettävissä on uutta informaatioita,  
toiminta voidaan laajentaa kaikkialle.

Sellaiset hankinnat, kuten esim. kes-
koskaapit ja hengityskoneet, joita sai-
raalassa ilman muuta pitää olla, kuuluu 
kustantaa verovaroin. Vanhempien ja 
perheiden ja lasten viihtyvyyteen  ja 
perheen hyvinvointia edistäviin hank-
keisiin  halutaan kohdentaa lahjoitus-
varoja. Tämä projekti on hyvä osoitus 
siitä. 

Tulevaisuuden näkymiä

Heikki Lukkarinen: Seuraavien vuosi-
en tai vuosikymmenten murheena ovat 
tämän Corona-ajan lapset ja mitä siitä 
seuraa, on jo tällä hetkellä iso murhe. 
Murheena ei ole kuitenkaan pelkästään 
Corona-aika, vaan jo ennen sitä oli ole-
massa negatiivinen trendi teini-ikäisten 
pahoinvoinnista ja syrjäytymisestä. Se 
on isompi yhteiskunnallinen asia, johon 
pitäisi nyt kaikki paukut laittaa. Näi-
hin hankkeisiin pyritään kohdentamaan 
myös lahjoitusvaroja. Tässä on ensim-
mäisenä tavoitteena esittää konkreetti-
sesti, mihin joku lahjoitus menee, koska 
nuorten syrjäytyminen tai pahoinvointi 
on aika abstrakti asia.

Lahjoitusvarojen käyttö jatkossa

Heikki Lukkarinen: Kaluston kulutus on 
kohtalaista ja siksi niitä on uudistettava 
ja päivitettävä. Ylläpito on yksi tärkeä 
kohde, johon varoja voisi käyttää. Vaih-
tovälikin on helposti vain pari-kolme 
vuotta. Suuri käyttäjämäärä vaikuttaa 
kulumiseen. Lisäksi päivittäinen siivoa-
minen  lyhentää kalusteiden käyttöikää. 

Teksti: Ulla Rahkonen 
ja Markku Patrikainen
Kuvat: Markku Patrikainen

T3-sairaalan kanttiini.

Majakkasairaala on hyvin 
viitoitettu ja kirjavaseinäinen 

rakennus näkyy jo kauas.

T3-sairaalan ala-aula.
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Ulricoiden 
bonuslahjoitus 
Majakkasairaalaan
Kaikkien virallisten lionslahjoitusten 
lisäksi LC Mietoinen/Ulricat lahjoitti 
uuden Majakkasairaalan vanhempien 
oleskelutilaan aurinkoista energiaa hen-
kivän taulun.

Kyseessä on taiteilija Soile Yli-Mäyryn 
vuonna 1998 maalaaman taulun Uniki-
vi vedoksesta, joita on otettu kaikkiaan 
300 kappaletta. Lahjoitettu vedos on 
niistä ensimmäinen.

Pieni, monen kunnan naisista koostuva 
lionsklubi Mietoisten Ulricat sai Yli-
Mäyryn Unikivi-vedoksen lahjaksi osal-
listumisestaan Lionsien Punainen Sulka 
-kampanjan starttirahoitukseen kaudella 
2016-2017. Naiset kuitenkin päättivät 

panna hyvän kiertämään, ja kun Majak-
kasairaalaa sisustettiin, löysi taulu tien-
sä sinne kuin luonnostaan.

Majakkasairaala, sen pienet potilaat ja 
heidän vanhempansa ovat koko ajan ol-
leet Ulricoiden mielessä, sillä juuri tämä 
klubi polkaisi aikanaan käyntiin koko 
lions-piiriä koskeneen keskoskaappi-
keräyshaasteen. Sen ansiosta saatiin 
uuden sairaalan vastasyntyneiden teho-
osastolle hankittua yli 33 000 euroa 
maksanut Giraffe-keskoskaappi jalus-
toineen.

Nyt lahjoitettu taulu on sijoitettu niin 
sanottuun vanhempien tilaan, jossa te-
hohoidossa olevien lasten vanhemmat 
voivat levätä ja tarvittaessa myös yö-
pyä. Tila käsittää neljä pientä kahden 
hengen huonetta, kodinhoitohuoneen 
pesukoneineen, avokeittiön ja yhteisen 
oleskelutilan.

Teksti ja kuva: Ann-Mari Rannikko

LC Pöytyä

LC Pöytyän leidien kummilapsesta 
tulee juristi
Sri Lankan kummilapsiohjelma on Suo-
men Lions-liiton vanhin yhtäjaksoinen 
kansainvälinen avustusohjelma, joka 
on toiminut jo vuodesta 1986. Suomen 
ja Sri Lankan lionit tekevät yhteistyötä 
auttaakseen varattomia lapsia heidän 
koulutuksessaan. 

Yli 30-vuotisen historiansa aikana noin 
2 650 lasta on saanut oman kumminsa 
Suomesta. Kummilapsia on tällä hetkel-
lä noin 1 000.

LC Pöytyän leidit ovat tukeneet vuon-
na 2001 syntyneen V A D Keerthirathan 
opiskelua pitkin matkaa. Opinnot ovat 
edenneet erinomaisesti, ja nyt hän on 
aloittamassa lakitieteen yliopisto-opin-
toja yhtenä harvoista naisista omassa 
maassaan. 

Tuleva lakinainen on erinomainen esi-
merkki siitä, mitä muutaman sadan eu-
ron vuosittaisilla tukimaksuilla voidaan 
saada aikaan, kun tuetaan motivoitunei-
den ja oppimishaluisten nuorten ihmis-
ten pyrkimyksiä parempaan tulevaisuu-
teen - ei pelkästään heidän itsensä vaan 
koko maan hyväksi. 

Teksti ja kuva: Matti Vihurila
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LC Turku/Sirius

Perheretki Kuhankuonon alueelle
LC Turku/Sirius järjesti 2.10.2021 
ruskaretken Kurjenrahkan kansallis-
puistoon Pöytyälle noin 35 kilometrin 
päähän Turusta. Tapahtuma oli ajateltu 
aloittamaan aktiivisen ja iloisen yhdes-
säolon. Kutsun olivat saaneet kaikki 
A-piiriläiset perheineen, tuttavineen ja 
ystävineen. Koska valtakunnallinen Hy-
vän Päivä oli vain viikon päässä, pidim-
me sitä myös osana klubimme Hyvän 
Päivää. Isovanhemmat, lapsenlapset, 
vanhemmat, leijonat ja heidän ystävän-
sä saivat yhteisen iloisen ja aurinkoisen 
päivän, jossa kiire ja huolet jätettiin ja 
osallistujat iloitsivat kuka mistäkin.

