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NÄKÖALAA
”Seuraa unelmaasi”, sanoo kansainvälinen presidenttimme
Barry J. Palmer. Tässä melskeisessä maailmassa, laman laskiessa käyriä ja hädän noustessa maailmalla kestokyvyn rajoille
tai sen yli…
Unelmia? Syytämmekö miestä väärään aikaan puhutusta pehmopuheista? Suomalainen Lion soveltaa kansainväliset ohjelmat omiin tavoitteisiinsa ja tarkoituksiinsa. Niinpä meidän on
helpompi kääntää unelmat arkikielelle ja puhua tavoitteista.
Mutta. Ei sittenkään!
Ilman unelmia ei maailmassa olisi tehty suuria tekoja ja keksintöjä! Niihin on tarvittu arjen tavoitteita, jotta unelmoitu visio,
suuri tavoite on tullut lähemmäksi. Maailmanparannus harrastuksena tarvitsee sen valon horisontissa, väylällä edetään
tavoitteesta toiseen.
Maailman myrskyt keikuttavat nyt suurempiakin paatteja,
mutta tavoitteet ja linjat pitävät oikealla kurssilla. Ja matkalla
näköalat avartuvat. Kansainvälisen järjestön tarjoamat mahdollisuudet ovat huikeat itsellemme ja niille, joiden hyväksi
toimimme. Palvelujärjestössä voimme olla todella unelmienkin
toteuttajia!
Silmälasit, lääkkeet, koulupuku, katto pään päälle, koti orvolle, näitä tarpeita me voimme toteuttaa ja toteutamme. Eivätkö
nämä käy unelmista, jos niitä ei ole?
Mitkä ovat meidän henkilökohtaiset odotuksemme, tavoitteemme, unelmamme ja visiomme tässä järjestössä? Tiedämme, että
järjestöissä on suurta tarvetta vastata jäsenten odotuksiin.
Mikä on tilaus?
Uudistumisen tarve on todettu. Väittäisin, että toiminnan antoisuus on merkittävämpi ja suurempi asia kuin viihtyminen.
Kuinka virittää toiminta niin, että kokouksista ei malta olla
pois? Tietoiskut, vierailut, luennot ja toimikunta- ja tiimityö
palkitsevat osallistujansa. Haluamme, että toimillamme on
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merkitys ja että tekemisemme on mielekästä.
Brändäys, jäsenhankinta, muutos ovat aikamme sanat. Mitä
muutosta klubit ja sen jäsenet haluavat? Mitkä ovat näihin teemoihin kohdistuvat tavoitteemme? Millä käyttövoimalla Lionit
jaksavat toteuttaa suuriakin ponnistuksia vaativat aktiviteetit? Epäilemättä vastaukset ovat: yhteisyys ja yhdessäolo, sopivat haasteet, vastuun kantaminen, oppimisen ilo, onnistuneet
projektit, oman osaamisen käyttäminen, niistä on hyvä Lionstoiminta tehty. Mutta mistäs uutta piristysruisketta ja energiabuustia palvelevan Leijonan suoniin? Uudistuminen voisi olla
lisääntyvää keskustelua, erilaisten mielipiteiden kisaa, komeita
kompromisseja, rajojen ylityksiä. Teemakohtaisten keskustelujen alueellisia ja liittokohtaisia areenoita! Ideapajat, ajatushautomot, tuumatuokiot ja teemakeskustelut ohjelmaan.
Esim. Nuorkauppakamarin toiminnan yhtenä sisältönä on debatti, keskustelu- ja perustelutaito. Martat taas antavat jäsenelleen joka kokoontumiskerralla uusia ideoita omaan osaamiseen. Katsokaamme laveasti ympärillemme. Tämänvuotinen
alueemme teema on: Yhdessä toimimalla tavoitteisiin.
Katsahdus tämän lehden
sivuille kertoo siitä, miten
upeasti alueemme klubit
ovat toteuttaneet ihmisten unelmia.
Antoisaa toimintaa, itsellemme ja muille!
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Kauden 2013-2014 Teemat:
SEURAA UNELMAASI
PALVELULLA HYVINVOINTIA

FÖLJ DIN DRÖM

YHDESSÄ TOIMIMALLA TAVOITTEISIIN!
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Edessä tärkeitä Lions-toiminnan
ja jäsenkehityksen vuosia
Meillä kaikilla Suomen Leijonilla ja Lions-toiminnan ystävillä on edessämme tärkeitä vuosia erityisesti toimintamme uudistamisen näkökulmasta. Meidän on kohotettava järjestömme profiilia niin klubi-, piiri- kuin
liittotasolla niin, että se huomataan. Kaikkien Leijonien on ponnisteltava tämän tavoitteen vuoksi. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että Lions-brändiä ja kaikkea Lions-toimintaa kannattaa tuoda esille rohkeasti. Myös Lionstoiminnan kärkituotteita on nostettava esille kaikkiin medioihin. Järjestömme uudistuu ja jatkuu nuorten
ihmisten, naisten ja uusien klubien määrän lisääntyessä.
Brändityöryhmä on aloittanut hyvin
työnsä. Se jatkuu niin, että Lionstoiminnallemme löydetään sellaisia
tuotteita, jotka suuri yleisö tunnistaa
Lions-toiminnaksi. Lions-toiminnallamme kannattaa olla selkeästi erottuvia, vuosittain esillä olevia kärkituotteita. Aktiivisen toiminnan avulla
järjestö saa uusia, toiminnastamme
kiinnostuneita jäseniä.
Käytettävissään jäsenillä, klubeilla,
piireillä sekä liitolla on vuosittaiset hyvät suunnitelmat ja strategiat, jotka on
tarkoitettu toteutettaviksi. Aktiviteettitarjotin on tälle kaudelle selkeytynyt.
Sieltä jokainen klubi löytää itselleen sopivat, yhteiset suurelle yleisölle suunnatut aktiviteetit.
Katastrofikeräys käynnistää tämän
vuoden pontevasti. Lions-viikolla aloitetaan keräys supertaifuunin tuhojen
korjaamiseksi. Keräysohjeet löytyvät
nettisivuilla.
Kun toteutamme lipaskeräyksen,
kannattaa samalla pitää aktiivisena mielessä myös seuraavien vuosien erityinen
jäsenhankinnan tarve. Aktiivinen järjestö saa helposti uusia jäseniä.
Tarvitsemme jäseniä ja tarvitsemme
paljon uusia klubeja. Jokaisen klubin
kannattaa käsitellä erilaisia vaihtoehtoja
uusien Lions tai Leo-klubien perustamiseksi. Piirien jäsenjohtajat ja piirikuvernöörit ponnistelevat uusien jäsenten
saamiseksi ja olemassa olevien jäsenten

“Lions-järjestömme
vahvuus on
kansainvälisyys, joka
näyttää laajenevan
jäsenkuntamme
nuorenemisen myötä”
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pysymiseksi järjestössämme. Lions-järjestön rikkaus on siinä, että sen jäsenet
parhaimmillaan saavat olla paljon yhdessä erilaisten aktiviteettien merkeissä.
Uusien klubien saamiseksi on hyvä
käydä läpi oman seudun mahdollisuudet. Klubin voi perustaa 20 uutta leijonaa. Tulevaisuuden varalta LIONS-ilmettä nuorentava LEO–klubin perustaminen omalle alueelle nousee lähivuosina arvoon arvaamattomaan. Missään
ei tietysti uutta klubia vastusteta - päinvastoin - miltei jokainen klubi voi ottaa
liitännäisklubikseen ”nuorisosiiven” Se
tekee myös nuorille hyvää!
Viime vuodelta jäi kannustava muisto: Kerroin Canada-USA Foorumissa
IPIP Maddenille, että teemme nyt täällä ja Suomessa rankasti töitä PID Harri
Ala-Kuljun hyväksi. Siihen hän totesi
”Nyt on sen aika”. Tästä syystä meidän
kaikkien kannattaa panna paljon peliin
jäsenistön ja uusien klubien hyväksi.
Anomme myös rahaa jäsenkehityksen
tueksi päämajasta, koska he kysyivät
”kuinka me voimme teitä auttaa jäsenkehityksessä?” Kova työ jatkuu, kunnes

Harri on läpi.
Lions-järjestömme vahvuus on kansainvälisyys, joka näyttää laajenevan
jäsenkuntamme nuorenemisen myötä. Yhä useammalla klubilla on omaa
kansainvälistä vuorovaikutusta toisen
maan Lions-klubin kanssa. Tätä asiaa
kannattaa käsitellä jokaisessa klubissa.
Vuosittainen pohjoismainen yhteistyökokous, NSR ja Europa Forum, ovat
mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan. Samoin myös järjestömme vuosikokous, Convention, joka
tänä vuonna pidetään Torontossa.
Toivon kaikille antoisaa palvelutyövuotta kaikkien aktiviteettien merkeissä
oman paikkakunnan ja kansainvälisen
avun hyväksi, jotta ne jotka ovat eniten
avun tarpeessa saavat apua. Viihtykää ja
huolehtikaa klubinne kaikkien jäsenten
viihtyvyydestä.
Brändimme kehittyy vauhdilla kun
jatkamme hyvää työtä edelleen.

Puheenjohtaja Asko Merilä,
Suomen Lions-liitto r.y.

Asko Merilä - Päämajan tuolia kokeilemassa
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Arvomaailmat muuttuvat välittäminen alkaa näkyä
Toimintaympäristöämme koskevat mullistukset ovat vaikuttaneet myös
lionsklubien toimintaedellytyksiin. Muutosvauhti näyttää yhä vain kiihtyvän, ja meidän on kehityttävä jatkuvasti, jotta pysyisimme mukana. Perinteitämme kunnioittaen on pidettävä yllä muutoshalukkuutta ja -kyvykkyyttä - ei väkisin, vaan rennolla, innostuneella otteella.

Olisitko voinut kuvitella, että joku Suomen suuryritysten pääjohtajista kantaisi
huolta vähäosaisten asemasta? Helsingin
Sanomissa oli taannoin artikkeli, jossa
OP-Pohjolan pääjohtaja Reijo Karhinen
kertoi, miten yksittäisten ihmisten tarinat satuttavat häntä. Niiden vuoksi hän
menettää jopa yöunensa. Velkaantuvalla
Suomella ei ole enää varaa nykymuotoiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Jo nyt
nähdään, että julkisen sektorin palvelujen
ulkopuolelle jää yksittäisiä henkilöitä ja
ryhmiä.
Kyselyistä selviää, että suomalaiset
ovat juuri nyt hyvin kiinnostuneita vapaaehtoistyöstä. Yhteisöllisyys ja auttamishalu ovat suurimmat syyt liittyä
mukaan lionstoimintaan. Vapaaehtoisena
toimiessa ei auta vain muita, vaan samalla
saa myös uutta sisältöä omaan elämäänsä. Arvostukset muuttuvat, ja vapaa-ajan
käyttäminen lionstoimintaan on mielekäs
vaihtoehto. Se tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa apua tarvitsevien unelmien ohella
myös omia unelmiamme.

Jäsenistön mielipiteitä arvostetaan
Marras-joulukuussa tehtyyn jäsenkyselyyn saatiin lähes 3.000 vastausta. Koskaan aikaisemmin ei vastaaviin kyselyihin
ole ollut näin suurta intoa vastata. Tämä
osoittaa, että jäsenistö on sitoutunutta ja
haluaa vaikuttaa lionstoiminnan suuntaan, toteutettaviin aktiviteetteihin ja toiminnan kehittämiseen.
Jäsenistömme mielestä tärkeimpiä
kohderyhmiämme ovat lapset ja nuoret
sekä sotiemme veteraanit ja muut ikäihmiset. Nämä ryhmät tullaan tulevalla toimintakaudella nostamaan toimintamme
keskiöön.
Viestinnän osalta hyödyllisinä pidetään uutiskirjeitä, Lion-lehteä ja koulututusta.
Suurimpana kehittämiskohteena pidetään ulkoista viestintää. Siinä meillä
riittää parannettavaa kaikilla tasoilla.
Keväällä 2013 Taloustutkimus Oy:n teke-
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män selvityksen mukaan lionstoimintaan
liitettiin sellaisia ominaisuuksia kuin hyväntekijä, kansainvälinen, hyödyllinen ja
tarpeellinen. Valitettavasti meihin liitettiin myös ominaisuuksia: konservatiivinen,
vanhoillinen ja suljettu. Hyvin harvoin
meihin liitettiin ominaisuuksia avoin,
nuorekas ja dynaaminen.
Lions-brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä. Omista tekemisistämme riippuvat ne hyvät tarinat, joita meistä kerrotaan.

Kokoukset vetäviksi
Jäsenkyselyn mukaan toinen selkeä kehittämiskohde on klubien sisäinen toiminta, etenkin klubikokousten ja -iltojen
osalta. Olen rohjennut suositella klubeille ns. perinteisten klubikokousten vähentämistä ja niiden tilalle klubi-iltojen
käyttöönottoa. Niissä tiedotettavat asiat
käydään nopeasti lävitse ja loppu aika
käytetään mielenkiintoisiin klubiesitelmiin, keskusteluihin, yhdessäoloon ja
viihtymiseen. Klubivierailut yrityksiin
tai naapuriklubeihin antavat lisäarvoa
jäsenistölle. Saadaan uusia näkökulmia
ja virikettä omaan elämään, työhön sekä
vapaa-ajan harrastuksiin.

Nostetaan Lions-periaatteet kunniaan
Mielestäni meidän olisi pysähdyttävä
miettimään Lions-toiminnan perusasioita.
Chicagossa toiminut liikkeemme perustaja, 38-vuotias liikemies Melvin Jones kertoi paikallisen yrittäjäkerhonsa jäsenille,
että heidän pitäisi tehdä muutakin kuin
keskittyä liiketoimintaan: pitäisi pyrkiä
parantamaan omaa asuin paikkakuntaa ja
maailmaa. Muut olivat samaa mieltä. Jatkokertomus tästä onkin jo sitä historiaa,
jonka me tunnemme hyvin.

Meitä leijonia tarvitaan aikaisempaa enemmän
Meidän jokaisen on huolehdittava oman
klubimme elinvoimaisuudesta ja palveluvoimasta. Klubin vahvuus voi tarkoittaa klubin yhteishengen kehittämistä,
jäsenmääärän kasvua tai kaikkia näitä.
Vastuuta klubin palveluvoimasta kantaa
jokainen jäsen, ei pelkästään presidentti.
Monet ihmiset olisivat halukkaita tulemaan toimintaamme mukaan, kunhan vaan
joku muistaisi pyytää. Tehdään se!
Meillä leijonilla on nyt tuhannen taalan
paikka antaa toiminnastamme mielikuva
ja tunnetta: ”Tuohon toimintaan minäkin
haluan osallistua, Lionstoiminta on kivaa, motivoivaa ja innostavaa.”

Hyvät A-piirin lionit ja puolisot ja
leot
Lämmin kiitos teille jokaiselle tekemästänne palvelutyöstä, hyvästä asenteesta ja
ahkeruudesta. Arvostan työtänne paremman huomisen puolesta. Toivotan teille
hyvää kevättä ja jatkuvaa intoa auttaa
oman asuinalueenne tukea ja apua tarvitsevia sekä katastrofien uhreiksi joutuvia
niin Suomessa kuin missä päin maailmaan tahansa. Toimintamme ehdottomasti
tärkein yksikkö on klubi. Silloin kun klubi ja sen jäsenet voivat hyvin, voi myös
koko järjestömme hyvin.
Näillä ajatuksilla mennään kohti kesää ja
tulevaa kautta.

Tuomo Holopainen
Lions-liiton varapuheenjohtaja
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Yhdessä toimimalla tavoitteisiin
YHTEISIÄ UNELMIA - TYÖTÄ JA YHTEISYYTTÄ
Oman toimikauteni aloitus Hampurin kogressissa
Lions-järjestön spektaakkelimainen
vuosikongressi, convention, on monipuolinen tapahtuma. Siellä linjataan
järjestön toimintaa, valitaan johtohenkilöt, pidetään monipuolinen
huippuseminaari.
Lions-toimintaa
esittellään paraatein ja näyttelyin,
koulutusta ja uusinta tietoa tarjotaan
jokaiselle järjestön jäsenelle.Vanhat
ja uudet Lions-ystävät tapaavat. Lisäksi piirikuvernööriehdokkaille on
tiukka koulutusseminaari, tiedonvälitykseksi Lions-järjestön edustajille
maailman joka kolkkaan.