Kurjenrahkan kansallispuisto sopi hyvin 
kaikenikäisille ja -kuntoisille. Liikunta-
rajoitteiset oli huomioitu hyvin: leveä 
parin kilometrin puinen kulkuväylä oli 
varustettu erikorkuisin kaitein ja välillä 
oli ohitus- ja levähdyspaikkoja. Pyörä-
tuolilla ja rollaattorilla oli turvallista 
liikkua, sillä puisen väylän reunassa oli 
muutaman sentin kaide, joka ohjasi py-
symään väylällä. 

Kahdeksan kunnan rajapyykki oli nyt 
kaikkien saavutettavissa ja levähdys-
paikoilla erilaista taidetta. Kauniita ek-
soottisia maisemia saattoi katsella kas-
telematta varpaitaan ilman pelkoa, että 
horjahtaisi rahkasuohon.

Keskellä laajaa piha-aluetta oli Kurjen-
rahkan tulipaikka, jossa saattoi paistaa 
makkaraa ja jutustella. Jokaisellahan oli 
omat eväät ja juomiset mukana. Korona 

oli melko piilossa, vaikka maskit ja hy-
gienia huomioitiin. 

Ruskamatka aloitti LC Turku/Siriuksen 
Kulttuuripolkutapahtumat ja tilaisuus 
oli maksuton, kuten yleensäkin ko. ti-
laisuudet. Tapahtuman ikärakenne oli 
muutamasta vuodesta lähes 90 vuoteen. 
Niin onnistunut tilaisuus oli, että se 
järjestetään uudelleen. Maisemia saat-

toi rauhassa katsella, ja näkymä olikin 
muuttunut parin vuoden takaisesta. Tai-
deteokset olivat kiva yllätys. 

Hilkka Mäkelä
LC Turku/Siriuksen tiedottaja



JALOPEURA 2022 55

LC Mietoinen/Ulricat

Ulricat opissa Tarinayrttitarhassa
Miltei Mynämäen keskustassa sijaitsee 
yksi paikkakunnan harvoista nähtä-
vyyksistä eli Tarinayrttitarha. Sen pe-
rustaja ja yrttiterapeutti Liisa-Maija Ve-
rainen kutsui elokuussa leijonasisarensa 
LC Mietoinen Ulricoista juhlimaan Ta-
rinayrttitarhan 20-vuotissyntymäpäiviä 
ja saamaan samalla tietoa yrttien paran-
tavista voimista.

Tarhassa kasvaa yli 100 erilaista kasvia, 
joiden käyttöön ja tarinoihin yrttitera-
peutti on perehtynyt. 

-Suomalaiset kasvit ja yrtit ovat turval-
lisia käyttää, sillä niillä on yleensä pit-
kät perinteet kansanlääkinnässä. Yksi 
omista suosikeistani on siankärsämö 
(Achillea millefolium), sillä se on hyvin 
monikäyttöinen kasvi. Itse käytän sitä 
teenä ja uutettuna närästyslääkkeenä. Se 
on myös hyvä ihonhoitotuote.

Ulricat saivat illan aikana kuulla val-
tavasti eri kasvien lääkinnällistä omi-
naisuuksista, nykytutkimuksista sekä 
kansantarinoista.  Muun muassa siitä, 
että juuri siankärsämöllä on 160 kansan-
omaista nimeä, ja että yksi sen nimistä, 

kuperkeikkaheinä, viittaa siitä tehdyn 
oluen vaikutukseen.

Illan kruunasi uuden jäsenen liittäminen 
klubiin. Mietoislaisesta Hanna Pyhä-
rannasta tuli uusin LC Mietoinen/Ulri-

cat naisleijona ja Elina Kontusta hänen 
kumminsa. 

Teksti ja kuvat: Ann-Mari Rannikko

Yrttiterapeutti Liisa-Maija Verainen (vas.) selostaa yrttien käyttöä 
LC Mietoinen/Ulricat presidentti Suvi Veräjänkorvalle (kesk.) 

Selostusta kuuntelee mm. Ulricoiden perustaja Kaarina Ylhäinen (oik.).

Yrttiterapeutti ja uuden kauden LC Mietoinen/Ulricat presidentti Liisa-Maija Verainen (vas). 
toivottaa uuden jäsenen Hanna Pyhärannan (oik.) tervetulleeksi klubiin. Keskellä kummi Elina Kontu.
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LC Uusikaupunki/Merettaret

Merettarien ympäristösiivoustalkoot

Leirintäalueen uusi yrittäjä Tapio Pääkkö 
kohensi aluetta ennen sen avausta.  Siellä 
raivattiin puustoa, kohennettiin ajoreitte-
jä, remontoitiin ja siivottiin rakennuksia, 
laajennettiin terassia ja istutettiin kuk-
kia. Näihin toimenpiteisiin sopi hyvin 
myös Merettarien ympäristösiivoustal-
koot. Leirintäalueen toiminnasta kesän 
2021 ajan vastaavat Anna Arvela ja Virpi 
Saarinen olivat hyvin kiitollisia meidän 
työstämme. 

Leirintäalueen ympäristössä jättipalsa-
mia on todella paljon. Jättipalsami on 
säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko 
EU:n alueella. Se valloittaa kasvualaa 
alkuperäiseltä kasvistolta ja lisääntyy ja 
leviää ainoastaan siemenestä. Yksi jät-
tipalsami voi muodostaa jopa 4000 sie-
mentä ja siemenet voivat sinkoutua ym-
päristöön jopa seitsemän metrin päähän. 
Jättipalsamia voi poistaa jo silloin kun se 
on vielä pientä kasvustoa ja viimeistään 
kukinta-aikaan ennen kuin siemenet pää-

Toukokuun 2021 viimeisenä päivänä Meretarporukka oli siivoamassa Santtion leirintäalu-
etta ja poistamassa jättipalsamia lerintäalueen ympäristöstä. Nämä siivoustalkoot järjes-
ti silloinen presidenttimme Maisu Ketonen. Santtion leirintäalue aukesi 1.6. joten siivousta 
oli hyvä tehdä juuri ennen sitä. 