Elektistä kuvernööriksi- yhtenäinen koulutus ympäri maailma
Piirien ja monikertaispiirien (eli liittojen) valitsemia kuvernöörejä kutsutaan piirikuvernööri-elekteiksi (DGE),
kunnes järjestö on heidät kongressin
yhteydessä kouluttanut ja nimittänyt
tehtäväänsä. Elektikoulutus on tarkkaan
harkittu ja huolellisesti suunniteltu prosessi, jossa kaikille kuvernööriksi nimitettäville annetaan samansisältöinen
koulutus, henkilön taustasta tai lähtömaan kulttuurista riippumatta. 2-vuotinen koulutusprosessi huipentuu varsinainen elektiseminaariin, joka toteutetaan vuosikongressissa samansisältöisenä, samanaikaisesti järjestön virallisilla kielillä 26 eri rinnakkaisryhmässä.
Ryhmistä pääosa oli englanninkielisiä,
kahdessa opiskeltiin espanjaksi. Lisäksi
yksi ryhmä opiskeli japaniksi, koreaksi,
italiaksi, kiinaksi, ranskaksi, saksaksi,
ruotsiksi, portugaliksi ja suomeksi. Luennot ja varsinaisen kongressin istunnot
simultaanitulkattiin, samoin pääosa materiaaleista oli käännettynä em. virallisilla kielillä. On siis hyvä, että suomi on
edelleen yksi järjestön virallisista kielistä. Ryhmämme ohjaajana toimi PID
Harri Ala-kulju.

järjestelmällisesti piireittäin ja aikataulussa. Suomalaiset ilmoittautuivat
toisessa ryhmässä, saivat ilmoittautuessaan tarvittavat tarvikkeet merkkeineen
ja muistolahjat ja siirtyivät liukuhihnamaisesti valokuvaan Barry ja Anne Palmerin kanssa. Tiistaipäivä oli varattu tutustumiseen saatuun aineistoon tutustumista varten. Jaettua aineistoa oli lähes
matkalaukullinen. Saimme tietenkin ohjeita itse kongressiin, koulutusaineistoa,
merkkejä, pieniä liikelahjoja, esitteitä
kaupungista, mutta lisäksi esimerkiksi
kahdet erilaiset kortit puheenaiheiksi ja
keskusteluun lionismin faktoista vuo-

den jokaiselle viikolle. Lisäksi Palmerin
”unelmakirja”, taskukokoinen työkirja,
joka taustoittaa ja syventää kauden teemoja ja Palmerin ajatuksia siitä.

Yhteisyyttä, osaamista ja yhteisiä
unelmia
Keskiviikosta perjantaihin olivat varsinaisia koulutuspäiviä. Koulutus sisälsi
yhteiset istunnot aamuisin ja iltapäivisin. Aamuisin ohjelmassa oli luentoja
mm. vuoden teemoista ja iltapäiväluennot olivat seminaariaiheita täydentäviä
asiantuntijaluentoja. Aamukoulutuksiin

Tiivis ohjelma, täysi salkku
Kaikki piirikuvernööri-elektit ympäri
maailmaa, 755 puolisoineen, saapuivat
kongressipaikkakunnalle 1.7.2013. Ensimmäisenä päivänä tutustuimme kaupunkiin, koulutus- ja kokouspaikkoihin. Suomalaiset elektit oli majoitettu
kongressikeskuksen yhteydessä olevaan
Radisson SAS hotelliin. Varsinainen
seminaari alkoi tiistai-aamulla 7.30 ilmoittautumisella, tarvikkeiden jakelulla
ja valokuvauksella. Tämä toimi hyvin
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Suomen elektit, tulevat kuvernöörit.
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Suomalaiset näkyivät Hampurin areenalla

oli velvoitettu osallistumaan myös puolisot, samoin heillä oli omaa koulutusta.
Seminaarityöskentelyn lisäksi koulutukseen kuului ryhmien välisiä vierailuja pohtiaksemme yhdessä erilaisia
teema-aiheita.
Lounaatkin olivat osa koulutusta ja
tutustumista. Pöytäseurueet seminaaripäiviksi oli muodostettu siten, että niissä
oli kuvernööri-elektejä kaikista maanosista. Omaan pöytäseurueeseeni kuului
kahden suomalaiskollegan kanssa kaksi
Intiasta, kaksi Afrikasta (Etelä-Afrikasta ja Nigeriasta) kaksi USA:sta ja yksi
Uudesta-Seelannista.
Koulutusaiheet
olivat läpileikkaus kuvernöörin tehtävistä, säännöistä ja toimintaperiaatteista
ristiriitojen ratkaisuun. Saimme tietoa
vuoden teemoista, toteutettavista hankkeista, jäsenrekrytoinnista ja seuraavien piirivirkailijoiden kouluttamisesta.
Koulutuksen yhdenmukaista toteuttamista valvoi päämajan koulutusosasto.
Joka iltaan niin koulutusjaksolla
kuin kongressin aikanakin kuului jokin
tilaisuus, jonkin maan vastaanotto tai
sitten meidän muiden maiden edustajille
järjestämä ilta, esimerkiksi pohjoismainen yhteistyöilta torstaina ja pohjoismaiden yhteinen vastaanotto sunnuntaina. Päivin kanssa osallistuimme lisäksi
mm. Englannin, Japanin ja Saksan sekä
kansainvälisen johdon vastaanottoihin.
Varsinainen kongressi siis alkoi
elektien kannalta vasta viidentenä päivänä, perjantaina. Elekteillä ko. päivä
oli edelleen koulutuspäivä. Päivään
sisältyi koulutuksen päättänyt juhlabanketti 2000 hengen tätä tapahtumaa
varten juhlatilaksi muutetussa sataman
vanhassa varastomakasiinissa. Lauantaista lähtien osallistuimme kongressiin sen ohjelman mukaisesti: lauantain
Hampurin keskustan valloittava paraati
ja olympialaisten avajaisiin verrattava
kansainvälinen show O2 Word Hambur Areenalla; sunnuntaina avajaisistunto juhlaesiintyjin areenalla sisältäen
sykähdyttävän lippuseremonian, jossa
esiintyivät kaikki 208 Lions-maata tai
maantieteellistä itsehallintoaluetta perustamisjärjestyksessä, siis myös Suomi
ja Ahvenanmaa. Sunnuntaina alkoivat
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Lions maailmanpresidentti Barry J. Palmer

”Ensimmäinen
seminaaritehtävämme
oli rakentaa
ryhmämme
Unelmataulu.”

myös toimialaseminaarit messukeskuksessa.
Maanantaina olivat vuorossa toinen
Täysistuntopäivä areenalla ja lisää seminaareja messukeskuksessa. Tiistaina
varsinainen äänestystapahtuma messukeskuksessa ja sen jälkeen päätösistuntoareenalla, jossa julistettiin vaalien
tulokset, luovutettiin humanitäärinen
palkinto Andrea Bocellille ja kuultiin
hänen esittämänä sykähdyttävä Schubertin Ave Maria, sekä asetettiin virkaan
meidät 755 piirikuvernööriä ympäri
maailman.
Vasta virkaansa asetetun piirikuver-

nöörin kannalta viikko oli monipuolinen
ja kiireinenkin. Vähin yöunin vietetty
10 päivän elämys, jossa itse tapahtumakaupunkia pääsi näkemään vain alussa
ja lopussa. Oli elämys olla osana maailmanjärjestön vuosikongressia ja kokea
yhteenkuuluvaisuus ja ystävyys kaikkien lionien kesken. Erityisesti elektivuonna voi olla kaiken mainitun ytimessä, sillä piirikuvernöörinä voi järjestössämme olla elämässään vain kerran.

DG Tommi Virtanen
ja puolisonsa Päivi Orjala
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Turistina leijonalaumassa Rivileijonana Hampurin kokouksessa
4. – 10.7.2013

Olen pitkän leijonaurani aikana kuullut ja lukenut monia tarinoita järjestömme
vuosittaisesta kansainvälisestä vuosikokouksesta. Kokousten pitopaikka on vaihdellut maanosasta toiseen. Järjestömme lehti on niistä kyllä raportoinut, mutta
lähes aina kokouksessa virkaansa asetettujen piirikuvernöörien kokemusten perusteella. Rivileijonan näkökulma on puuttunut. Tämä tietysti siitä syystä, että
heitä ei ilmeisesti noissa kokouksissa ole juuri käynyt.
Vuosi 2013 oli kuitenkin tässä suhteessa poikkeuksellinen. Muutaman vuoden
jatkunut Suomi johtoon -kampanja ja
Hampuri kokouspaikkana vaikuttivat
asiaan. Kokokseen osallistui tai kokouspaikkakunnalla vieraili lähes 350 suomalaista leijonaa tai seuralaista. Näistä
ylivoimaisesti suurin joukko eli ehkä
300 oli kokouksen suhteen rivileijonia.
Tämä antoi oman leimansa matkaan.
Turistiryhmän matkan teki mahdolliseksi Harry Kuitusen pitkäjänteinen ja
erinomaisesti organisoitu työ. Kaikki yli
30 matkalla ollutta muistavat pitkään ja
kiitollisina matkanjohtaja Harryn työpanoksen.
Matkani alkoi 4.7. noin 200 m
päässä kotiovelta, noustessani Turun
Pläkkikaupungista Uudestakaupungista
tulleen pikkubussin kyytiin. Siinä oli
leppoisaa matkustella kohti Finnairin
Helsinki-Hampuri lentoa. Pohjoismaiden järjestämään Get-together iltaan
ei ollut lippuja varattu myöhäisen saapumisemme vuoksi. Me nopeimmat
ehdimme kuitenkin tutustua Hampurin
ehkä kuuluisimpaan nähtävyyteen, sillä hotellimme sijaitsi vain kivenheiton
päässä Reeperbahnista St. Paulin kaupunginosassa.

Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus, matkan virallinen osio,
hoidettiin perjantaina 5.7. Huolimatta
siitä, että leijonia oli liikkeellä paljon,
järjestelyt hoituivat saksalaisella järjestelmällisyydellä sujuvasti. Hamburg
Messe und Congress (HM) tiloissa järjestettyyn näyttelyyn tutustumiseen kului puoli päivää.

Hampurin suomalaiseen merimieskirkkoon tutustuimme heti ensimmäisenä päivänä. Kirkon turkulainen
johtaja Satu Oldendorff jo odotteli pientä 4 leijonan ryhmäämme. Illan omatoimiosuuteen kuului juna-bussi-juna
matka läheiseen Reinbekin kaupunkiin,
Ohen kylään, jossa ravintoloitsijaystäväni illallisineen odottivat.

Tässä Hampurin suomalainen merimieskirkko

Merimieskirkon patiolla RC Jussi Tailas,
johtaja Satu Oldendorff, allekirjoittanut ja Past RC Kaija Honka
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Kansainvälinen paraati, lauantaina
6.7. oli koko matkan huippu. Heti aamiaisen jälkeen sinivalkoisiin pukeutunut
ryhmä lähti paraatin kokoontumispaikalle. Kokemus astua tuhansien eri
puolilta maailmaa saapuneiden leijonien joukkoon oli häkellyttävä kokemus.
Mahdotonta sanoin kuvailla. Osallistujien vaatetus, liput, soittokunnat, satuolennot, tanssiryhmät jäivät unohtumattomina mieleen. Toisaalta yhteinen aate,
yhteenkuuluvaisuuden tunne ja kansainvälisyys olivat käsin kosketeltavissa.

Pääsin paraatijoukon mukana liikkeelle runsaan tunnin odottelun jälkeen.
Siirtyminen kadunvierelle katselijaksi
kv. presidentti Wayne Maddenin vastaanottopaikan jälkeen antoi mahdollisuuden lähes koko monituntisen paraatiin näkemisen ja satojen paraatikuvien
ottamisen. Samalla piti käydä kättelemässä W.Madden ja luovuttaa hänelle
aikaisempien tapaamisten (2011 Vaasa
ja 2012 Turku) valokuvat, koska tiesin,
ettei toista tilaisuutta päivien aikana
tule.
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Kansainvälisessä showssa esiintyi
Voices Up with People. 02 World Hamburg-Arenalle oli kokoontunut loistokasta esiintymistä seuraamaan lähes 20
000 kuuntelijaa.

96. vuosikongressiin avajaisistunto pidettiin 7.7. Areenalla.Siihen
osallistui arvion mukaan lähes 15 000
osallistujaa . Lippuseremoniassa esiteltiin liittymisjärjestyksessä kaikkien yli
200 lions-maan liput. Kv. presidentti
Madden avasi tilaisuuden, jonka pääpuhujana oli USA:n entisen presidentin
puoliso Laura Bush. Totuuden nimissä
on sanottava, että rivileijonana keskityin
pääosin tunnelmaan ja ilmapiirin, niihin
eläytyen.

Rantanäkymä Hampurissa
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Nordic Hospitality Room vastaanotto oli iltaohjelmassa. Tilaisuudessa
kullakin pohjoismaalla oli oma esittelypöytänsä, joista oli mahdollisuus maistella kansallisjuomia erinomaisen illallisen painikkeeksi. Vainusin, että muissa
pöydissä pakattiin jo tyhjiä pulloja, kun
sinivalkoista tarjoilua vielä jonoteltiin.
Toisena kokouspäivänä 8.7. rivileijona kävi Areenalla toteamassa Lionsjärjestön kansainvälisten johtajien ja 2.
varapresidentin nimeämistä. Tilaisuuden kohokohta oli tietysti Satu Pamilon
valinta vuoden kv. Leoksi. Varsinainen
päivän anti oli tutustuminen Elbe-jokeen sen molemmilta rannoilta ja joen
alittavassa tunnelissa. Päivän pääateria
nautittiin brassiravintolassa, jossa vartaista lautaselle vuoltu liha ei loppunut.
Kapakasta hotellille merimieskirkon ja
”Baanan” kautta.
Äänestykset pidettiin 9.7. HM:ssä.
Pari valokuvaa ehti muistikortilleni tallentua ennen kuin lähes gorillan kokoinen järjestyksenvalvoja syöksyi paikalle.
Päätösjuhlan ohjelmassa oli 2013 2014 kv. presidentin virkaan asettaminen, YK:n lippuseremonia sekä Tommi
Virtasen ja muiden piirikuvernöörien
virkaanasettaminen. Tilanteen arvokkuuden vuoksi hoidin tässä kohtaa tiedottajan rooliani ja lähetin kuvia ja tekstiä 107-A webmasterille.
Illan kohokohdaksi muodostui hieno

vesiurkukonsertti Planten un Blomen
puistossa. Matkalla hotelliin piti vielä
nauttia viimeiset bratwurstit ja luoda
viimeinen silmäys St. Paulin pääkadulle.
Paluupäivä 10.7. sujui pääosin hellien jäähyväisten muodossa. Toki piti
vielä käydä merimieskirkolla ”ripittäytymässä ” ja vaihtamassa muutama sana
sen hengettären, vihreän suomea puhuvan papukaijan kanssa.
Kiitos näiden kokemusten jakamisesta Jalopeuran päätoimittaja Pirjolle,
RC Jussille Turussa ja past RC Kaijalle
Raisiosta ja Sadulle Merimieskirkosta.

Lars Wiren
Tiedotus- ja PR

Planten und Blumen -puistoa

LC Katmandu Gliesen ja LC Uki/Merettarien,
ystävyysklubien liput vaihdettu

Suomea puhuva papukaija
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Toimintakauteni 2012 – 2013
A-piirin piirikuvernöörinä
DG Reino Laine - LC Somero
Kauteni teemat:
Kansainvälisen presidentin Wayne A. Maddenin teema kaudellemme oli:
Palvelun maailmassa - In a World of Service
Kansainvälisestä teemasta on johdettu myös Suomen teema:
Palvelulla hyvinvointia - Välfärd genom service
Oma teemani A-alueelle:
Vapaaehtoistyöllä elämänlaatua - Livskvalität genon frivilligarbete

Uusien
piirikuvernöörien
koulutus ja virkaanastumisjuhla pidettiin Etelä-Korean
Busanissa, LCI:n 95. vuosikongressissa. Välittömästi
kongressimatkan
jälkeen,
vastanimitettynä piirikuvernöörinä 6.7.2012 sain puheenjohtajan nuijan IPDG
Mikko Torkkelilta tämän kotipihalla.