Tälläinen on vieraskasvi jättipalsami

Merettarien talkooväkeä,
takana Leena Heikkilä, 

Marjo Mäkirinne, Vuokko Tyvi, 
Maisu Ketonen. Istumassa vas. 

Tuulikki Niemelä ja Tuula Pietilä
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sevät kypsymään. Kitkettykin jättipal-
sami voi maasta revittynäkin alkaa elää 
uutta elämää, joten kitkettyjä kasveja ei 
pidä jättää maahan tai heittää kompostiin 
vaan ne pitää sulkea muovipussiin ja mä-
dättää ennen kompostoimista, tai viedä 
jätesäkissä kierrätyskeskukseen hävitet-
täväksi. 

Seuraava Merettarien ympäristötalkoo-
tapahtuma liittyi Maaseudun kehittä-
misyhdistys Ravakka Ry:n järjestämiin 
vieraslajitalkoisiin Uudenkaupungin 
Santtiossa 23.6.2021. Merettarista oli 
muutama jäsen mukana tapahtumassa. 

Osa oli kitkemässä jättipalsamia Sant-
tion leirintäalueen ympäristössä ja yksi 
Merettarien jäsenistä oli myös keräämäs-
sä ja hävittämässä espanjansiruetanoita. 
Kun ilmat lämpenevät, etana munii ja 
populaatio kasvaa vauhdilla, joten sen 
vuoksi torjunta oli ajankohtaista juuri 
tuohon aikaan. 

Espanjansiruetana on säädetty kansal-
lisesti haitalliseksi vieraslajiksi, koska 
sille kelpaa puutarhojen monenlainen ra-
vinto ja näin se voi aiheuttaa suuria tuho-
ja kotipuutarhoissa ja viljelyksillä. 

Kolmas Merettarien ympäristötalkoo-
tapahtuma toteutettiin elokuun 2021 
viimeisenä päivänä. Helena Rantanen 
järjesti silloin Siisti Biitsi -tapahtuman 
Santtion leirintäalueella. Siisti Biitsi on 
Pidä Saaristo Siistinä ry:n vesistöjen ja 
rantojen roskaisuuteen keskittyvä tal-
koo-ohjelma. Sen tarkoituksena on siis 
siivota rantoja ja kerätä tietoja rantojen 
roskaisuudesta, sekä herättää myös kiin-
nostusta roskaisuustilanteeseen ja yhdis-
tää konkreettinen ympäristötyö hauskaan 
ulkoilupäivään. 

Merettaret keräsivät leirintäalueen uima-
rannalta roskia ja raportoi ne Siisti Biit-
si -sovelluksella. Siinä kerrotaan mitä 
kaikkia roskalajeja löytyy ja miten pal-
jon. Santtion leirintäalueen uimarannan 
suurin roskalaji oli tupakantumpit, joita 
löytyi noin 300 kappaletta. Tästä tapah-
tumasta leirintäalueen uusi yrittäjä Tapio 
Pääkkö oli kiitollinen.  

Itämeren rantojen ympäristösiivoustal-
koot ovat hyviä projekteja, koska Itäme-
ren rantavaltioiden ja EU:n tänä vuon-
na päivitetyssä sopimuksessa Itämeren 
suojelussa on vahvemmin mukana myös 
meren roskaantumisen torjuminen. 

Helena Rantanen

Biitsiä siistimmäksi. Roskia lajittelemassa Vuokko Virtanen ja Helena Rantanen.

”Niin syvällä sisimmässäni kannan 
näitä vesiä ja näitä maisemia, että 
aion pysyä ohjelmallisena optimisti-
na. Niin kauan kuin löydän salmia ja 
lahtia, joihin rakkolevä on palannut, 
niin kauan kuin kuulen, että joku on 
laskenut verkkonsa ahvenparven tiel-
lä, niin kauan kuin saan taimenen tai 
kaksi vuodessa, niin kauan kuin vesi 
vielä kirkastuu syksyllä ja meduusat 
alkavat pumpata itseään eteenpäin pin-
tavesissä, niin kauan aion uskoa, että 
meri säilyy hengissä meistä ja meidän 
tihutöistämme huolimatta.” 

(Kjell Westö)
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LC Lokalahti

Perinteinen paperin ja pullojen 
ja tölkkien keräys Lokalahdella

LC Lokalahti suoritti lauantaina 23. lo-
kakuuta yhden pitkäikäisimmistä aktivi-
teeteistaan keräämällä jätepaperia, kier-
rätyskelpoisia pulloja ja alumiinitölkke-
jä sekä pahvia Lokalahden alueelta. 

Keräyspartiot lähtivät liikkeelle aamulla 
kello 9 vanhoja tuttuja reittejä kiertäen. 
Noin kello 14 maissa oli homma hoidet-
tu ja veljet hajaantuivat kukin taholleen 
saunomaan. 

Keräyksen tukikohtana oli tuttuun ta-
paan Viljasen suuli Ojantien varrella. 
Sinne oli jo varhain aamulla jätehuolto-
yritys Remeon toimesta tuotu korkealai-
tainen lava kerättävälle paperille. Pullot 
ja tölkit toimitettiin asianomaisiin kerä-
ysautomaatteihin. 

Keräyksen tuotto lahjoitettiin Lokalah-
den koulun leirikoulurahastoon.

Veljet työn touhussa vasemmalta: Pekka Järvelä, Lasse Virtanen, Markku Larikka, Seppo Laine, 
Jarmo Halsila ja Antti Viljanen sekä kuormaajan ratissa Veikko Harala ja kameran takana Markku Aho. 

Kuvasta puuttuvat veljet Timo Heikkala, Yrjö Poukka, Veli-Pekka Virtanen ja Teemu Arvonen.

Jätepaperikeräyksen tuottoa.
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Uusia mahdollisuuksia ympäristötyöhön -

kutsu Vesiviisaus-hankkeeseen

Suomen Vesistösäätiö on pyytänyt leijo-
nia mukaan kolmivuotiseen Vesiviisaus-
hankkeseen.

Tähän hankkeeseen ei liity rahallista pa-
nosta, vain erilaista toimintaa.

Hankkeen pyrkimyksenä on koota, tut-
kia ja tulkita vesiin liittyvää perinnetie-
toa, pohtia veden  merkitystä ja sisältöjä. 
Mahdollisia rooleja leijonille ovat aineis-
ton kerääminen, hankkeen työpajoihin 
osallistuminen, lions- ja yleisötapahtu-
mien hyödyntäminen. Tuloksia hyödyn-
netään leijonien vesiensuojelutyössä ja 
viestinnässä. Hanke lähtee Vesistösääti-
össä liikkeelle vuoden 2022 tammikuun 
lopulla. Liiton hallitus on jo hyväksynyt 
leijonien osallistumisen tähän hankkee-
seen. 

Hankkeen tavoitteina ovat ihmisen luon-
to- ja vesisuhteen vahvistaminen, perin-
netiedon ja osaamisen kierrättäminen 
sekä kulttuuriperinnön vaaliminen. Me-
netelminä ovat vesiin liittyvän erilaisen 
perinnetiedon kokoaminen, tutkiminen 
ja tulkitseminen. Lisäksi luodaan tieteen 
ja taiteen keinoin uutta tulkintaa, joka 
aktivoi ihmisten vastuullisuutta omasta 
elinympäristöstään. Tavoitteena on myös 
tuoda lisää voimaa suomalaiseen vesien-
suojeluun. Näin voidaan innostaa ihmi-

siä perimätiedon avulla vesistötekoihin. 
Tässä on mainio mahdollisuus osallis-
tua uudenlaisiin ympäristötekoihin ai-
kaisempien projektien, kuten Kulmat 
kuntoon, Puhtaat vedet, Siisti Biitsi jne. 
lisäksi. Suomalaiset klubit ovat tehneet 
jo tähän mennessä paljon erilaisia ym-
päristöaktiviteetteja. Toimintakaudella 
2020-2021 raportoitiin Suomesta 677 
ympäristöaktiviteettia, mikä oli 19,1% 
kaikista Euroopan raportoiduista ympä-
ristöaktiviteeteistä. 

Leijonien maaliskuun teemana on ym-
päristö. A-piirissä järjestetään 23.3. klo 
18.00 webinaari Pidä Saaristo Siistinä 
ry:n kanssa. 

Ympäristötyö on ajankohtaista ympä-
ri vuoden, mutta luonnollisesti kevät ja 
kesä ovat klubeille mahdollisuus kutsua 
yhteistyökumppanit ja yleisö yhteisiin 
ympäristöaktiviteetteihin.

Vesiviisaus-hankkeesta tiedotetaan A-
piirin sivuilla projektin edetessä.

Puhdas meri

Puhdas vesi!
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LC Turku/Viola

Korona-aikaan ulkoilua 
ja joululahjoja
LC Turku/Viola suunnitteli yhdessä 
turkulaisen lastenkodin kanssa retkeä 
Linnanmäelle, mutta korona hankaloitti 
suunnitelmia jo toistamiseen. Onneksi 
kuitenkin mieluisaa ulkoilmatekemistä 
löytyi lähempääkin. Heinäkuun lopus-
sa lastenkodin lapset saivat kilpailla 
Karting-ajoissa - ja mitaleita tuli! Viola 
kustansi ajot, lapset olivat haltioissaan 
vauhdista ja kilpailuhenkeäkin riitti. 

Marraskuussa pyhäinpäivänä Viola 
järjesti lastenkodin lapsille mahdol-
lisuuden tutustua Villa Vuohenmaan 
kotieläinpihaan Laitilassa. Vierailu vie-
tettiin upean aurinkoisessa säässä, ja tu-
tuiksi tulivat niin hanhet, vuohet, hevo-
set kuin aasikin. Lapset pääsivät myös 
ajamaan hevoskärryillä. Päivän lopuksi 
grillattiin vielä nuotiolla makkaraa.

Samaan aikaan Viola järjesti heijastin-
puutempauksen Lehmusvalkaman van-
husten palvelutalon pihamaalle. Tempa-
uksen tarkoituksena oli ihmisten turval-
lisuuden ja näkyvyyden lisääminen lii-
kenteessä. Heijastimet olivat suosittuja, 
ja niitä lisättiin puuhun sitä mukaa kuin 
se tyhjeni.

Joulun aikaan reippaat Violattaret oli-
vat jo toista vuotta auttamassa Hope 
Ry:tä joululahjakeräyksessä Turun Han-
sakorttelissa. Keräyksellä toteutettiin 
satojen, ellei tuhansien, vähävaraisten 
lasten ja nuorten toiveita aina legoista 
kuulokkeisiin ja nukkekodeista lahja-
kortteihin. Viola oli mukana jakamas-
sa toivelappuja auttajille, opastamassa 
lahjojen hankinnassa sekä keräämässä 
valmiita joululahjoja. Koronasta huoli-
matta tai ehkä siitä johtuen auttajia oli 
paljon liikkeellä, ja erityisesti sydämiä 
lämmitti nuorten aktiivinen osallistu-
minen keräykseen. Tällä aktiviteetilla 
oli helppo hankkia myös itselle kunnon 
joulumieli!

Teksti: Tuija Fredriksson 
ja Riikka Suovanen

Kuvat: Matilda Perälä 
ja Riikka Suovanen
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LC Aura/Sisu

Joulu on hyvän mielen 
jakamisen aikaa! 
LC Aura/Sisu toimitti Auran hoiva- ja 
palvelukotien sekä kotihoidon asuk-
kaille Ilahduta ikäihmistä!-kampanjasta 
hankkimansa joulukortit. Joulukortit 
kirjoitettiin puheensorinan säestäminä 
klubin pikkujoulussa. Kaikki paikalla 
olleet kirjoittivat etunimensä tervehdyk-
seen. Kortit koristeltiin lisäksi jouluisin 
tarroin. 

8.-19.12 K-Market Aurantorilla toteu-
tettu “Auta Lasta - Auta Perhettä” -kam-
panja tuotti kaikkiaan seitsemän suurta 
laatikollista tavaraa sosiaalitoimeen 
jaettavaksi perheille ennen joulua. Li-
säksi kauppaan oli toimitettu suuri kas-
sillinen villasukkia, jotka menivät myös 
jakoon sosiaalitoimen kautta. Suuri kii-
tos kaikille kampanjaan osallistuneille!