Teemojen yhteinen sanoma on haastaa
lionit palvelutyöhön, laittamaan itsensä
”peliin”.
Näiden teemojen lisäksi toin vahvasti esille jäsenmäärän, joka kosketti kaikkia Suomen klubeja. Klubeihin on saatava uusia jäseniä ja nykyiset on saatava
viihtymään keskuudessamme. Useat
klubeistamme ottivatkin haasteen vastaan ja piirin jäsenmäärän negatiivinen
kehitys hidastui. Vuodenvaihteen tietämillä saatiin kuulla kokonaisen klubin
toiminnan lopettamisesta. Yli 50-vuotias LC Turku/Pansio teki syksyllä 2012
raskaan päätöksen lakkauttaa klubin toiminta 31.12.2012.

Lions-toimintaa myös kesällä
Kesän 2012 alueen kaksi merkittävintä
tapahtumaa olivat LC Oripään järjestämä Okra-maatalousnäyttely sekä LC
Kustavin Lohi-markkinat. Oripään len-
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tokentällä joka toinen vuosi järjestettävä maatalousnäyttely täytti 30 vuotta ja
oli kesän ainoa Suomessa järjestettävä
maatalousnäyttely.
Elokuun 1. viikonloppuna LC Kustavi järjesti jo 35. Lohimarkkinat. Järjestelytehtäviin osallistuivat lähes kaikki klubin jäsenet puolisoineen. Markkinoita suosi kesäinen aurinko ja niinpä
järjestäjien asettama 4.000 – 5.000
markkinavieraan tavoite saavutettiin.

Piirihallitus- ja klubitoiminta
Syyskuussa alkaneet vierailut klubeissa
jatkuivat kiihtyvällä tahdilla. Kuvernöörikautenani tein noin 80 klubivierailua.
Piirihallituksen ensimmäinen kokous pidettiin lauantaina 15.9.2012
Kemiönsaaren Kasnäsissa. Kokouksen
yhteydessä oli ladyille järjestetty perinteiseen tapaan myös puoliso-ohjelmaa.
Lionien kansainvälinen rauhanjulistekilpailu kerää vuosittain satojatuhansia osanottajia maailmanlaajuisesti.. A-piirin kilpailutyö valittiin
marraskuussa Loimaan piirihallituksen
kokouksen yhteydessä. Voittajaksi tuli
ylivoimaisella äänimäärällä 13-vuotias
Kerttu Moilanen Sauvosta.
Useita merkkitapahtumia, erityisen mainittava oli piirin ensimmäisen
naisklubin, LC Turku/Auroran 20v- juhla 13.10.2012. Samoin vuosi 2012 oli
naisleijonien juhlavuosi. Oli kulunut 25
vuotta siitä, kun naiset saivat oikeuden
liittyä Lions-järjestömme täysivaltaiseksi jäseneksi. Juhlavuoden kunniaksi
Suomen naisleijonat tarjosivat päämajan teeman mukaisesti avoimen lukuhetken. Sunnuntaina 25.11.2012, klo
11.25. ”Naisleijonat juhlivat lukemalla”
-tapahtuman kesto oli 25 minuuttia.
Joulunajan aktiviteetteja oli piirin klubeilla runsaasti. Suurin yhteinen
aktiviteetti oli vanhusten Joulujuhla ja
-ruokailu Lehmusvalkaman palvelutalossa. Juhlaan oli jälleen ilmoittautunut

ennätysmäärä yleisöä. Muita perinteisiä
klubiaktiviteetteja ovat mm. mehutarjoilut joulukirkoissa vierailijoille, vanhusten kuljetukset joulukirkkoon sekä
tietysti klubien omat joulujuhlat.
Kevätkausi 2013 alkoi perinteisesti, kun piirin leijonat kokoontuivat
sunnuntaina 13.1.2013 kunnioittamaan
sotiemme sankarivainajien muistoa Turun hautausmaan sankariristillä. Pidin
puheen sankarivainajiemme osuudesta
maamme itsenäisyyteen. ”Yhdessä kestimme – yhdessä kestämme!”

Jäsenille tietoa ja taitoa
Painotin kaudellani jatkuvasti jäsenkehitystä ja erityisesti klubien viihtyisyyteen panostamisesta.
Hyvin kiinteästi näihin tavoitteisiin
liittyi piirin koulutustoiminnan aktivointi, mm. perehdyttämisiltojen ja Leijonaseminaarien avulla. Toukokuussa
koulutettiin uusia toimihenkilöitä tulevan kauden virkoihin.
Lions Quest-koulutusta on Suomen Lions-liitto järjestänyt jo yli
20-vuoden ajan. Kyseessä on opettajille
ja muille kasvatusalan ammattilaisille
suunnattu kaksipäiväinen kurssi. Lions
Quest -koulutus on eräs parhaista tavoista, jolla palvelujärjestömme voi auttaa lastemme ja nuortemme kehittymistä yhteiskuntamme jäseniksi. Viimeisin
kurssi A-piirissä järjestettiin Turussa
18-19.3.2013. Kurssille osallistui n. 25
asiasta innostunutta kasvattajaa. Osallistuin kurssille sekä piirikuvernöörinä
että kurssilaisena.
LC Turku-Aninkainen on tukenut
merkittävästi Lions Quest-toimintaa
lahjoittamalla 50-vuotisjuhlansa kunniaksi varat kokonaisen kurssin toteuttamiseen! Tämä oli kauden merkittävimpiä lahjoituksia.
Yhteistyö Viron leijonien kanssa
sai jatkoa maaliskuun alkupuolella, kun
LC Somero osallistui 22 leijonan ja puolison vahvuudella Viron LIONS BALL
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-hyväntekeväisyysjuhlaan 9.-10.3.2013
piirikuvernöörin johdolla. Tapahtumat
Virossa ovat olleet mielenkiintoisia ja
meille kaavoihin kangistuneille suomalaisille opettavia.
Turun Saaristolaismarkkinat ovat
varma kevään merkki, jonka yhtenä järjestäjänä LC Turku-Aninkainen on toiminut tapahtuman alusta alkaen. Tämän
ja syksyllä järjestettävän Silakkamarkkinoiden tuotoilla klubi on pystynyt toteuttamaan erittäin mittavien lahjoitusten
jakamisen Lions-järjestön ja klubin periaatteiden mukaisesti.

Piirin vuosikokous Somerolla
A-piirin vuosikokous ja -juhla järjestettiin Somerolla 27.4.2013. Juhlan ohjelmaan sisältyi myös Arne Ritari- ja Melvin Jones-juhlat. Kutsuvieraina olivat ID
Benedict Ancar ja puoliso Milena, CC
Seppo Söderholm ja puoliso Helena sekä
PID Harri Ala-Kulju ja puoliso Sirkku.
Omassa puheenvuorossaan CC Seppo
Söderholm käsitteli Lionsien julkisuuskuvaa, naisten mukaan tuloa toimintaan
ja klubiviihtyvyyden merkitystä.
Kansainvälisen Lions-järjestön tervehdyksessä ID Benedict Anckar korosti
osallistumisen tärkeyttä ohjelmiin, jatkuvaa johtajakoulutusta, jäsenhankintaa ja
nuoria leijonia. Puheensa päätteeksi hän
jakoi tunnustuspalkintoja ansioituneille
klubeille ja Lioneille.
Tilaisuudessa palkittiin LC BrändöKumlinge, LC Loimaa-Sinikellot, LC
Turku-Kupittaa sekä lionit Mirja Jyläntö
(LC Salo/ Birgitat), Mikko Torkkeli (LC
TURKU/Suikkila), Bo Lindberg (LC Parainen/Pargas).
Omasta puolestani palkitsin LC Oripään oman seutukuntansa ja koko Lionsjärjestön hyväksi tehdystä työstä. Kiertopalkinnon, Leijonapatsaan, saivat Jukka Isotalo ja Jarmo Mäntyharju.
Ehdokkaat Tommi Virtanen (DG),
Pertti Tenhunen (1. VDG) sekä Ari Lindell (2. VDG) valittiin ko virkoihin. Vaaleissa oli paikalla 96 äänivaltaista kokousedustajaa.
Kutsuvieras-, PDG- ja puoliso-ohjelmana kaksi linja-autoa suuntasi kokouksen ajaksi monipuoliselle kartanokierrokselle Someron lähiympäristöön. Oppaina
matkalla toimivat FT Leeni Tiirakari ja
Lion lady Arja Fonsell.

Vierailukohteena Hiidenlinna Somerolla
uutta Lionia joukkoomme.
Suomen Lions-liiton 60. vuosikokous
pidettiin 8 – 9.6. Heinolassa. A-piirimme
sai mainetta kun Skeba nuorisobändikisan voitti neljän nuoren turkulaisen muodostama Rhynestone bändi. LC Mietoinen voitti ARS:n järjestämän adressien
myyntikilpailun. Itse sain kauteni päätteeksi Arne Ritari-säätiön l-ruusukkeen
ansiomerkin.
Conventio Hampurissa 5 - 9.7.2013.
96. kansainväliseen kokoukseen
osallistuimme A-piiristä 36 Lionin ja
puolison voimin.
Haluan kiittää Teitä kaikkia A-piirin
leijonia saamastani tuesta, vieraanvaraisuudesta ja ystävällisyydestä kauden aikana. Haluan jatkaa omaa Lions-työtäni ”Me palvelemme” hengessä ja olen Teidän kaikkien käytettävissä. Yhdessä puolisoni Marja-Leenan
kanssa toivotamme Teille kaikille
virkistävää kesää ja innostunutta odotusta ensikauden Lions-haasteisiin.

IPDG Reino Laine
Jännittäviä keskusteluja
Someron kartanokierroksella

Toimintakauteni muita merkittäviä tapahtumia
Kauden aikana A-piiriin perustettiin
13.6.2013 PDG Björn Taxellin sinnikkään työn tuloksena uusi ruotsinkielinen
yhtenäisklubi, LC Åbo/Skolan. Jäsenhankinnassa klubimme onnistuivat erinomaisesti: kauden aikana saimme 150
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Suomen lippu korkealla Hampurin Convention paraatissa
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Lionsritareita ennätystahtiin
Päättyneellä toimikaudella 2012-2013 piirimme klubit palkitsivat ansioituneita jäseniään
21 Lions-ritarin arvolla. Tämä oli enemmän kuin ehkä koskaan aiemmin ja melkein kaksi
kertaa enemmän kuin seuraavaksi eniten ritarinarvoja hankkineet C, K ja M -piirien klubit.
Ritareita tuli lisää kiihtyvällä vauhdilla kauden kallistuessa loppua kohti. Tästä seurasi, että
kahdeksan viime kauden ritarin vihkiminen siirtyi kuluvalle toimikaudelle.
Merkittävästi ritarinarvojen hankintaan
vaikutti toki myös kauden piirikuvernöörin Reino Laineen suuri innostus
asiaan. AR-säätiön hallitus antoikin
spontaanisti hänelle Arne Rritari-säätiön ansiomerkin Suomen Lions-Liiton
vuosikokouksen yhteydessä. Vielä kerran: kiitokset klubeille ja IPDG Reinolle
ansioituneiden lionien arvostamisesta!
Kiitokset myös vielä LC Mietoisille,
joka tilasi 150 ARS-adressia, tuli sillä tilauksella valtakunnan ykköseksi ja
palkittiin Suomen Lions-Liiton vuosikokouksessa.
Myös Arne Ritari-Melvin Jones juhla
poikkesi viime keväänä aiemmasta: se
oli Somerolla piirin vuosikokousjuhlan
yhteydessä heti vuosikokouksen päätyttyä. Tilaisuudessa vihittiin lukuisia ritareita ja läsnä olivat PID Harri Ala-Kuljun lisäksi kansainvälisen hallituksen
jäsen, ID Benedict Anckar puolisoineen.

Ritareita juhlitaan Arne Ritarin
syntymäpäivänä 7.3.
Arne Ritari - Melvin Jones -juhla on
A-piirissämme hakenut muotoaan kulloisenkin piirikuvernöörin vision mukaan. Tänä keväänä palataan jälleen
alkuperäiseen muotoon ja aikaisemmin
koettuun paikkaankin: juhla on Arne
Ritarin syntymäpäivänä, perjantaina
7.3. klo 19.30 Turussa Aitiopaikkassa.
Ravintola sijaitsee valtion virastotalossa, Itsenäisyydenaukio 2:ssa. Ohjelman
pääpuhujana on entinen Euroopan Tilintarkastustuomioistuimen jäsen, KTM
Olavi Ala-Nissilä.
Toivottavasti jälleen sellaiset ritariksi
vihkimiset keskitetään 7.3. päivään, joita ei suoriteta klubijuhlien yhteydessä
- osa klubeista on tähän jo varautunutkin - onhan Lionsritarin arvo arvokkain
kotimainen tunnustus, jonka jokainen

ansioitunut lion voi saada riippumatta
asemasta järjestöorganisaatiossa. ARS
pitää ritareistaan numeroitua luetteloa
niin Liiton kuin piirinkin tasolla.
AR-säätiö hankkii varoja suomalaisten lionsklubien tukemiseen. Avustusanomusten täyttöojeet kannattaa lukea
huolellisesti - ne löytyvät SLL:n wwwsivuilta. Kannattaa myös huomata, että
anomukset tulee lähettää hyvissä ajoin
ennen avustettavien aktiviteettien toteuttamista - ensin piirin ARS-DC:lle
lausuntoja ja mahdollista opastusta varten.

Heikki Mäkelä, PDG

Lions-ritarin arvon on oikeutettu saamaan klubin
hallituksen anomuksesta ansioitunut lion, joka on
ollut jäsenenä vähintään viisi vuotta. Ansiot eivät
tarkoita pelkästään toimintaa esimerkiksi piiri-,
liitto- tai kansainvälisellä tasolla. Klubitason ansiot
riittävät hyvin, jos klubin hallitus niin päättää.
Lions-ritarin arvo maksaa 850 euroa ja tosite sen
maksamisesta toimitetaan netistä saatavan anomuksen mukana ARS:n asiamies Timo Haastolle noin
kuukausi ennen vihkimistä. Ritarinarvon hankinta
on valtakunnallinen aktiviteetti klubille.
Vihkiminen ritariksi tapahtuu määrätyn arvokkaan
seremonian mukaan. Useimmiten ne keskitetään
klubin vuosijuhlaan tai piirin ARS-juhlaan, joka tänä
vuonna on 7.3. Turussa. Tarvittavista välineistä ja
seremoniasta saa tarkempia tietoja piirin ARS-DC
Heikki Mäkelältä, puh. 040 533 6652.
ARS:n adresseja arkeen ja juhlaan voi myös tilata
Heikki Mäkelältä vaikka puhelimitse. Sujuvin tapa
on tehdä tilaus valmiilla kaavakkeella suoraan osoitteesta www.lions.fi Arne Ritari –säätiön kohdalta.
Sekä ritarinarvojen hankinta että adressimyynti ja
lahjoitukset AR-säätiölle mahdollistavat sen, että
säätiö voi tukea avustuksin klubien kotimaisia aktiviteettejä.