JOULUKUKAT YKSINÄISILLE  
VANHUKSILLE

Jo perinteeksi muodostunut joulukuk-
katervehdys toimitettiin tänäkin jouluna 
kotipalvelun kautta yksinäisille vanhuk-
sille. Kotipalvelun kautta saimme kuul-
la, että kukka on monille suuri ilon aihe 
joulun aikaan ja sitä osataan jo odottaa.

RUOKALAHJAKORTIT

Hankimme myös tänä vuonna kymme-
nen 50 euron ruokalahjakorttia, jotka 
Auran sosiaalitoimen kautta jaettiin saa-
jilleen. Ostokset voi tehdä paikallisesta 
elintarvikeliikkeestä.  Lahjakortti sujau-
tettiin kuoreen taittokortin väliin pienen 
runonpätkän kera.

Joulukorttien kirjoitus käynnissä.
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LC Naantali-Raisio: New Voices -ohjelmassa

Joulupuu 
- Christmas Tree 

Since 2016 Lions Club Naantali-Raisio 
of MD107A District has been conducting 
a large-scale Christmas gift collection 
yearly in cooperation with other clubs 
and shopping centres in the area. 

’Joulupuu’ collection helps to spread 
Christmas joy to underprivileged fami-
lies with children and to make gift wish-
es come true even for those children who 
would otherwise miss out on Santa Claus’ 
gifts. The club receives anonymous in-
formation about the families whose chil-
dren’s gifts are being collected.

”Joulupuu” is an actual tree on which a 
member of one of the Lions Clubs hangs 
a card for each boy and girl with their age 

Joulupuu - The Christmas Tree is a traditional charity gift 
collection to raise money for Christmas presents for children 
and young people from disadvantaged backgrounds.

and any gift wishes they may have. Lions 
Club representatives are on hand every 
day for two weeks to explain Lions Club 
activities and to guide people, who num-
ber in the hundreds each year, in filling in 
the children’s gift wishes. 

Through our ’Joulupuu’ collections, we 
have already been able to bring joy to 
hundreds of families and thousands of 
children in our community. So far, over 
10 000 gifts have been donated and the 
families have received their gift bags in 
person before Christmas to bring Christ-
mas cheer to their children. 

”Joulupuu” is a meaningful tradition 
where clubs can join forces and bring 

joy to families with children for years to 
come”, says Kaija Honka, the coordina-
tor of the collection in Raisio.
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LC Uusikaupunki/Merettaret

Joulutorilla

Uusi joululehti!

Merettarien oma joulukortti
Merettarien koju, torin kaunistus. Desingn by Marjo Mäkirinne, 

avustajana Heli Laulajainen

Iloisia kauppiaita, vas. Tuula Pietilä, Marja-Liisa Wahlbäck, Anne Kuusisto ja Maisu Ketonen
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LC Pöytyä

Jouluiloa pöytyäläiseen tapaan

Iloa ikäihmisille 
- liiton ylijäämäkortit 
tuottamaan jouluiloa

Salen lahjoittamat ruokatarvikkeet jaet-
tiin, pakattiin ja lähetettiin edelleen dia-
koniatyön toimitettavaksi niitä tarvitse-
ville. 

Tälläkin kertaa ruokakasseihin kertyi 
monenlaisia elintarvikkeita, jotka toivot-
tavasti välittivät jouluiloa ja hyvää mieltä 
vastaanottajilleen. 

Hyvää mieltä meille pöytyäläisille lions-
veljille toi se, että saimme taas kerran 
olla mukana tässä tapahtumassa – tuotta-
massa hyvää omalle seutukunnallemme. 

Tätähän varten me leijonat ympäri Suo-
men toimimme.

Teksti ja kuva: Matti Vihurila

Jouluaktiviteetin ”saaliina” oli monenlaisia ruokatarvikkeita niitä 
tarvitseville. Kuvassa vasemmalta lions-veljet Heikki Kiiski, 

Jyri Lahtinen ja Hannu Ali-Raatikainen sekä Sale Pikkumyllyn Pia Ristisuo 
ja Pöytyän seurakunnan johtava diakoni Minna Majuri-Kiiski.

LC Pöytyän, Pöytyän seu-
rakunnan diakoniatyön ja 
S-ryhmän paikallisen Sale-
myymälän Pikkumyllyn jo 
perinteeksi muodostunut 
jouluaktiviteetti toteutettiin 
22.12. illalla. 

Vuosien varrella varastoon kerty-
neet Lions-liiton joulukortit pää-
sivät toteuttamaan alkuperäistä 
tarkoitustaan: ilahduttamaan ja 
luomaan joulutunnelmaa. Liitto 
tarjosi klubeille kortteja postitus-
kustannuksilla.
 
Korona-aikana olikin mahdollista 
osallistua aktiviteettiin, kirjoittaa 
klubin tilaamia joulukortteja van-
husten iloksi, yksin tai yhdessä.

Merettaret jakoivat kortteja ha-
lukkaille kirjoittajille ja vanhus-
työssä työskentelevä Johanna 

Kostiainen toimitti kortit kaik-
kiin vanhuspalveluyksiköihin.

LC Somero/Paratiisin jäsenet 
kirjoittivat koronan vuoksi 
kortit kotonaan. Keskitetyn 
jakelun kautta toimitettiin 500 
korttia diakoniatyön, vanhus-
työn ja palvelukeskusten kautta 
hyvää joulua toivottamaan.

Joulukorttien vastaanottajilta 
saatu ilahtunut palaute osoitti, 
että idea toimi: Iloa ikäihmisil-
le!
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Turvallisesti joka kelillä

Kuva: Reijo Vaura

Päiväsaikaan käyttäjiä on vähemmän, 
joten vanhuksilla on turvallinen mahdol-
lisuus tehdä kävelylenkkinsä ulkosään 
liukkaudesta, rännästä, tuulesta ja pak-
kasesta huolimatta. Kävelykin on reip-
paampaa ja luonnollisempaa kuin mitä 
se olisi huonolla kelillä ja liikenteen lo-
massa.

Tätä palvelua käytetäänkin paljon, sillä 
eri eläkeläisjärjestöt ja yritysten eläke-
läisryhmät kannustavat jäseniään vuoron 
käyttöön. Kävelijät merkitsevät suori-
tuksiaan eteisaulassa oman ryhmänsä 
vihkoon.  

LC Uusikaupunki on lopettanut toimin-
tansa 30.6.2021, mutta klubi kustansi 
entiseen tapaan liikuntamahdollisuuden 
koko talvikaudeksi. Aiemmin eläkeläis-
ten liikuntavuoro on ollut 10-14, mutta  
talvella LC Merettaret neuvottelivat lii-
kuntamahdollisuuteen tunnin lisäyksen 
klo 15 asti.  

Vuosia sitten LC Uusikaupunki tuki las-
ten ja nuorten talviliikuntaa hankkimalla 
hiihtoputkeen huomattavan määrän suk-
sia, sauvoja ja monoja. Lounais-Suomi 
on melkoisen lumetonta seutua, joten 
monessa perheessä suksia ei ole hankittu 
ollenkaan. Eipä ole sitten välineistä kiin-
ni, tähän talvilajiin tutustuminen. 

Koululaisten hiihtokäyntejä kertyy tal-
vessa 4000, joten lainavälineilläkin on 
kovasti käyttöä. 

Lounais-Suomen Liiku ry:n Talviliikun-
takampanjaa Merettaret tukevat Leijo-
nalisällä: olemme lahjoittaneet arpa-

jaispalkintojen lisäksi kenkäkauppa- ja 
urheiluliikkeen lahjakortteja kampanjan 
päätteeksi suoritettavaan arvontaan. Lii-
kuntaa kannattaa buustata, sillä liike on 
hyvää lääkettä kaikenikäisille.

Pirjo Koskenrouta

Kun Uudenkaupungin hiihtoputki otettiin käyttöön vuonna 2005, 
Lions Club Uuttakaupunkia pyydettiin toimintaan mukaan. 
Osakkeita ei ostettu, mutta jo alusta alkaen LC Uusikaupunki 
alkoi tukea vanhusten turvallista liikkumista. Klubi maksoi 
vuosittain kävelyvuoron arkipäivisin kuntoputken radal-
la. Vahterusringin sisällä on kilometrin hiihtolenkki, mut-
ta sen ulkopuolella on sisäliikuntarata kävelyä, juoksua, 
potkulautailua ja ajamista varten.
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In Memoriam

Jarkko Keskikievari (4.8.1955 - 12.7.2021) 
LC Kustavi

LC Pöytyän perustajajäsen, veli 
Antti Kaivola (1926–2022)

LC Kustavin jäsen Jarkko Keskievari 
menehtyi sairauden murtamana Kusta-
vissa 12.7.2021.

LC Kustavissa Jarkko aloitti 1.2.1991 ja 
toimi aktiivisesti klubin jäsenenä. Jarkko 
toimi mm. Lions Quest -vastaavana ja 
varapresidenttinä.

Jarkko muistetaan erittäin pidettynä vel-
jenä. LC Kustavin suurimmassa aktivi-
teetissa Kustavin vuotuisilla Lohimark-
kinoilla, Jarkon rooli oli olla mukana 
toripaikkojen järjestelyryhmässä. Nyt 
porukkaan kaivataan Jarkon kaltaista 
veljeä.

Elämäntyönä Jarkko oli lossinkuljettaja. 
Jarkko oli innokas kalastaja ja metsäs-
täjä. Myös sienestys oli Jarkolle mie-
luista puuhaa. Läheiset ja ystävät jäävät 

LC Pöytyän viimeinen elossa ollut pe-
rustajajäsen, veli Antti Kaivola poistui 
joukostamme 2. tammikuuta 2022. Hän 
ehti juhlia 95-vuotissyntymäpäiväänsä 
viime marraskuun lopussa, ja vielä tuol-
loin meillä klubiveljillä oli kunnia käydä 
onnittelukäynnillä hänen luonaan. Antti 
ehti olla mukana perustamansa klubin jä-
senenä ja toiminnassa yli 60 vuotta.

Hauholla vuonna 1926 syntynyt veli 
Antti valmistui Kurun normaalimetsä-
koulusta metsäteknikoksi 1953 ja siirtyi 
Pöytyän-Auran metsänhoitoyhdistyk-
seen 1954, aluksi metsähoidonneuvojak-
si ja myöhemmin toiminnanjohtajaksi. 
Ajan kuluessa perhe ja oma koti löysivät 
paikkansa Pöytyältä. Työn ohella Antti 
oli perustamassa paikkakuntansa ensim-
mäistä lions-klubia vuonna 1961 ja toimi 
sen presidenttinä 1968–1969. President-
tiyttä seurasi lohkon puheenjohtajuus 
1971–1972.

Antti oli aktiivinen leijona, ja erityises-
ti hänet muistetaan yhdessä lions-veli 
Seppo Räihän kanssa rakentamastaan 
ja maalaamastaan Muumitalosta, joka 
lahjoitettiin paikallisen päiväkodin käyt-

kaipaamaan hänen valmistamia hirvi- ja 
peurapaisteja.

Kotioloissa Jarkko muistetaan huomaa-
vaisuudesta, vaikka välillä veistelikin sa-
nallisesti. Mäyräkoira Sulo ja kissa Arvi 
olivat Jarkolle tärkeitä.

Jarkkoa suremaan jäävät puoliso Tiina 
sekä tytär ja poika perheineen.
  
Jouni Kiekara
LC Kustavi, tiedotussihteeri

töön. Vielä eläkepäivinäänkin metsämies 
teki metsänraivauksia ja lahjoitti niistä 
saadut varat klubille edelleen jaettavaksi 
paikallisesti apua tarvitseville. Harras-
tuksista ehdoton ykkönen oli lentopallo, 
jota veli Antti oman peliuransa jälkeen 
vielä loppuaikoinakin seurasi tarkasti. 
Yksi kohokohdista lienee ollut Naantalin 
Kultarannassa käyty mittelö, jossa vas-
tassa oli silloinen tasavallan presidentti 
Mauno Koivisto joukkueineen. Lento-
pallon ohella Anttia kiehtoivat autosuun-
nistus (ST-ajo) ja puutyöt. Hän vaikutti 
myös mm. paikallisen osuuskaupan, 
säästöpankin, puhelinyhtiön ja Pöytyän 
palolautakunnan hallinnoissa.

Antti Kaivola siunattiin viimeiselle mat-
kalleen Pöytyän kirkossa lauantaina 29. 
tammikuuta. Kahden pojan ja heidän 
perheidensä, läheisten ja ystävien ohella 
me LC Pöytyän veljet ja ladyt liitymme 
siihen joukkoon, joka kiittää ja jää kai-
paamaan lions-veljeämme Anttia.