12

JALOPEURA 2014

Lions–ritari Hannu Knuutila
Hannu Knuutila on eläkkeellä oleva loimaalainen maanviljelijä joka on koko ikänsä johtanut kuoroa.
Tiffanylasi-taidetta harrastava mies innostuu lähes kaikesta, ja osaa nähdä paikassa kuin paikassa kauneutta. Monien muiden harrastusten joukosta löytyy sukututkimusta, vanhojen esineiden restaurointia
ja suuri joukko muita Hannua kiinnostavia aihealueita.
Hannu Knuutila liittyi LC Loimaa/Kosket klubin jäseneksi 1981. Vuosien
1993 – 2000 välisenä aikana hän ehti
toimia klubin presidenttinä, lohkon- ja
alueen puheenjohtajana, varapiirikuvernöörinä ja piirikuvernöörinä. Lisäksi
hän toimi piirin 107 A eri tehtävissä
2000-luvulla.
Eräs merkittävimmistä tehtävistä oli
Suomen Lions-liiton jäsen- ja laajennustoimikunnan puheenjohtajuus 2004
- 2006. Näiden vuosien aikana Suomeen syntyi 32 Lions-klubia. Useimmat
näistä olivat naisklubeja. Veli Hannu
on osallistunut useisiin kansainvälisiin
kokouksiin sekä 13 kertaa kotimaiseen
vuosikokoukseen.
Aktiivisesta toiminnasta hän on saanut lukuisia Lions-arvomerkkejä. Hänelle on myönnetty I , II ja III ruusukkeen ansiomerkit piirin ja liiton ansioista. Lisäksi hänelle on myönnetty
kansainvälinen ainaisjäsenyys, Melvin
Jones- jäsenyys sekä viimeksi Lionsritarin arvonimi.

Tiedotus- ja PR
Lars Wiren

Piirikuvernööri Tommi Virtanen vihki Hannu Knuutilan Lions-ritariksi
Loimaalla 11.12.2013.

LC Mietoinen

Juhlallinen kuukausikokous
LC Mietoisten tammikuun kuukausikokous alkoi juhlavin huomionosoituksin. Klubin pitkäaikaisia jäseniä muistettiin vuosipinssein. Varsinainen kokous eteni tavalliseen tapaan klubin
presidentin Urmas Virtasen johdolla. Läsnä oli myös PDG Reino Laine. Kokouksen mittaan hän esitti tarkentavia kysymyksiä
eri toimikunnille muun muassa talousasioista. Laine toi myös
terveisiä matkaltaan Norjasta.
Illan mieleenpainuvin hetki oli klubin perustajajäsen Raimo
Suojasen ritariksi lyöminen. IPDG Reino Laine suoritti yllättyneen veljen ritaroinnin. Raimo Suojanen on toiminut keskeisissä klubin tehtävissä erittäin aktiivisena leijonana. Viime vuosina hän on vastannut liikuntatoimikunnasta ja innostanut veljiä
liikunnan pariin. Työurallaan Raimo Suojanen toimi liikunnanopettajana. Kiitospuheessaan hän totesi elämäntehtävänsä,
ihmisten liikuttamisen, jatkuvan edelleen esimerkiksi meidän
leijonien parissa.
Tummat juhlapuvut ja poikkeuksellisen hieno ja iloinen tunnelma saivat arkisen tiistai-illan tuntumaan pyhäpäivältä. Näin
kannattaa ryydittää kuukausikokousta aina välillä.

Sami Honkala
JALOPEURA 2014
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LC Nousiainen

Ritarijuhla Naantalissa 30.11.2013
Aktiivinen klubi palkitsee ja tukee
Vuonna 1969 perustettu Lions Club
Nousiainen päätti hakea klubinsa historian toiseksi Lions-Ritariksi 23 vuotta
palvelleen Lioninsa, Pentti Hannulan.
Ensimmäinen Ritarimme vuodelta 2003,
nro 437, on ansioitunut Bo Jacobson.
Naantalin kylpylään oli kutsuttu DG
Tommi Virtanen ja Lady Päivi Orjala
klubiveljien ja Ladyjen kanssa. Samalla
vietettiin perinteistä pikkujoulujuhlaa.
Juhla alkoi klubiveljien vuosimerkki-palkitsemisilla. Yllätyskvartettikin
oli koottu tilaisuutta varten.
Juhlallinen hetki koitti ja valittu
Lion-veli ja Ladynsa kutsuttiin koko
seurueen eteen, kuten Lion-veljet Jorma
Almio ja Hannu Rämö olivat sen suunnitelleet.
DG Tommi Virtanen otti vastaan
juhlallisen Ritari-valan Pentti Hannulalta. Sitten seurasi polvistuminen ja
arvokas miekkarituaali. Näin oli saatu
klubiimme Lion-Ritari nro 1389, josta
merkkinä Pentti Hannula sai juhlamerkin puvun rintaan ja Lady Mirja omansa. Kotiin he saivat myös arvokkaan Li-

on-Ritaritaulun muistoksi tapahtumasta.
Seurasi presidentti Olli Sillanpään
ja Lady-Marjan sekä muiden veljien ja
Ladyjen lämmin onnittelukierros. Uusi
Ritari piti kiitospuheen, jossa hän halusi
jakaa kaiken kunnian Nousiaisten
Lions Clubille osoituksena sen
aktiivisuudesta ja myönteisestä, jäse-

niään tukevasta ilmapiiristä. Ilta jatkui
leppoisassa tunnelmassa Naantalin kylpylän herkkupöytien äärellä seurustellen ja tanssien.
Kiitos ja Onnea, Lions Club Nousiainen!

Pentti Hannula

MJF- ja ARS-juhlat Someron vuosijuhlassa
Iltapäivän ehdottomat kohokohdat olivat MJF- ja ARS-seremoniat. DC Janne Tienpää palkitsi viisi LC
Brändö-Kumlingen jäsentä MJF-kunniatauluilla, jonka saivat Lionit Björn Krogell, Anders Henriksson,
Lars-Erik Holmberg, Ingvar Linden sekä Leif Lundberg. Erityisesti voidaan mainita, että viiden uuden
MJF-jäsenyyden myötä LC Brändö-Kumlingenista tuli toinen suomalainen klubi, jossa kaikki ovat Melvin Jones -jäseniä.
Näiden lisäksi jaettiin vielä kolme
MJF-kunniataulua, jonka saivat Jorma Laaksonen LC Salo/Uskela, Tapio
Kumpulainen LC Turku/Pohjola sekä
DG Reino Laine LC Somero.
MJF-seremonian jälkeen oli vuorossa neljän ansioituneen veljen vihkiminen Lions-ritariksi. Toimituksen suorittivat DC Heikki Mäkelä, PCC Lasse
Karén sekä PDG Bo Lindberg tilaisuuden vaatimalla arvokkuudella. Lions ritariarvon saivat Lion Hannu Kojola/LC
Pöytyä, PDG Harry Kuitunen/LC Somero, PDG Björn Taxell/LC ParainenPargas sekä Lion Esko Vuori, LC Turku/
Suikkila.
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LC Brändö-Kumlinge - 100 %-ig MJF-klubb
Vid A-distriktets årsmöte i Somero i
april 2013 fick fem förtjänta lion i Lions
Club Brändö-Kumlinge motta Melvin
Jones-medlemskap. De var Leif Lundberg, Ingvar Linden, Lars-Erik Holmberg, Anders Henriksson och Björn
Krogell. Det betydde att LC BrändöKumlinge blev den andra lionsklubben i
Finland som är en 100 %-ig MJF-klubb
efter LC Helsinki/Metsälä.
Klubbens prestation blev även uppmärksammad av huvudkontoret i Oak
Brook, USA som via den senaste periodens distriktsguvernör, Reino Laine,
sände över ett hedersdiplom till LC
Brändö-Kumlinge.

LC Brändö-Kumlinge sataprosenttinen MJF-klubi
A-piirin vuosikokouksen yhteydessä Somerolla huhtikuussa 2013, viisi ansoitunutta
Lions Club Brändö-Kumlingen jäsentä saivat vastaanottaa Melvin Jones-jäsenyyttä,
nimittäin Leif Lundberg, Ingvar Linden, Lars-Erik Holmberg, Anders Henriksson ja
Björn Krogell. Tämä tarkoitti myös sitä että lionsklubista tuli toinen sataprosenttinen
MJF-klubi Suomessa LC Helsinki/Mäntsälän jälkeen.
Klubin saavutus huomioitiin myös päämajassa Oak Brookissa, USA:ssa joka
viime kauden piirikuvernöörin, Reino Laineen, välityksellä lähetti kunniakirjan LC
Brändö-Kumlingelle.

Diplomet överräcktes i samband med
zonmötet i Mariehamn 23.9.2013 av
IPDG Reino Laine till Kalevi Strömberg, klubbpresident 2012-2013.
IPDG Reino Laine luovutti kunniakirjan lohkokokouksen yhteydessä Maarianhaminassa 23.9.2013 viime kauden (2012-2013) presidentille Kalevi
Strömbergille.
GLT Bo Lindberg

Lionspiiri 107-A:n

ARNE RITARI – MELVIN JONES –JUHLA
7.3. klo 19.30 ravintola Aitiopaikassa,
os. Itsenäisyydenaukio 2, Turku (Valtion virastotalolla)

Juhlapuhe
• Entinen Euroopan Tilintarkastustuomioistuimen jäsen, BDO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä.
Mukana mm. ARS:n hallituksen kauden 2014-15 pj. Sinikka Uola.

Menu + juomat (sisältyy illalliskortin hintaan)
• Parmankinkku-viikunasalaattia
• itse tehtyä yrttipatonkia

• Paistettua maissikanaa
• Kirsikkatomaattikastiketta
• Yrttipolentaa

• Karamellikuorrutettu pannacotta
• Kahvi/tee

Juomat: alkumalja (kuohuviini), kaksi viinikaatoa ruokailun yhteydessä
Heikki Mäkelä							Janne Tienpää
PDG								Piirin LCIF-toimikunnan
Piirin ARS-toimikunnan puheenjohtaja (heikki.makela@lions.fi)		
puheenjohtaja (janne.tienpaa@lions.fi)
Pukeutuminen: Tumma puku tai smokki ja lions-ansiomerkit
Tervetuloa juhlaan, kaikki A-piirin leijonat ja puolisot

JALOPEURA 2014
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VUODEN KUVAT 2013-2014
Kuvat: Lars Wiren

09.02.2013
Kupittaa 55 v ladyt

02.03.2013
Jalopeura 2013 lähdössä jakoon

15.03.2013
Rymättylä-Merimaskun lipun vihkiminen
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01.03.2013
Lucia lahjoitti turvaliivit

09.03.2013
Auran markkinat

18.03.2013
Lions Quest -koulutusta

JALOPEURA 2014

12.04.2013
Lähdön voittaja vikuroi, loimi jäi käteen

13.05.2013
Virkailijakoulutusta Merikarinassa

14.05.2013
Äitienpäivätilaisuus martoille. LC Turku/Kupittaa

07.09.2013
Satavan kyläkaupan markkinat LC Turku/Kupittaa

29.09.2013
Liedon Mikkelinmarkkinat

JALOPEURA 2014

03.02.2014
Turun naisleijonien ideointikokous Verkahovissa
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KUVERNÖÖRIEHDOKKAAT
Piirikuvernööriehdokas
kaudelle 2014-2015
LC Tarvasjoki

PERTTI TENHUNEN
Mieluisin Lions-kokemus

Nimi
Pertti Tenhunen

Klubi
LC Tarvasjoki

Ikä
Tulevalla kaudella 2014-2015 tulee 58
vuotta täyteen.

Kotikunta
Tarvasjoki

Perhe
Perheeseen kuuluu vaimo Raija ja
meidän molempien lapset ikäjärjestyksessä Susanna, Jutta-Kaisa, Juhani ja Atte sekä heidän kumppanit ja
ensimmäinen lapsenlapsi Matilda.

Työkokemus
Olen entinen valtionvirkamies, joka on
palvellut Rajavartiolaitosta ja Puolustusvoimia täyden eläkkeen verran. Jatkan vielä työelämässä Millog Oy:ssa
asiakaspäällikkönä.

Lipaskeräystä Nenäpäivän hyväksi
tehdessäni tapasin pienen tytön, joka
kertoi halustaan auttaa muita maailman lapsia tuomalla viikkorahakolikkonsa keräykseen. Hän oli ymmärtänyt asian ja sen tarpeet yksinkertaisesti ja oikein.

Ihailemani historian henkilö /
miksi?
Historiassa on monia henkilöitä, joita
ihailen ja joiden tekemiset vaikuttavat
edelleen meidän kaikkien elämään
tänä päivänä. Jos on nimettävä yksi,
on hän Aksel Fredrik Airo. Hän teki
aikanaan velvollisuutensa. Ei ollut virheetön, kuten ei meistä kukaan ja jätti
selittelyt tekemisistään muiden tehtäväksi. Hänen tekemisiensä tuloksena
voimme elää itsenäisessä Suomessa.

Kirja, joka teki minuun vaikutuksen / miksi?
Jalmari Finnen Kiljuset
Kiljusten seikkailut olivat ensimmäisiä kirjoja, joita lukemaan opittuani
ahmin niin, että yöunetkin jäivät vähiin. Sama tunne palaa vieläkin, kun
mielenkiintoinen kirja sattuu kohdalle
ja kirjaa ei voi oikein jättää kesken,
vaan se on luettava yhdellä kertaa loppuun, jotta oma mielikuva teoksesta ei
pääse katkeamaan.

Lions-ura

Vuosikokous 2016 Turussa. Mitä
odotan siltä?

Olen ollut mukana Lions toiminnassa
noin 20 vuotta, josta viimeiset kahdeksan vuotta olen ollut erilaisissa tehtävissä piirihallituksessa tai sen toimikunnissa.

Hienoa Leijona tapahtumaa, jolla
voimme koko piirin yhteistyöllä
näyttää muulle Suomen Leijona perheelle Suomen kauneimman kaupungin kokoustapahtumineen.

Huomionosoitukset ja palkitsemiset

Nimi
Ari Lindell

Klubi
LC Loimaa/Tähkä

Ikä
Riittävästi yli 50 v.

Kotikunta
Loimaa

Perhe
Vaimo Jaana ja pojat Aleksi 16 v ja
Janne 14 v. sekä Bella koira

Työkokemus
”Kolmivuorotyö” Olen ollut yli
25 v. seurakunnan talous - ja kiinteistöhallinnossa. Olen myös osaaikainen maatalousyrittäjä. Lisäksi
hoidan yksityisteiden hallintoa toimimalla tieisännöitsijänä.

Muista:
Kiskoon 26.4
Poriin 6.-8.6.2014
ja Okraan 2.-5.7.14

Minulle on myönnetty jossakin vaiheessa 1 ruusukkeen ansiomerkki.
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KAUDELLE 2014-2015
1. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 2014-2015

2. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 2014-2015
LC Paimio/Aallotar

LC Loimaa/Tähkä
ARI LINDELL

ULLA RAHKONEN

Lions-ura
Lions urani alkoi v. 1990, joten yli 20
vuotta olen ollut mukana. Piiritasolla
olen toiminut LPJ, APJ;nä sekä sen
jälkeen lähes 10 v. piirin nuorisovaihdosta vastaavana henkilönä.

Huomionosoitukset ja palkitsemiset
Minulle on myönnetty 1 ruusukkeen
ansiomerkki, Medal of Merit ja lions
ritari

Mieluisin Lions-kokemus
Kyllä se on ehdottomasti viime kesän
A-piirin nuorisoleiri Loimaalla. Oli
tosiaan upeaa huomata, kun sai nuoret
ihmiset iloiseksi ja kaikki kokivat olevansa kuin suuri harmoninen perhe.

Ihailemani historian henkilö /
miksi?
Urho Kekkonen, koska hän halusi hyvinvointia kaikille Suomen kansalaisille, ja piti Suomen puolta ulkomailla
ansiokkaasti.

Kirja, joka teki minuun vaikutuksen / miksi?

Nimi

Mieluisin Lions-kokemus

Ulla Rahkonen

Sight First keräys tapahtumien organisointi ja vuotuiset lasten joululahjakeräykset.

Klubi
LC Paimio/Aallotar

Ikä
Elämänkokemusta on

Historia kiinnostaa, mutta kukaan
henkilö ei tule erityisesti mieleen.

Perhe
Mies ja kaksi aikuista lasta

Työkokemus
Terveydenhuoltoalalla vuodesta -71
(röntgenhoitaja, osastonhoitaja, johtava hoitaja)

Vuosikokous 2016 Turussa. Mitä
odotan siltä?
Hyväntuulista meininkiä - tehdään
piiri 107A näkyväksi Lions hengessä.