Matti Vihurila
LC Pöytyän presidentti 2021–2022

Klubimme kävi veli Antti Kaivolan 
95-vuotisjuhlissa onnittelukäynnillä. 

Kuvassa vasemmalta Hannu Ali-
Raatikainen, Raimo Katila, 
Olli Uski ja Matti Vihurila. 

Päivänsankarin kädessä hänelle 
myönnetty ja klubimme toistaiseksi 

ainoa Melvin Jones -tunnuskilpi.
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In Memoriam

Ritva Nylund (25.6.1940 - 17.3.2021)
LC Somero/Paratiisi 

Klubimme sai vuoden 2021 maalis-
kuussa odottamattoman suru-uutisen: 
pitkäaikainen jäsenemme Ritva Nylund 
on poissa. Hän menehtyi nopeasti eden-
neen, vakavan sairauden uuvuttamana 
Someron terveyskeskuksen vuodeosas-
tolla 17.3.2021. Klubimme edustajat oli-

vat yhdessä läheisten kanssa saattamassa 
Ritvaa hänen viimeiselle matkalleen. 

Ritva oli LC Somero/Paratiisin aktiivi-
nen jäsen vuodesta 2004 lähtien toimien 
monissa eri tehtävissä. Klubipresident-
tinä hän toimi kaudella 2006-2007. Rit-
valle luovutettiin klubimme viiri hänen 
70-vuotispäivänään vuonna 2010.

Opimme tuntemaan Ritvan iloisena, aina 
toiset huomioonottavana lionina, joka 
kantoi huolta etenkin syrjäytymisvaa-
rassa olevien nuorten ja ikääntyneiden 
hyvinvoinnista. Hän oli aina mielellään 
mukana Punainen Sulka- ja Nenäpäivä-
keräyksissä sekä klubimme muissa hy-
väntekeväisyysaktiviteeteissa. 

Erityisen lähellä Ritvan sydäntä oli So-
meron seurakunnan ja klubimme välinen 
yhteistyö. Hän toimi useita vuosia tie-
kirkko-oppaana ja messuavustajana hä-
nelle rakkaassa Someron kirkossa. Ritva 
osallistui myös vuosittain Viattomien 
lasten päivän enkelikirkon järjestelyihin 
ja alueemme lionskirkkopyhiin.

Lionstoiminnan lisäksi Ritvalle hyvin 
tärkeitä olivat perinteisten kädentaitojen, 
kuten kankaankudonnan ja neulomisen 
harrastaminen sekä luonnossa liikkumi-
nen kaikkina vuodenaikoina. Puolison 
kanssa tehdyt pitkät hiihto- ja vaellusret-
ket Lapissa olivat jokavuotinen perinne.

Elämäntyönsä Ritva teki pääosin elin-
tarviketeollisuuden parissa Helsingissä, 
josta hän palasi takaisin synnyinseudul-
leen Somerolle 2000-luvun alussa. Hän 
oli vaikuttamassa työllään suurelta osin 
muun muassa siihen, millaisia jäätelöitä 
me nykyisin syömme. Tunnustuksena 
työansioistaan Ritva sai tasavallan pre-
sidentin myöntämän Suomen Leijonan 
ritarikunnan ansioristin vuonna 1993 ja 
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 
ansioristin vuonna 2000.

Ritvaa kiittäen ja lämpimästi muistaen

LC Somero/Paratiisi

Teksti ja kuvat: Leena Nuotio

Ritva Nylund (takarivissä 2. oikealta) oli Paratiisileijonien kanssa v. 2018 luovuttamassa osan Punainen Sulka -keräyksen 
tuotosta Someron kaupungin nuorisotyön tukemiseen. Lahjashekin vastaanotti etsivä nuorisotyöntekijä Elina Lisinen.
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Ravintola 
ruokakaupa� a

Kristiinankatu 8, 20100 Turku

Bistro Centrum valmistaa Keittiömestarimme TUOMAS  HYRSKYN 
johdolla  Aasia Street Foodia, pizzaa, pastaa,  antipastosalaatteja. Tule ja koe!

*Ensimmäinen K-Supermarket

MEILLÄ ON VIINI JA OLUT ANNISKELUOIKEUDET. 
Heineken ja Blanc olutta hanasta. 

TERVETULOA RUOKAILEMAAN SUOMEN ENSIMMÄISEEN* 
RAVINTOLAAN RUOKAKAUPASSA,  BISTRO CENTRUM

Meillä tehtyä 
TUORETTA SUSHIA

Tule ja koe ilmojen viiletessä 
lämpimät curryt tai wokit.
Nauti viini- tai shampanja 
-lasillisen kera Bistrossa!

BOWLIT

890
ANNOS WOKIT

890
ANNOS

Ihanat
PASTAT

790
ANNOS

PIZZA
ROMANA

mm. mozzarella,  Prosciuttoa

490
PALA

PorkBao

490
KPL
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Vuodesta 1982

Stålarminkatu 2, 20810 Turku
puh 02 277 3350

www.pippurimylly.fi

Turvallista ja laadukasta asumista 
Turun diakoniasäätiön

Palvelutalo Esikossa, Uittamontie 7 
20810 Turku.

VAPAANA YKSIÖ JA KOLMIO.
Tervetuloa tutustumaan!

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Anu Salmi, 

p. 040 1840 123
www.turundiakoniasaatio.fi

VAPAANA KAKSIO JA KOLMIO.
VUOKRA-ASUNTOJA MYÖS 

VANHUSTENTALO VUOKOSSA!
Tervetuloa tutustumaan!

Turvallista ja laadukasta asumista 
Turun diakoniasäätiön

Palvelutalo Esikossa, Uittamontie 7 
20810 Turku.

VAPAANA YKSIÖ JA KOLMIO.
Tervetuloa tutustumaan!

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Anu Salmi, 

p. 040 1840 123
www.turundiakoniasaatio.fi

VAPAANA KAKSIO JA KOLMIO.
VUOKRA-ASUNTOJA MYÖS 

VANHUSTENTALO VUOKOSSA!
Tervetuloa tutustumaan!

Turvallista ja laadukasta asumista 
Turun diakoniasäätiön

Palvelutalo Esikossa, Uittamontie 7 
20810 Turku.