Lions-ura

Lady Chatterley´s lover (engl.)
Rakkaus ei tunne luokkaeroja

LC Paimio/Aallotar perustajajäsen
2005, PRES 10-11, ZC 12-13, RC 1314

Vuosikokous 2016 Turussa. Mitä
odotan siltä?

Huomionosoitukset ja palkitsemiset

Parasta A-laatua!

Melvin Jones Fellow / Sight First

JALOPEURA 2014

Ihailemani historian henkilö /
miksi?
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Lukuiloa
aisille

sille

Vanhuk

Koululaisil

Kaupunkil
le

LC Uusikaupunki/Merettaret osallistui viime keväänä maailmanpresidentin lukutaito-ohjelmaan järjestämällä
Lukuilo-nimisen projektin. Projekti
lähti liikkeelle muutamien jäsentemme
kirjalahjoituksista. Kirjoja lahjoitettiin
useaan eri kohteeseen, mm. vanhusten
palvelutaloon ja päiväkeskukseen sekä
kirjastoon ja kaupungin nuorisotilaan.
Vanhusten palvelutaloon perustimme
myös yhteisiin tiloihin sijoittuvan kirjaston.
Huhtikuussa 2013 järjestimme vanhusten palvelutalossa ensimmäisen kerran
Lukuiloa-nimisen tilaisuuden, jossa klubimme jäsenet lukivat vanhuksille mm.
runoja ja pakinoita. Näitä tilaisuuksia
järjestettiin tämän jälkeen säännöllisesti
koko loppuvuoden ajan ja kevään 2014
aikana ”Lukuilotuokiot” järjestetään
aina joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona vanhusten päiväkeskuksessa ja
myöhemmin samana päivänä myös vanhusten palvelutalossa.
Yhteistyössä Uudenkaupungin kaupungin kotihoidon alueohjaajan kanssa
kartoitimme kaupungin alueelta ne van-

Itsellemme
hukset, jotka kaipaavat kotiinsa lukijaa.
Muutamat vanhukset ilmoittautuivat halukkaiksi ja heidän luonaan Merettaret
ovat käyneet lukemassa.
Lahjoitimme keväällä myös kannustusstipendin lukemista harrastavalle koululuokalle sekä yhteisen leijona-maskotin
alakoulun 4. luokalle.
Toukokuun
klubikokouksessa aloitimme kirjojen
kierrättä-misen jäsenten keskuudessa
(klubin kirjanvaihtopäivä). Tätä toimintamuotoa on jatkettu edelleen.
Kesäkuussa 2013 Merefestien yhteydessä klubimme järjesti kirja- ja runokahvilan Uudenkaupungin kirjaston
pihassa samaan aikaan, kun kirjasto järjesti vuosittaisen kirjojen poistomyyntitilaisuuden. Kahvilassa asiakkailla oli
mahdollista ostaa runottarelta (nykyinen
presidenttimme Sirkka-Liisa VirtanenLohtaja) itselleen tilausruno. Kahvilasta
saatu tuotto käytetään Lukutaito-ohjelman tavoitteiden mukaiseen toimintaan.

Helena Rantanen
LC Uusikaupunki/Merettaret

Luku- ja runohetkiä Sorvakkokodissa

Sirkka-Liisa, Leena, Katriina ja Anne lukevat
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Monia ollut on
runojen hetkiä
,
teemoihin, tu
nnelmiin teht
y on retkiä.
Vanhusten sisi
ntä hellitty ku
ntoon,
runojen avulla
yhteistuntoon.
Pakinoin kats
eltu menneisiin
,
“Muinassi” lu
ettu ja nauret
tu niin!
Lystelist, villi
o meijän kiäl
…
Sukkelast siit
tule virkune m
iäl!
Luettuna, kuul
tuna suomen
ki
eli
taipuu tahtoo
n, ja tuntee m
ieli:
tätä me jatkam
me, tässä on vo
imaa!
Yleisö - ikänsä
aateloimaa!
--“Privaattiruno
t” Merefesteill
ä kesän
Meretar-kassa
an loi mukavan
pesän.
Yleisö makso
i, sai värssyns
ä
m
uk
aan.
Kylmiksi – toiv
omme – jäänyt
ei kukaan…

”Runotar” työnsä ääressä. Sirkka-Liisa Virtanen-Lohtaja kirja- ja
runokahvilassa Uudenkaupungin kirjaston pihassa 8.6.2013.

LUKUTOUKKIA JA SANANIEKKOJA
Hakametsän koulussa
Hakametsän koulun opettaja Satu Mattila on
tartuttanut oman innostuksensa lukemiseen
myös oppilaisiinsa. Äidinkieli ja lukemisen
harrastaminen on otettu pienten koululaisten
opetuksen painopistealueeksi jo tokaluokalta
alkaen.
Kirjastossa on käyty tiuhaan tahtiin koko
porukalla.On kirjoitettu ja luettu tosi paljon.
Opettaja on rohkaisuut koululaisia kirjoittamaan ”omia kirjasia” jo pari vuotta sitten.
Oppilaat ovat tottuneet kysäisemään opeltaan: ”Saanks paperia?” kun kirjoitusinto yllättää tuon tuostakin.
Niinpä kaikkien oppilaiden yhteinen runoteos ”Tuikkiva tähdenlento” onkin valmiina
nidottavaksi teokseksi neljännen luokan keväällä.
Opettaja ihastelee luokan yhteishenkeä ja
kivaa tunnelmaa.”Tässä luokassa jokainen uskaltaa olla oma itsensä ja tuottaa tekstejä.Satsaus kantaa hedelmää.”
Kiitokseksi ja kannustukseksi opettajan ja
oppilaiden upeasta työstä LC Uki/Merettaret
hankkivat luokalle yhteisen stipendin, opettajan valitseman kirjan.
Stipendin luovutti klubin charterpresidentti
Pirjo Koskenrouta, joka lahjoitti luokalle myös
hankkimansa leijonamaskotin.
Uusi maskotti tuli korvaamaan vanhaa nallea, joka lahjoitetaan syksyllä kouluun tulevalle kummiluokalle, ekaluokkalaisille.
Taitaa lukuilo periytyä uusille koulutulokkaille...

JALOPEURA 2014
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TURVASSA TIELLÄ
- Liiton uudeksi
aktiviteetiksi

MOPO-aktiviteetti, Vähäkyrön klubialoite Liiton vuosikokoukselle
2013, on lähtenyt liikkeelle. Liikenneturvallisuuden teoriakoulutusta yläasteen 8. luokkalaisille lähdetään toteuttamaan klubilaisten toimesta valtakunnallisesti tulevalla kaudella. Yhteistyökumppaneina ovat AKK Motorsports ry:n (moottorikerhojen kattojärjestö) ja Liikenneturva.
Alkuvalmistelut ovat edenneet vauhdilla, kertoo työryhmän vetäjä Jouko Inkeroinen.
AKK Motorsportin toimitusjohtaja Jani Backman kertoo, että yhteistyö
Lions klubien kanssa on tervetullutta,
sillä saamme valtakunnallista kattavuutta hienolle asialle.Hän lisää,että meillä on näin tarvittaessa käytössä myös
moottorikerhon jäsenet monella paikkakunnalla ja radat, joita voi tarpeen tullessa käyttää käytännön harjoitteluun.

TYLYÄ FAKTAA
Liikenneturvan tilastojen mukaan n. 10
nuorta kuolee joka vuosi mopo- onnettomuuksissa ja n. 1100 loukkaantuu) 15
- 16 vuotiaista(poliisin tilastoihin tulleista) mopoilijoista.

MOPOJEN SUOSIO KASVAA
Mopoja on Suomessa 287 105 ja mopoautoja 10 548( v. 2012 tilasto) Varsinkin

skoottereiden myynti on kasvanut Suomessa huikeasti ja tytöt ovat ottaneet
tämän menopelin omakseen.

AKTIVITEETTI
Aktiviteetin runko on selkeä: Klubit
seulovat keskenään omalla paikkakunnallaan, mistä klubeista löytyvät innokkaat kouluttajat, jotka sopivat yläasteen
rehtorin ( tai terveystiedon opettajan)
kanssa sopivan ajankohdan koulutussessiolle.
Tai jos paikkakunnalta löytyy sopiva
yhteistyötaho, joka pitää koulutusluennot oppilaille.( esim. liikenneopettaja,
nuorisotoimi tai muu asiantuntija yhdistys).
Luento on yhden tunnin pituinen
tuhti koulutuspaketti /luokka. Vaikka
palvelua (tämähän on selkeä palveluaktiviteetti) voi olla koko kauden ajan, tarkoituksena on painottaa kevättä ( maalis- toukokuu) kun mopokuume iskee

lumien sulaessa.

LEIJONAT VALMENNETAAN
PROJEKTIIN
Valtakunnalliset
kouluttajakoulutuspäivät tullaan järjestämään 6-8 paikkakunnalla yhdessä AKK Motorsportin
ja Liikenneturvan kanssa alkusyksystä
2014. Näistä päivistä annetaan tietoa
myöhemmin vielä tämän kauden aikana.
Tärkeinä asioina koulutuksen sisällössä
ovat:
1.

Varusteet, päihteet, tiedot; taidot

2. Tahto ja taidot
Mitä yritämme saada aikaan liikenneturvallisuutta lisäävässä koulutuksessa?
TAHTO ajaa entistä turvallisemmalla tavalla Pohditaan, miksi ajaa turvallisemmin? Miten ajaa turvallisemmin?
Näin opitaan ymmärtämään riskejä paremmin.
TAITO ajaa entistä turvallisemmalla
tavalla: Tapoja, joiden avulla voi ajaa
turvallisesti. Nuori osaa tarkkailla omaa
toimintaansa ja verrata sitä tavoitteisiin.
Nuori valitsee turvallisia toimintatapoja
entistä useammin ja tavat ovat entistä
parempia.

NYT TOIMEEN
Tämä on hieno aktiviteetti yhdessä
nuorten kanssa! Vastuuvetäjä Jouko
Inkeroinen haastaa seuraavan kauden
presidentit: “Lisätkää rohkeasti tämä
toimintakalenteriin ja haravoikaa sopivat persoonat aktiviteetin suorittajiksi
paikkakunnallanne!”
Lisätietoja: jouko.inkeroinen@lions.fi
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Rauhanjulistekilpailu 2013
Kilpailun teemana vuonna 2013 oli:
Meidän maailmamme, meidän tulevaisuutemme.
Kaikkien Suomen Lions-piirien lähettämistä kilpatöistä valittiin Suomen
edustajaksi N-piiristä tulleen Aleksis Kiven koulun oppilaan Erika Paasosen
työ. Erika edustaa maatamme keväällä ratkaistavassa, kansainvälisessä Rauhanjulistekilpailussa. Kilpailu on tarkoitettu 11-13-vuotiaille.
Meidän piirimme rauhanjulistekilpailun voittaja ratkaistiin
piirihallituksen kokouksessa. Voittajaksi tuli Loimaan
Hirvikosken koulusta Mikael
Karenin työ ”Rauha kuuluu
kaikille” (Lähettäjänä LC
Loimaa/Kosket). Jaetulle 2.
sijalle tulivat Uudenkaupungin Saarniston koulun Jessi
Kiisken työ ”Erilaiset ihmiset
- sama rauha” (Lähettäjänä
LC Uusikaupunki/Merettaret
ja Loimaan Metsämaan koulun Sylvia Tannin työ ”Rauha
kaikkialla” (Lähettäjänä LC
Loimaa/Kosket).

Jessi Kiisken (6. luokka) työ
”Erilaiset ihmiset - sama rauha”
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Suomen Lions-piirien voittotyön tekijänä
Erika Paasonen Aleksis Kiven koulusta.

Rauhanjulistekilpailun
seuraavana aiheena on:
”Rauhaa, rakkautta ja
yhteisymmärrystä”

A-Piirin rauhanjulistekilpailun
voittajan Mikael Karenin työ:
”Rauha kuuluu kaikille”

Sylvia Tannin (6. luokka) työ:
”Rauha kaikkialla”
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Kiitokset klubeille upeista suorituksista! Teimme tulosta ja annoimme ihmisille mahdollisuuden auttaa
ja tehdä hyvää. Iloisesti.

Ä!

Keräystavoite saavutettiin ja tuloksemme A-piirissä oli 11401,18 euroa. Piirin klubeista, ne jotka ovat osallistuneet Nenäpäivään jo useita kertoja, saivat parhaat keräystulokset.
Piirin paras varojen kerääjä Nenäpäivään oli LC Somero/Paratiisi, jonka tulos oli 1004,00 euroa.
Nenäpäivään osallistui 62 klubia piirin 91 klubista. 23 klubia osallistui aktiviteettiin järjestämällä tapahtumia, osallistumalla lipaskeräykseen tai ostamalla neniä, jotka he lahjoittivat edelleen kouluihin tai päiväkoteihin. 39 klubia lahjoitti aktiviteettitililtään
erilaisia rahasummia suoraan Nenäpäivän keräystilille.
29 klubia ei osallistunut Nenäpäivään millään tavalla. Eräs klubi oli jo edellisenä keväänä päättänyt olla osallistumasta koko tapahtumaan, vaikka Suomen Lionsliitton vuosikokous vasta kesällä 2013 teki klubien yhteisen päätöksen Nenäpäivä yhteistyöstä.

VDG Pertti Tenhunen
Haastan kaikki piirimme klubit mukaan Nenäpäivään 2014, joka on 7.11.2014. Tapahtumia järjestämällä, lipaskeräyksiä suorittamalla tai rahalahjoituksia antamalla saamme positiivista julkisuutta koko Leijona kentälle ja
samalla voimme auttaa maailman köyhimpiä lapsia heidän elämänsä taipaleella.

Tapahtuipa Uudenkaupungin torilla
LC Uusikaupunki/Männäinen, LC Uki/Merettaret, LC Uusikaupunki
Jo varhain Nenäpäivän aamuna tallusteli Uudenkaupungin torilla PEIKKO! Siellä hän asetteli sammalnalleja
piakkoin paikalle saapuvan yleisön ja esiintyjien iloksi. Sitten paikalle tuli maitokärryineen VITSINIEKKA,
vitsit laukussaan ja kärryt täynnä lisää sammalnalleja. Keltaliiviset miehet ryhtyivät rakentamaan torikojua Nenäpäivän tarjoilua ja keräystä varten. Punanenäiset naiset koristelivat kojua tuulipussein ja värikkäin
nauhoin. Sitten naiset valmistautuivat lippaineen keräyskierroksille tai huikkailemaan kutsuhuutoja kojulle,
kuuman mehun, piparien ja Nenäpäivä-aiheen äärelle.
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Uudessakaupungissa Nenäpäivän asialla olivat kaikki paikkakunnan klubit:
LC Uki/Männäinen, LC Merettaret ja
LC Uusikaupunki. Myös LC Uki/ Family oli kerännyt aiemmin lippaisiinsa
lahjoituksia sekä torilla että paikallisissa liikkeissä. Torikoju oli samalla myös
silmälasien keräyspiste.
Parisensataa Sri Lankan asukasta tulee näkemään paremmin uusikaupunkilaisen Nenäpäivän ansiosta.
Nenäpäivän aikana noin sata lasta
sai mahdollisuuden esiintyä Nenäpäivän
taiteilijoina. Pienet päiväkotilapset ja
isommat koululaiset olivat harjoitelleet
valmiiksi kansainvälisiä lauluja. Esiintymispalkkioina jaettiin ilmapalloja,
punaisia neniä, tarroja, mehua ja piparia. Mammat ja papatkin tulivat torille
seuraamaan lasten esityksiä.
Lipaskerääjät kulkivat lippaineen
torilla ja kaupungilla. Vitsinkertoja kaupitteli vitsejä kahviloissa ja lounaspaikoissa. Todellinen ilon ja hyvän tahdon
päivä! Saman päivän iltana yleisö sai
nähdä televisiosta, kuinka laajaan ja
merkitykselliseen avustustyöhön he olivat saaneet itsekin osallistua.

Nenäpäivä-keräys onnistui!
LC Somero/Paratiisi
LC Somero/Paratiisi osallistui Nenäpäivä-kampanjaan neljännen kerran järjestämällä lipaskeräyksen Somerolla Nenäpäivänä. Punaisin nenin sekä peruukein tai hatuin varustautuneet iloiset kerääjät herättivät myönteistä huomiota keskustan marketeissa, kahviloissa ja uimahallissa.
Klubin jäsenet tekivät keräyslippaineen myös yllätysiskun LC Someron klubi-iltaan ja ”lahjoittivat” presidentti
Tapio Paakkunaiselle virallisen Nenäpäivä-nenän. Yli tuhannen euron keräyspotti kannustaa osallistumaan
Nenäpäivä-keräykseen jatkossakin.
Leena Nuotio

Anja Kurvisen keräystulos karttuu
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Kaarinassa tempaistiin 19-20.10.2013
LC Turku/Viola
Lionsklubi LC Turku/Viola aloitti Nenäpäivä-kampanjansa Kaarinassa lauantaina 19.10. Klubin kaarinalaiset jäsenet
toivottivat keräyslippaineen asiakkaat
tervetulleiksi K-supermarket Katariinan
liiketalon tiloissa.
Viola-klubin keräys jatkui sunnuntaina 20.10. tällä kertaa turkulaisin voimin Kaarinassa Piispanristin Prisman
tiloissa – ja asu oli vapaa.
Naisklubi LC Turku/Viola perustettiin vuonna 2004. Tällä hetkellä siinä toimii 16 aktiivista jäsentä. Ryhmä
koostuu sekä turkulaisista että Turun
ympäristökunnissa asuvista naisista.
Klubin arvot ovat lähiauttaminen,
yhdessä tekeminen, arjessa auttaminen
ja heikompien tukeminen. Klubi pyrkii
pienestä jäsenmäärästään huolimatta
mahdollisuuksien mukaan osallistumaan myös kansainväliseen toimintaan
kuten nyt Suomen Lions-liitto ry:n
kautta Ylen Hyvä Säätiön Nenäpäiväkeräykseen.
”Tehdään hyvää yhdessä.”
Tuija Fredriksson

Nenäjää-tempaus Paimion jäähallilla
LC Paimio/Aallotar

LC Paimio-Aallottarien uusi
maskotti tsemppasi kiekkokoulussa, johon tempauksessa sai
tulla tutustumaan ilmaiseksi.
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LC Paimio Aallotar järjesti nenäpäivänä 8.11 kolmannen kerran tempauksen
Paimion Jäähallilla. Tällä kertaa tapahtuman nimi oli Nenäjää-tempaus, sillä
tänä vuonna ei ainoastaan tarjottu perheille ilmaista luisteluaikaa, vaan tapahtumassa oli myös mahdollista osallistua maksutta Paimion Hakan LeijonaKiekkokouluun, sekä lopuksi seurata
jännittävää ottelua kun paikalliset seurat
PaiHa A sekä Jääpulut ottivat toisistaan
mittaa. Tempaus oli täynnä iloista naurua, hassuttelua sekä yhdessäoloa perheiden ja ystävien kanssa. Aallottarien
pullantuoksuinen puffet oli auki koko
tapahtuman ajan.
Aallottaret saivat tapahtumaan mukaan
myös uuden maskottinsa, jolle järjestettiin tempauksessa nimikilpailu. Leijonan nimi sekä voittaja valitaan seuraavassa Aallottarien klubikokouksessa
äänestämällä. Leijona oli pienimpien
vieraiden keskuudessa suuri hitti, ja
halauksille riitti jonoa. Hetkeksi aikaa

Leijona jopa uskaltautui luistimilla
jäälle. Hyväntekeväisyyspelissä uudelle maskotille lankesi kunnia tiputtaa
aloituskiekko jäähän.
Tempauksessa Aallottaret saivat paljon
apua LC Paimiolta, joka auttoi myymällä herkullista makkaraa sekä toimimalla
lipaskerääjinä. Tänä vuonna tempaus
järjestettiin yhteistyössä PaiHa A:n,
Jääpulujen sekä Hakan Kiekkokoulun
kanssa. Tämä takasi vielä enemmän kävijöitä, sekä lahjoitettavaa Nenäpäiväkeräykselle. Tapahtumasta jäi kaikille
iloinen mieli, ja tempaus taatusti järjestetään taas ensi vuonna.
Jenni Lahti
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Keräystä Kalamarkkinoilla
LC Turku/Kupittaa
Turun Kalamarkkinayhdistys ry
oli myöntänyt LC Turku/Kupittaalle luvan suorittaa anomuksen mukaisesti keräystä 25.10.2013 Turun Kalamarkkinoiden yhteydessä.
Yksitoista keräyslipastä liikkui
yhtä monen punanenän käsissä markkinayleisön joukossa.
Kuvassa poseeraa vasemmalta Lars Wiren, Teppo Nolvi,
Hannu Mäenpää ja Ari Elonen.
Muut keräsivät sillä aikaa rahaa.

Nenäpäivän tunnelmaa Mikaelin kirkon Tuomasmessussa

Kolehdin kerääjinä PDG Björn Taxell ja PDG Harri Nurmi
JALOPEURA 2014
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Uudenkaupungin klubi 50-vuotias
Lions-toiminnan kantaklubi Vakka-Suomessa saavutti viime vuonna
puolen vuosisadan iän. Poikkeuksellisen aktiivinen Lions-toimija sai
alkunsa Raumalta käsin, ja kun klubin monet aktiivit olivat juuriltaan Satakunnasta, klubi toimi M-piirissä 35 vuotta. Vuodesta 2008
lähtien jäsenten enemmistön toive toteutui, kun klubi pääsi kotoiseen
varsinaissuomalaiseen A-piiriin. Klubin toiminta — usein merellisissä merkeissä — on monella mittarilla mitattuna maan aktiivisimmasta päästä, mikä on noteerattu myös liiton huomionosoituksissa.
Lions Club Uusikaupunki vietti 50-vuotisjuhliaan marraskuun 22. päivänä normaalissa kokouspaikassaan, jossa juhlan
puitteet olivat komeat. Monet onnittelevat klubit ja muut tahot olivat tervehtineet klubia jo ennen juhlaa pidetyllä
vastaanotolla. Juhlaillallisilla 75 henkeä
nautti mielenkiintoisesta ohjelmasta ravintotarjoilun pannessa myös parastaan.
Presidentti Jerry Leppänen toivotti juhlavieraat tervetulleiksi ja perinteinen
Leijonamarssi kajautettiin yhtä railakkaasti kuin kokouksissakin. Veljet saivat
ladyiltaan kukan rintaansa ja erityishuomion saivat paikalla olleet perustajajäsenet Jukka Hakala ja Matti Penttilä.

Historiikkiin on painettu puolivuosisatainen urakka.
Se kertoo säännöllisen puurtamisen ja tähtihetket
kuvineen vuosittain.

Kansainvälinen johtaja ja maamme ehdokas ”Lions-maailmanpresidentiksi”
Harri Ala-Kulju piti Lions-liikettä laajasti luotaavan juhlapuheen, jossa hän
kuvaili humanitaarista hyväntekeväisyystoimintaa ruohonjuuritasolla ja
maailmanlaajuisesti sekä Suomen aktiivisen roolin toteutumista järjestön kansainvälisellä tasolla.
Juhlan osanottajat saivat juuri painosta
valmistuneen klubin 50-vuotishistoriikin. Siinä ensimmäinen presidentti Erkki Luntamo kertoo perustamisvaiheet.
Sen jälkeen on vuosi/aukeama kerrottu
tärkeimmät tapahtumat, kaikki toimihenkilöt, liittyneet, kuolleet ja eronneet
jäsenet, jäsenmäärä jne. sekä kuva keskeisestä tapahtumasta. Lopussa on luettelo ansioituneista veljistä sekä kronologinen luettelo kaikista klubin veljistä ja
heidän jäsenyytensä alku- ja loppuvuosi. Normaalisti klubin jäsenmäärä on
ollut 40—50 veljeä, kaikkiaan heitä on

50 vuoden aikana ollut 143. Historiikin
esitteli Erkki Sirkiä.
Tehokkaimmat varainkeräysaktiviteetit
ovat olleet alkuvuosikymmeninä verokalenteri sekä myöhemmin Uudenkaupungin Joulu –lehti sekä taideteospainatteet. Normaalien Lions-avustusten
lisäksi erityislaatuisimpia ovat olleet
Saaristolaistapahtumat, eläkeläisten teatterit, Leijonapuisto lapsille, Uudenkaupungin rauhan soutu jne.
Juhlan lopuksi jaettiin kiitoksia aktiivisesta toiminnasta, mukana oli piirikuvernööri Tommi Virtanen. Aktiivinen
veli Jarmo Jäsperlä kutsuttiin Melvin
Jones –jäseneksi ja hän sai asiaankuuluvat tunnusmerkit sekä vahvat aplodit.
Lisäksi palkittiin vuoden aikana ansioituneita veljiä ja ladyja runsaasti kunniaja ansiomerkein.

Erkki Sirkiä / Arttu Lehtonen

LC Uudenkaupungin veli Jarmo Jäsperlä (vas.) sai Melvin Jones –jäsenyyden mahdollisimman tasokkaassa istunnossa, klubin 50-vuotisjuhlassa.
Luovuttajina ovat presidentti Jerry Leppänen, PID Harri Ala-Kulju, juhlien pääjärjestäjä PDG Jukka A. Mattila ja piirikuvernööri Tommi Virtanen.
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Puoli vuosisataa palvelutyötä

- Lions Club Lieto 50 vuotta

LC Liedon perustava kokous pidettiin 17.1.1964. Perustamisasiakirja allekirjoitettiin kuu-kautta myöhemmin.
Sen allekirjoitti 16 klubiveljeä. Perustajäsenistä Pertti Knuutila jaksaa yhä osallistua toimintaan. Juhlavuoden
alkaessa klubissa on 33 jäsentä. Moni veljistä on aikanaan vaikuttanut Suomen Lions-liiton ja Piirin 107 A
johtotehtävissä.
Klubin pääaktiviteetti on yli 40 vuoden
ajan järjestetyt Mikkelinmarkkinat. Niin
kauan kuin laki sen salli, myytiin paikkakuntalaisille yhteenvetoa kuntalaisten verottamisesta. Myös laajemmat aktiviteetit
kuten Punainen Sydän ja Punainen Sulka
on hoidettu tyylikkäästi, Sight First ja
muita unohtamatta. PCC Lasse Karen on
tehnyt LC Liedon 50-vuotishistoriikin.
Juhlapäivä 18.1.2014 alkoi hartaushetkellä Liedon kirkossa. Tilaisuudessa sytytettiin kynttilät edesmenneiden veljien
muistoksi ja PCC Lasse Karen ja kirkkoherra Esko Laine puhuivat. Tunnelmaa
loi lisäksi kaunis urkumusiikki ja lady
Ulpu Valkaman yksinlaulu. Tilaisuus
päättyi kunnianosoitukseen sankarivainajien muistomerkillä.
Päivän juhlakokouksessa julkaistiin
klubin ja ladyjen lahjoitukset, yhteisarvoltaan lähes 17 000 €. Vastaanottajina
olivat perinteisesti vanhus- ja nuorisotyötä tekevät yhteisöt. Ladyt muistivat
Omaishoitajien yhdistystä.
Iltajuhla vietettiin Liedon Vanhalinnan
Kartanoravintolassa. Tilaisuuteen osallistui lähes sata juhlijaa. Juhlallisuudet aloitettiin arvokkaasti julkistamalla lion Mika
Routamaan Melvin Jones Fellowshipjäsenyys. Juhlavuoden presidentti Rauno
Toivola aateloitiin Lions-ritariksi PCC
Lasse Karenin miekalla PDG Heikki Mäkelän todistaessa tapahtumaa.
Tilaisuuden juhlapuheen piti Kela:n pääjohtaja Liisa Hyssälä, joka puheessaan
korosti mm. vapaaehtoistyön suurta merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Komeaääninen baritoni Hannu Ilmolahti viihdytti
juhlayleisöä illan aikana. Oman tervehdyksensä juhlivalle klubille esittivät kunnanjohtaja Terhi Isotalo ja piirikuvernööri Tommi Virtanen.
”Turun äijän” eli Markku Heikkilän
juonnolla ja Airiston tanssiorkesterin siivittämänä voidaan todeta, että uusi puolivuotissata lietolaista lions-toimintaa oli
valmis alkamaan.

Teksti ja kuvat
Tiedotus- ja PR, Lars Wiren
JALOPEURA 2014
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LC Salo/Uskelan klubi 45 vuotta
Lions Club Salo -Uskela on perustettu v. 1968. Juhlimme kunnioitettavaa 45-vuoden ikää helmikuussa
2013. Klubimme jäsenistö on vuosikymmenten aikana vaihtunut, mutta kaksi perustajajäsentä on
vielä mukana toiminnassa, Risto Lietepohja ja Arto Tuominen. Vietimme klubimme 45-vuotisjuhlaa
Salossa, Juhlatila Aleksanterissa ja juhliin kutsuimme veljet puolisoineen.
Juhlapuheen piti VDG Pertti Tenhunen
ja klubin historiasta kertoi perustajajäsen Risto Lietepohja.
Juhlassa palkittiin myös pitkään
aktiivisesti toimineita veljiä. Melvin Jones jäsenyys myönnettiin
Jorma Laaksoselle, kahden ruusukkeen ansiomerkki Risto Lietepohjalle,
Medal of Merit Arto Tuomiselle, yhden
ruusukkeen ansiomerkki Pentti Nousiaiselle, Veikko Kaski sai pitkään toimineen Lionsin 30v merkin, Seppo Juntti
ja Raimo Salonen palkittiin piirikuvernöörin tunnustuspalkinnolla G 171 sekä
Ralf Hellsberg 100 % presidentin ansiomerkillä.
Klubin omia aktiviteetteja ovat vuosittainen Salon markkinoiden aikaan
järjestetty siltaverokeräys, sekä vuoden
vaihteessa järjestetty onnenlapsi-arvaus,
missä arvataan Salon Sairaalan synnytysosastolla syntyvän lapsen sukupuoli ja
paino.

Kuvassa on 45-vuotisjuhlassa palkittuja veljiä, eturivissä vas. VDG Pertti
Tenhunen, perustajajäsen Arto Tuominen, presidentti Jukka Packalén,
perustajajäsen Risto Lietepohja Melvin Jones Jorma Laaksonen
takarivissä Veikko Kaski, Pentti Nousiainen, Raimo Salonen,
Ralf Hellsberg ja Seppo Juntti

LC Turku/Hirvensalo 30 vuotta
LC Turku Hirvensalo perustettiin ja charter night -juhlaa vietettiin
vuoden alussa 1984 Suomalaisella Pohjalla, Turussa. Samassa paikassa vietettiin myös LC Hirvensalon 30-vuotisjuhlaa, lähes saman
suuruisella joukolla kuin klubia oltiin perustamassa.