VAPAANA YKSIÖ JA KOLMIO.
Tervetuloa tutustumaan!

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Anu Salmi, 

p. 040 1840 123
www.turundiakoniasaatio.fi

VAPAANA KAKSIO JA KOLMIO.
VUOKRA-ASUNTOJA MYÖS 

VANHUSTENTALO VUOKOSSA!
Tervetuloa tutustumaan!

Vapaana palveluasuntoja
YKSIÖ JA KAKSIO.

Kysy vuokra-asuntoja Vuokosta. 
Katteluksenkatu 1.
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IHANTEELLISTA ASUMISTA

MYYNTI JA TIEDUSTELUT / SANNA LEINO 
sanna.leino@tku-rakennus.fi | +358 40 743 4076

www.tku-rakennus.fi 

MYYNNISSÄ

Kastuun, vehreän puiston laidalle, alle kahden 
kilometrin päähän Kauppatorilta, on suunnitteilla 
uusi, upea kolmen nelikerroksisen kerrostalon 
asuinkohde, jonka muodostavat itsenäiset asun-
to-osakeyhtiöt Turun Pyörämäen Portti, Raitti ja 
Puisto.

Ensimmäisen, As Oy Turun Pyörämäen Puiston, 
arvioitu valmistumisajankohta on syksyllä 2022. 
Kohde on erityisen ihanteellinen lapsiperheille 
ja aktiivisille liikkujille, jotka arvostavat kaupun-
kiasumisen helppoutta lähellä luontoa sekä hyviä 
ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia.   

OLLAAN YHTEYDESSÄ JA RAKENNETAAN UNELMASTA TOTTA.
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KARTANO
Käsinlyöty

TUTUSTU TIILIIMME: aitotiili.fi
  Vanha Alastarontie 394, 32210 Loimaa | Puh. (02) 763 6530

Moderni tiili aidosti entisajan henkeen. 

Koko 240 x 114 x 71 mm
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PALVELU 
NÄKYY  
MEILLÄ!

Optikko, silmälääkäri, silmälasit, 
aurinkolasit, piilolinssit…

Yliopistonkatu 27 b
Puh. 020 734 7111

www.optikkohakula.fi
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23.-30.7.2022

Crusell-viikon ohjelma 
julkaistaan ja liput tulevat 
myyntiin maaliskuussa. 
Lisätietoja osoitteesta: 
crusell.fi

M
U
S
I
C 

iCabareetähti 
        Meow Meow
iWaltteri Torikka
iLyhtyjen yö
iKamarimusiikki-
         konsertteja

 

Ohjelmassa:

yms.



Lionsdistrikt 107A rf:s

ÅRSMÖTE
på nya fartyget Viking Glory
21.5.2022 kl. 9.00 – 13.45

ÅRSMÖTET
•	 under resan till Mariehamn
•	 möjlighet att återvända till Åbo samma dag 

ÅRSMÖTESFEST/STORFEST
•	 Tema ”Tack”
•	 Riddardubbningar, utdelning av Melvin Jones  

Fellowship 
•	 Övriga belöningar
•	 Middag
•	 Glad samvaro
•	 Officiell	kallelse	med	anmälningslänk	sänds	till	 

klubbarna senare 
•	 Vid mötet iakttas alla nödvändiga coronarestriktioner 

SKRIVTÄVLING
”En händelse ur lionslivet”

A-distriktet samlar in verkliga och/eller roliga, 
uppmuntrande, berättelser som berör lionslivet. De mest 
fängslande berättelserna kan offentliggöras och belönas 
på Storfesten 21.5. ombord på Viking Glory. 

Skriv en berättelse som ryms på en A4-sida. Som bilaga 
gärna också bilder. Sänd din berättelse till adressen 
eija.kesti@lions.fi.	

Med uppmuntrande hälsningar DG Eija Kesti och  
GAT-gruppen: GLT Marja-Leena Knuutinen,  
GMT Ulla Rahkonen och GST Hannele Tanner-Penttilä.

Lions-piiri 107 A ry:n

VUOSIKOKOUS
uudella Viking Glory -laivalla
21.5.2022 klo 9.00 – 13.45

VUOSIKOKOUS
•	 matkalla Maarianhaminaan
•	 mahdollisuus palata Turkuun saman päivän aikana

VUOSIKOKOUSJUHLA/ SUURJUHLA
•	 Teemana ”Kiitos”
•	 Ritariksi lyönnit, Melvin Jones -tunnustukset
•	 Muut palkitsemiset
•	 Illallinen
•	 Riemullista yhdessäoloa
•	 Virallinen kutsu ilmoittautumislinkkeineen tulee 

klubeille myöhemmin
•	 Kokouksessa huomioidaan kaikki tarvittavat korona-

rajoitukset

KIRJOITUSKILPAILU
”Tapahtuipa kerran Lions-elämässä”

A-piiri kokoaa todellisia ja/tai hauskoja, kannustavia, 
lions-elämään liittyviä tarinoita. Sykähdyttävimmät 
tarinat voidaan julkistaa ja palkita  Viking Gloryn 
Suurjuhlassa 21.5.

Kirjoita tarina, joka mahtuu A4-arkille. Liitetiedostona 
mielellään myös kuvia. Toimita tarinasi osoitteeseen
eija.kesti@lions.fi

Kannustavin terveisin DG Eija Kesti ja GAT-ryhmä:  
GLT Marja-Leena Knuutinen, GMT Ulla Rahkonen  
ja GST Hannele Tanner-Penttilä.
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Yhdistyksen ylläpitämällä Diabetesasemalla
vastaanottavat koulutetut asiantuntijamme:
jalkaterapeutit, jalkojenhoitajat, lääkärit ja

diabeteshoitaja. 
 

Lounais-Suomen Diabetesasema tarjoaa sinulle parhaan
hoidon ja palvelun. 

Soita ja varaa aika puh. 040 758 5113. 
Pidämme huolta.

 

Lounais-Suomen Diabetesyhdistys on kiitollinen LC Club
Turku Linnalle kaikesta tuesta vuosien varrella. Klubin
tuella olemme mahdollistaneet mm. pienten lasten
toiminnallisen ryhmän toiminnan. 

Lounais-Suomen Diabetes ry 
Yliopistonkatu 37 A U-kerros, 20100 Turku

Ma-ke klo 9.30-16.30, to klo 9.30-19, pe klo 8.30-13. 