LC Turku/ Hirvensalon vielä mukana olevat kymmenen perustajajäsentä
Vas. Reijo Jokinen, P. Vänni, B. Kujala, S. Määttänen, M. Huila, K.
Anttila, Ilkka Lindgren, Matti Haataja, estyneenä K. Kummala
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Perustajajäseniä on Lions-toiminnassa
ja klubissamme mukana vielä kymmenen veljeä. Juhlassa palkittiin näiden
kymmenen perustajajäsenen lisäksi
veli Ilkka Lindgren, joka sai presidentin 30-v kunniapalkinnon erittäin aktiivisesta Lion toiminnasta. Veli Ilkka on
ennestään Melvin Jones palkittu.
Juhlavuotensa kunniaksi LC Turku/
Hirvensalo on päättänyt ohjata 3000
euron stipendin TYKS:n kautta, heidän
valitsemilleen selkäydinvammaisille,
pyörätuolia käyttäville nuorille. Stipendi on tarkoitettu käytettäväksi opiskelujen ja ammattiin valmistautumisen helpottamiseksi sekä ohjaukseen.
Shekit ao. selkäydinvammaisille
nuorille luovutettiin TYKS:N tiloissa 19.12.2013. Klubimme on tukenut TYKSin kautta vammaisia nuoria
jo vuosia. Näin olemme helpottaneet
omalla panoksellamme vaikeavammaisten nuorten selviytymistä. Luovuttajina
klubimme Lions-veljet Ilkka Lindgren
ja Matti Haataja, Reijo Jokinen sekä
saajat valinnut TYKS:n fysioterapeutti
Pirjo Lähteeenmäki.
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Kunniakkaat 60 vuotta palvelemassa
- Lion Osmo Honka
Lion Osmo Honka liittyi LC Porin jäseneksi vuonna 1953. Muutettuaan Turkuun hän liittyi LC Tur-ku/Kupittaan
jäseneksi 1959. Klubi oli perustettu
vuotta aikaisemmin eli 1958. Näin ollen
veli Os-mosta ei tullut kaksinkertaista
perustajajäsentä.
Lion-järjestöön veli Osmo on siis
kuulunut kunniakkaat 60 vuotta. Tiettävästi tällaisia jäseniä on Suomessa
tällä hetkellä kaksi. He ovat lion Osmo
Honka ( LC Pori 6.9.1953) ja PID Aimo
Viitala ( LC Lahti 21.11.1953).
Edellä olevan johdosta kansainvälinen presidentti Barry J. Palmer on
kiittänyt häntä epäitsekkäästä palvelusta maailman 1,35 miljoonan leijonan
puolesta ja palkinnut hänet syyskuussa 2013 erittäin harvinaisella 60-Year
Charter Monarch Chevron-palkinnolla.
Palkinnon luovuttivat hänelle kotonaan 2.1.2014 LC Turku/Kupittaan
presidentti Teppo Nolvi ja jäsenet Jouko
Lindroos ja Lars Wiren.

Tiedotus- ja PR
DC Lars Wiren

Vasemmalta Osmo Honka, Jouko Lindroos,
Lars Wiren ja Teppo Nolvi

Mittava määrä Leijona-vuosia
Turku/Aurassa
Tässä kuvassa on 100 Leijona vuotta
Turku/Aurassa. Kaiken kaikkiaan klubissa juhlittiin vuosia 130. Kauko Koskelin huomioitiin samana päivänä 9.1.
2014 ansioituneena 30-vuotisleijonana.
Kuvassa oikealla kauko Tuomi 50 vuotta toimintaa, hänestä vasemmalle Paavo Riski 25 vuotta ja Mikko Hovi 25 vuotta. Kauko Tuomi oli aikoinaan Riskin ja
Hovin kummi. Nyt kummi ja hänen jäsenehdokkaansa jälleen tapasivat.
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LC Åbo/Skolan - Uusi klubi Turkuun

Möjligheten att få jobba konkret och i en tillförlitlig organisation på lokalnivå var starka motiv för att
vi kom med. Livssituationen med ökad fritid hade också sin betydelse säger Heidi Catherine och John
–Eric Sid samt Barbro Sipilä vid en klubbafton i ett samtal om klubbens tillblivelse. Då vi dessutom fick
göra det på eget modersmål ökade intresset.
Det var startpunkten till att LC Åbo/
Skolan grundades 13.6.2013. Charter
Night hölls 11.11.2013. Det första initiativet till en klubb på svenska i Åbo
togs i början på 2012. En invit till en allmän information lockade inte flera än en
intresserad. Initiativet lades dock inte på
is, utan fick mogna i egen takt. Verklig
fart tog arbetet under våren 2013. Vid
flera sammankomster analyserades olika nätverk för att samla de 20 medlemmar som behövdes för att bilda klubben.
Förutsättningarna för det blev verklighet under maj månad, så att ett konstituerande möte kunde hållas 13 juni.
Rollen som fadderklubb iklädde sig LC
Parainen-Pargas. Guiding Lions är PDG
Björn Taxell, LC Parainen-Pargas och
Lion Kjell Wennström, LC Turku-Aura.
Formella dokument färdigställdes i rask
takt, så att klubben kunde registreras
ännu för verksamhetsperioden 20122013, vilket gladde DG Reino Laine.
Vid Charter Night i november medverkade DG Tommi Virtanen och MDGLT Maija-Liisa Heikkilä.
Klubben har inlett sin verksamhet i
god anda. I samband med klubbaftnarna
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på rest Koulu hålls utbildning och information. För utbildningen står distriktets
GLT PDG Bo Lindberg, LC ParainenPargas. Klubbens klubbaftondag är andra torsdagen i månaden och platsen är
restaurang Koulu (Skolan) i Åbo.
Vi är föreningsmänniskor och vill
gärna göra en insats för unga, säger paret Sid. John-Eric är charterpresident
och Heidi Catherine sekreterare under
den första verksamhetsperioden. Via
vårt tidigare nätverk tänker vi bygga
upp ett projekt just för unga i samarbete
med Suomen Purjelaivasäätiö (STAFSail Training Association Finland). Med
sina skolfartyg s/y Helena och s/y Vahine, bedriver stiftelsen en verksamhetsform som hjälper unga att få rätt kurs
i livet och här vill vi gärna vara med.
Framtiden visar hur samarbetet och insatsen utfaller, men vi gör ett gott försök, säger John-Eric. Vi hoppas vi rätt
snart ska kunna finansiera en ungs medverkan på en sådan seglats och kurs. Vid
följande klubbafton i februari kommer
verksamhetsledare Stefan Abrahamsson
och berättar mera om stiftelsen och dess
verksamhet. Utöver detta söker klubben

samarbete med bl a scouter och synskadade. I övrigt deltar klubben aktivt i distriktets verksamhet.

PDG, opasleijona Björn Taxell lahjoittaa klubille puheenjohtajan nuijan
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Uusi klubi Turkuun
Turkuun syntyi kauden 2012-2013 aikana uusi klubi, kun LC Åbo/Skolan
perustettiin. Charter Night pidettiin
11.11.2013. Kummiklubina toimii
LC Parainen-Pargas ja Guiding Lions
ovat PDG Björn Taxell, LC ParainenPargas ja Lion Kjell Wennström, LC
Turku-Aura.
Ensimmäinen toimintakausi sisältää
koulutusta ja opetusta. Sinä aikana
klubi etsii myös yhteistyötä Suomen
Purjelaivasäätiön (STAF-Sail Training
Association Finland) kanssa. Säätiön
ohjelmalla pyritään auttamaan nuoria
korjaamaan elämänsä kurssia. Merenkulun ja purjehduksen perusteiden rinnalla tutuiksi tulevat tiimityö, toisten
huomioon ottaminen ja kyky kantaa
vastuuta.

Uuden klubin perustajajäsenet

Koulutusalustoina toimivat säätiön
purjelaivat s/y Helena ja s/y Vahine.
Klubin kokouspäivä on kuukauden
toinen torstai ja paikka ravintola Koulu.

Björn Taxell
Guiding Lion

GLT PDG Bo Lindberg lahjoittaa kummiklubin viirin

Charter-presidentti John-Eric Sid
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IPDG Reino Laineen puhe LC Åbo/Skolanin Charter-juhlassa
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LC Naantali-Raisio

Naantalissa hemmoteltiin lottia
LC Naantali-Raisio hemmotteli aurinkoisena sunnuntaipäivänä huhtikuussa alueensa lottia ja pikkulottia viemällä heidät Naantalin kylpylään syömään, seurustelemaan ja nauttimaan pienestä ohjelmasta. Tilaisuus oli jo yhdestoista, ja mukana oli koko joukko joka kerta mukana olleita. ”Tullaan, kun
kerran kutsutaan” kiteytti joku lotista vastauksen kysymykseen, mikä saa yhä uudelleen tulemaan
tilaisuuteen. Vastaukseen toki lisätään, että tuntuu hyvältä kun huomataan ja arvostetaan sodan aikaista palvelua.
Mukana on varsinaisten lottien lisäksi
muutama vanhempi ikäluokka pikkulotista, jotka osallistuivat kotirintamalla
erilaisiin avustamistehtäviin. Hemmottelupäivä alkaa klubilaisten kaartaessa
pihaan hakemaan vieraat kotoa ja päättyy vieraiden viemiseen takaisin kotiin.
Kotiin viemisinä vierailla on aina mukana myös yhteistyökumppaneiden lahjoittamat saaristolaisleipä ja ruusu.
Hemmottelupäivä on muuttanut
muotoaan vuosittain. Osallistujajoukko harvenee ja jaksaminen heikkenee.
Alussa järjestettiin osallistuvia hemmottelupäiviä, joissa oli mm. niskahierontaa, jalka- ja käsihoitoja, laboratorionäytteiden ottoa, kevyttä jumppaa yms.
Vähitellen tilaisuutta on kevennetty, ja
nykyisellään se muodostuu kuljetuksista, hyvästä lounaasta sekä pienimuotoisista esityksistä.
Tänä vuonna ohjelma-annista huolehtivat Naantalin Laulajien kvartetti ja
Naantalin Voimistelijoiden Minihypytryhmä. Erityistä ihastusta herätti pienten voimistelijatyttöjen suloinen esitys.
Klubin presidentti Eeva Harjulahden
tervetuliaispuheen keskeinen sanoma
oli ”meidän vuoromme palvella teitä,
jotka pyyteettömästi palvelitte isänmaatanne sodan vaikeina aikoina”. Klubi
haluaa viestittää palvelullaan myös sitä
arvostusta, jota se tuntee lottia ja heidän
työtään kohtaan. Lotat kyllä aistivat sen
arvostuksen, koska toistuvasti kiitospuheissa nostetaan asia esille. Kiitollisuus
on käsin kosketeltavaa.

”Klubi haluaa viestittää palvelullaan myös
sitä arvostusta, jota se
tuntee lottia ja heidän
työtään kohtaan. ”
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Tärkeää on myös tuttujen tapaaminen. Pastori Tiina Rautiainen toi tilaisuuteen Raision seurakunnan tervehdyksen ja luonnehti tilaisuutta iloisen
odotuksen tapahtumaksi. Se luonnehdinta tuntui osuvan aivan oikeaan. Tätä
tilaisuutta oli odotettu. Kotiin lähtiessä
todetaan ”Ensi vuonna tavataan”. Nyt
siis odotetaan seuraavaa tilaisuutta.
LC Naantali-Raisio on naisklubi,
jonka pääaktiviteetti on lottien hemmottelu. Lottien hemmottelun lisäksi aktiviteettikohteena ovat muutkin ikääntyvät
naiset. Naantalin Luonnomaalla toimii
luterilainen nunnaluostariyhteisö Marian tyttäret. Heidän luonaan klubilaiset
käyvät kevättalkoissa. Heidän kanssaan
tehdään yhteistyötä myös joulun aikaan,
jolloin kokoonnutaan heidän luokseen
viemään joulutervehdys ja lopuksi hiljennytään seimen äärellä valmistautumaan jouluun.
Lottien rivit harvenevat ja vähitellen

on aika etsiä lottien hemmottelun rinnalle uusi pääaktiviteettikohde. Etsintä
on jo aloitettu, ja päätösten aika on seuraavalla toimintakaudella. Klubin aktiivisuus ei kohdistu ainoastaan naisiin,
vaan lapsia ja nuoria sekä vähävaraisia
perheitä muistetaan resurssien sallimissa puitteissa. Koulun kasvatustehtävää
tuetaan lähettämällä vuosittain yksi
opettaja Quest-koulutukseen joko Naantalista tai Raisiosta. Nuorten kanssa
työskennellään toimimalla vapaaehtoisina valvojina Naantalin Walkers-kahvilassa. Vammaisurheilu on myös saanut
osansa avustuksista. Klubin traditioihin
kuuluvat myös osallistuminen itsenäisyyspäivän tapahtumiin Askaisten Ritaripuistossa sekä Naantalin Meriristillä.
Toimintaan tarvittavat varat hankitaan
myymällä teatterilippuja Naantalin Emma-teatteriin sekä järjestämällä erilaisia
esitelmä-, musiikki- ja runotilaisuuksia.

Kaunis kevätpäivä ja Naantalin Kylpylä loivat upeat
puitteet lämminhenkiselle tilaisuudelle.
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LC Salo

“Oma koti kullan kallis”
LC-Salo ja Salon Seudun Sotaveteraanit ry:n tukijaosto järjestivät
vielä omakotitaloissa asuville sotaveteraaneille kevätsiivoustalkoot.
Aktiviteetin tarkoituksena on antaa
tukea veteraanien kotona-asumiselle. Luvan pihojen kunnostukselle
antoivat v. 2012 37 ja v. 2013 30
veteraania. Talkoisiin osallistuivat
Salon ja Salon entisten ympäristökuntien kaikki lions-klubit sekä
reserviläisjärjestöt. Työ jatkuu vuosittain, keväisin niin kauan kuin sotaveteraanit sitä haluavat.
Pekka Rintola
LC-Salo

LC-Salon veljet Ilmo Arosilta ja Kaarlo Lassila työn
touhussa sotaveteraanin omakotitalon pihalla.

LC Salo/Uskela

Siltaverokeräyksellä avustusta
Lions Club Salo-Uskelan toimesta
on järjestetty Salon syysmarkkinoitten yhteydessä siltaverokeräys
jo yli 35 vuoden ajan. Keräyksen
tuotto on vuosittain lahjoitettu
erilaisiin paikallisiin avustuskohteisiin.
Vuoden 2013 siltaverokeräyksen
tuotolla 2.240 euroa tuetaan tärkeää
omaishoitotyötä sekä omaishoitajien
jaksamista.
Siltaverokeräyksen tuotto lahjoitettiin Salon seudun omaiset ja läheiset
ry:lle ja Omaiset mielenterveystyön
tukena Salon seudun yhdistys ry:lle
Hyvän mielen tori -tapahtuman yhteydessä 1.12.2013.
Lions Club Salo-Uskela kiittää
kaikkia siltaverokeräykseen v. 2013
osallistuneita.
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Lahjoitusta vastaanottamassa Omaiset mielenterveystyön tukena
Salon seudun yhdistys ry:stä Jaana Knaapi-Lehtonen ja
Salon seudun omaiset ja läheiset ry:stä Seija Hyvärinen sekä
LC Salo-Uskelan edustajina Erkki Kaskela ja Ilkka Kyöstilä.
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LC Turku/Aninkainen

Silakkamarkkinat 35 vuotta Eri toimijoiden huippumenestys

Turun 35. silakkamarkkinat – eri
toimijoiden huippumenestys
Viralliset tiedot kertovat, että Turussa on
järjestetty silakkamarkkinoita Aurajoen
rannoilla ensim-mäisen kerran 1636.
Vuosisatojen kuluessa on ollut pitkiäkin
ajanjaksoja, jolloin markkinoita ei ole
järjestetty. Tiedetään, että markkinoiden
järjestämisessä oli pitkä tauko 1900-luvulla, sen alkuvuosia lukuun ottamatta.
Ajatus perinteen jatkamisesta heräsi
1970-luvun loppupuolella. Silloin LC
Turku – Aninkainen ry., V-S Kalastajaliitto (sittemmin L-S Kalatalouskeskus)
ja Åbolands Fiskarförbund rf. löysivät
toisensa. Mainitut yhdistykset järjestivät ensimmäiset nykyaikaiset markkinat vuonna 1979.
Markkinat ovat saavuttaneet vuosien kuluessa suuren suosion markkinavieraiden keskuudessa. Parhaimpina
vuosina kävijöitä on ollut yli 100 000
neljän markkinapäivän aikana. Myös
kalastajat pitävät Turun Silakkamarkkinoita tärkeinä elinkeinon harjoittamisen
kannalta. He ovat tyytyväisiä saamaansa
lämminhenkiseen vastaanottoon.
Vuoden 2013 markkinoilla myyntipaikkoja oli varattuna lähes 200. Ilahduttavaa oli kalastajien ja alkutuottajien
suuri määrä. Kalastajien venepaikkoja
oli 5 kpl, kalastajien maapaikkoja 31
kpl, muiden kalamyyjien paikkoja 21
kpl, muiden alkutuottajien (elintarvikemyyjät ja käsityöläiset) 90 kpl lisäksi
muita markkinamyyjiä 45 kpl. Vertailuna voidaan todeta, että vuonna 1979
myyntipaikkoja oli yhteensä 16 kpl.
Kalamarkkinoiden
tulevaisuus
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näyttää melko hyvältä. Arvio perustuu
silakkakantojen kasvuun, hintojen kohoamiseen, kasvaneisiin kiintiöihin ja
laadun paranemiseen. Toisaalta varjopuolena on markkinamyyjien keski-iän
kohoaminen.
Edellä mainitut kolme yhdistystä
perustivat sittemmin Turun Kalamarkkinayhdistys ry:n, joka on nyt 12 vuotta
vastannut markkinoiden järjestämisestä.
Kukin jäsenyhteisö tekee oman panoksensa laaditun työnjakolistan perusteella.
Toiminnanjohtajat Chris Karppinen
ja Kaj Mattsson haluavat osoittaa kiitoksensa LC Turku/Aninkaiselle ja sen
jäsenille hyvästä yhteistyöstä, paikallistuntemuksesta ja hyvistä yhteyksistä
viranomaisiin ja muihin tahoihin. Leijonien panos on erittäin merkittävää sille,

että 35. silakkamarkkinat voitiin järjestää syksyllä 2013 Aurajoen rannalla.

Yhteistyön voimaa
Siitä, kun LC Turku-Aninkainen kokouksessa 1970-luvun lopussa esitettiin,
että klubi ostaisi jonkun kalastajan koko
silakkasaaliin ja myisi niitä muovikasseissa suoraan kaupunkilaisille, on Aurajoessa virrannut paljon vettä.
Tuo ajatus johti siihen, että klubi oli
järjestämässä Turun silakkamarkkinoita
ensimmäisen kerran vuonna 1979. Vuosien saatossa markkinoiden järjestämisessä ovat olleet mukana lähes kaikki
klubin jäsenet ladyineen omalla panoksellaan. Punaisena lankana on ollut
yhteinen tavoite ja yh-dessä tekeminen.
Klubi oli perustamassa vuonna 2001

Klubin kahviolla oikealta lion Rainer Helenius
(Turun Kalamarkkinayhdistyksen pj) juttusilla LS-kalatalouskeskuksen
kalatalousneuvoja Olli Ylösen kanssa, taustalla kahvion myyntivuorossa
veljet Reijo Innanen ja Antti Halkosaari.
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Turun Silakkamarkkinayhdistys ry:tä
yhdessä L-S Kalatalous-keskus ry:n ja
Åbolands Fiskarförbund rf:n kanssa. Perustettu yhdistys järjesti 24 -27.10.2013
Turun 35. silakkamarkkinat.
Markkinoiden tuotolla klubi on voinut antaa maamme oloissa huomattavan
panoksen paremman huomisen rakentamiseksi tukemalla näiden yli kolmenkymmenen vuoden aikana kymmeniä ja
taas kymmeniä kohteita Turusta Viron
kautta Sri Lankaan.
Klubin edustajina toimivat Turun
Silakkamarkkinat ry:n hallituksessa
Rainer Helenius puheenjohtajana ja
Reijo Vaura jäsenenä.

L-S Kalatalouskeskus
Varsinais-Suomen Kalastajaliitto ry perustettiin vuonna 1951. Vuonna 2001
yhdistys otti käyttöönsä nykyisen nimensä eli L-S Kalatalouskeskus. Sen
toimialue käsittää Varsinais-Suomen
maakunnan. Kalatalouskeskuksen jäseninä on 10 kalastusaluetta, 10 kalastajaseuraa, 1 kalastusseura ja 92 osakaskuntaa. Näiden yhteinen jäsen/osakasmäärä
on noin 9700 henkeä.
Kalatalouskeskuksen tärkeimpiä toimintamuotoja ovat: Neuvonta- ja valistustoiminta, kalastusalueiden isännöinti,
koekalastukset ja – ravustukset, vesialueiden omistajaselvitykset, vesialueiden
käyttö- ja hoitosuunnitelmat, hoitokalastukset, järvikunnostusten suunnittelu,
kalanpoikasten toimittaminen ja kurssitoiminta.
Suuren työpanoksen vaatii myös
jäsenyys Turun Kalamarkkinayhdistys
ry:ssä Silakkamarkkinoiden ja Saaristolaismarkkinoiden järjestelytehtävissä.
Moninainen hanketoiminta kuuluu
keskuksen toimintaan. Tällaisia hankkeita ovat Kalastajien pyydyspajahanke
ja Talvikalastuskurssi. Osa hankkeista
on toteutettu EU:n alaisista rahastoista.
Toimipiste sijaitsee Turussa ja siellä
työskentelee toiminnanjohtaja Chris
Karppisen lisäksi kolme henkilöä.
Varsinais-Suomen Kalavesien Hoito
Oy on turkulainen L-S Kalatalouskeskus ry:n kokonaan omistama kalavesien
hoitoon ja kalastoselvityksiin erikoistunut yritys.
Maakunnan alueella on runsaat 200
ammattikalastajaa. Tulevaisuuden näkymät ovat melko valoisat, sillä silakan
hinta on noussut, samoin kalastuskiintiöt. Pyydysten määrä on lisääntynyt rysäkannan ja osittain verkkokalastuksen
elpyessä. Troolikalastus on korvannut
perinteiset nuotat.

59 osakaskuntaa, joissa jäseniä yh-teensä lähes 10 000. Yhdistyksen toimisto
sijaitsee Paraisilla. Siellä työskentelee
toiminnanjohtaja Kaj Mattssonin lisäksi
kaksi työntekijää.
Yhdistyksen tärkeimpiä toimintamuotoja ovat valistus- ja neuvontatoiminta,
kalanistutusten organisointi sekä Turun
Kalamarkkinayhdistyksessä toimiminen
vuotuisten Silakka- ja Saaristolaismarkkinoiden järjestelytehtävissä. Lisäksi
yhdistys julkaisee 10 kertaa vuodessa
ilmestyvää Fiskarposten-lehteä.
Yhdistyksen toimialueella harjoittaa kalastusta 137 ammattikalastajaa.
Toki kokopäiväisiä ammatinharjoittajia
on vain muutama. Muut hankkivat elantonsa yhdistämällä kalastukseen muuta
yritystoimintaa. Tällaisista voidaan
mainita esimerkkinä vierasvenesatamien ylläpitäminen.
Ympäristömuutokset ovat voimakkaasti vaikuttaneet kalastuselinkeinon
harjoittamisen vähentymiseen. Rehevöityminen on vaikuttanut ratkaisevasti
kampeloiden elinolosuhteisiin. Kun
vuonna 1995 vuotuinen kampelasaalis
oli 40 tonnia, niin vuonna 2012 saatiin enää 2 tonnia kampelaa. Orastavia
merkkejä tilanteen paranemisesta on
kuitenkin havaittavissa rakkolevän viimeaikaisen lisääntymisen myötä.
Ammattikalastajien ja vapaa-ajankalastajien murheena ovat lisääntyneet
hylje- ja merimetsokannat. Korjaavana
toimintana Turunmaan alueella suoritetaan laajamittaisia kalanistutuksia. Tärkeimmät istutuskalat ovat siika, kuha ja
taimen.
Åbolands fiskarförbund pitää eri-

Toiminnanjohtaja Kaj Mattsson
tyisen tärkeänä alkutuotannon säilymistä Suomessa ja sitä, että kala säilyttää
asemansa suomalaisten ruokapöydässä.
Yhdistys pitää positiivisena sitä, että
uusimmissakin ravintosuosituksissa kalalla on merkittävä osuus.
Yhdistys on ollut mukana järjestämässä nykymuotoisia vuonna 1979 alkaneita kalamarkkinoita alusta alkaen.
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
on ollut hyvää ja hedelmällistä.

Teksti ja kuvat
Tiedotus- ja PR
DC Lars Wiren

Åbolands fiskarförbund rf.
Vuonna 1926 perustetun yhdistyksen
toiminta-alue on ruotsinkielinen Turunmaan saaristo. Yhdistyksen jäsenenä on
7 kalastusaluetta, 10 kalastajaseuraa ja
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Toiminnanjohtaja Chris Karppinen
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LC Ypäjä/Kate

Konsertin tuotto heti kiertoon:
Katet lahjoittivat 4400 euro lapsille ja nuorille
Lions Club Ypäjä Kate järjesti marraskuun lopussa hyväntekeväisyyskonsertin Ypäjän kirkossa. Solistiksi valittiin laulajatar Maria Lund ja lahjoituskohteeksi ypäjäläiset lapset ja nuoret.
- Emme ole aiemmin tarttuneet näin
isoon aktiviteettiin, joten meitä jännitti
aika tavalla miten tässä käy. Konsertti
onnistui yli odotusten, sillä kirkko tuli
miltei täyteen ja saimme 440 konserttivierasta, iloitsee klubin presidentti Eveliina Kannisto.
Kannisto kertoo, että pikku pitäjän klubi teki ahkerasti työtä myynnin eteen:
kukin klubilainen sai myytäväksi nipun
konserttiohjelmia ja lisäksi konserttia
markkinoitiin kirjein ja puhelinsoitoin
paikallisille yrittäjille. Myös naapuriklubit otettiin markkinointikohteeksi.
Ypäjän Osuuspankki ja Perttulan Kukka
ja Lahja ottivat ohjelmat myyntiin tiskeilleen.

- Kyllä konsertti ja sen järjestämisjännitys tuli uniinkin. Joulukuinen
aktiviteetti eli joululeivonnaistori oli
huoleton juttu tämän rinnalla, Kannisto
nauraa.
Tietoa konsertista levitettiin julistein ja
viidakkorummun avulla. Isona apuna oli
oman kunnan ja seurakunnan yhteinen
tiedotuslehti Ypäjäläinen, johon klubi
kirjoitti hyväntekeväisyyteen kannustavia juttuja ilmoitusten lisäksi.
- Myös alueen lehdet ja Ylen Radio
Häme ottivat ennakkopuffit materiaalikseen. Kulumme jäivät talkootyön ansiosta todella pieniksi, Kannisto toteaa.

kiertoon.
- Jaoimme summan niin, että Ypäjän perusturva sai puolet eli 2 200 euroa käytettäväksi vähävaraisten lasten
ja nuorten tukemiseen. Toinen puoli
jaettiin kunnan vapaa-aikatoimen nuorisotyön ja seurakunnan nuorisotyön kesken, Kannisto kertoo.
Sekä Ypäjän kunta että seurakunta ottivat lahjoituksen ilomielin vastaan.
- Tälle rahalle on ehdottomasti käyttöä, vahvistivat Ypäjän perusturvajohtaja Margit Rajahalme ja kirkkoherra Vesa
Rasta.

Klubi laittoi heti 4 400 euron tuoton

Hyvä me! LC Ypäjä Kate sai kerättyä hyväntekeväisyyskonsertin avulla lapsille ja nuorille 4 400 euron potin.
Lahjoitus annettiin joulukuun puolivälissä.
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LC Turku/Aura

Taideprojekti menestyy edelleen
Turku/Aura on kehittänyt kiinnostavan
taideprojektin-Art
Heals- taide auttaa ja parantaa. Tällä kertaa vierailtiin
Liinahaan Vanhainkodissa Turussa. Esiintyjänä toimi tunnettu Aino-kuoro. Yleisöä oli runsaasti, kaikki hoitokodin asukkaat halusivat mukaan.
Ainokuoron johtaja Mirva Lehmusto
kertoo kuoron saavuttamasta upeasta
soundista. Kuoron johtaja siirtää kiitosta taiteelliselle johtajalle Satu Luukkaselle. Hänen johdollaan kuorosta on
muodostunut kunnianhimoinen ryhmä,
joka haluaa kehittyä sekä laulun että
esiintymisen saralla. Pitkäjänteisen työn
tuloksena kuoro on oppinut esittämään
erilaisia tunnetiloja niin, että ne välittyvät myös kuulijalle.

Keskellä on ansioituneen kuoron johtaja Mirva Lehmusto. Oikealla Turku/
Auran presidentti Olli Merjamaa. Vasemmalla Kauko Koskelin, tapahtuman
manageri, joka palkittiin 9.1.2014 pitkästä 30-vuotisesta Leijonatyöstä.

Moni vanhainkodin asukas voi muistella nuoruusvuosiaan tietyillä tunnelmilla.
Ahkera harjoittelu on palkittu menestymisellä kotimaisissa ja ulkomaisissa kuorokilpailuissa, joka on omalta osaltaan
antanut kuorolaisille itseluottamusta ja
lisää harjoittelumotivaatioita.
Liinahaan johtaja Maija Salminen kehuu Turku/Auran järjestämää musiikkitapahtumaa. Se on meille kaikille Liinahaassa virkistävä pysähdyshetki. Kaikki
ovat innolla mukana yleisönä. Me olemme myös kiitollisia leijonille tällaisista
järjestelyistä. Odotamme jo seuraavaa
tapaamista, jos se vain on mahdollista.
Turku/Auran presidentti Olli Merjamaa
pitää taideprojektia hyvin onnistuneena.
Varmuudella tässä jatketaan, kiteyttää
Merjamaa.

Aino-kuoron hieno soundi lämmittää kaikkia.
Maittavat sämpylät,
herkulliset leivonnaiset, kahvit,
erikoiskahvit

Teuvo Tikkanen

Poikkea kahville!
Tarjoamme Santsikupin

JALOPEURA 2014

Joensuuntie 31, 31400 Somero
puh. 040-5765428

X

S-market

TÄHTIKUSKIEN TEKIJÄ
Someron Autokoulu oy
www.someronautokoulu.fi

Kaikki tilitoimistoja isännöintipalvelut käytössänne!

Turuntie

Nyt myös tötteröitä
ja jäätelöannoksia
säällä kuin säällä.

TMI MAKEN KAUPPA JA KUPPILA
~ Kahvila ~ Leipomon myymälä ~
Turuntie 3, Somero P. 050 3759265
Avoinna ma-pe 8-17, la 9-14

Puh: 040-7204375
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LC Turku/Merileijonat

Merileijonat muistivat TYKS:n
lasten neurologian osastoa
LC Turku Merileijonien toiminnan pitkäjänteisyydestä kertoo se, että klubi on jo usean vuoden ajan
tehnyt yhteistyötä Turun yliopistollisen keskussairaalan Lasten neurologian osaston kanssa.
Tänä vuonna oli vuorossa lastenosaston päiväsairaalan leikkihuoneen kalustaminen. Veljet Kyösti
Rantanen ja Risto Haaki kävivät 31.10.2013 luovuttamassa lahjoituksen Lasten neurologian osastolle. Vastaanottamassa lahjaa olivat lääkäri Anu Huurre sekä osastonhoitaja Iiris Lehtomaa.
Klubin keskeisinä varainhankinta-aktiviteetteina on klubin perustamisesta lähtien ollut Piikkiön kesäteatterin suositut näytökset sekä Tanssiaiset Rientolassa.

2014

Aina
oon
veljeä
toivonu
Näytöskausi 4.6. – 27.6.2014

Käsikirjoitus: Markku Hyvönen
Dramaturgi ja ohjaus: Elina Haavisto

Tarjolla
ilopillereitä, jotka
keventävät elämää!
Lisätiedot ja lippuvaraukset:
www.sipilanmaki.fi

Lions Club Piikkiö • Käytämme teatterituotot hyväntekeväisyystoimintaan
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LC Littoinen

Littoistenjärven ympärijuoksu
LC Littoisen, Liedon Eränkävijöiden, Littoisten Työväenurheilijoiden ja Turun Työpaikkaurheilu TUPI
ry.:n yhdessä järjestämästä Littoistenjärven ympärijuoksusta on muodostunut joka keväinen liikuntatapahtuma.
LC Littoinen koordinoi järjestelyjä. Yhtenä tavoitteena on varainhankinta klubin avustustoimintaan. Järjestäjätahojen yhteistyö mahdollistaa riittävät resurssit. Kilpailu on tarkoitettu
kaikenikäisille naisille, miehille ja myös lapsille. Vuosittain
järjestettävään kisaan voi osallistua juoksemalla, hölkkäämällä tai kävelemällä. Reitti kulkee luonnonkauniin Littoistenjärven ympäri ja on pituudeltaan noin 8 km.
Viime vuonna kisan osanottajamäärä oli 131. Jatkossa on
tavoitteena saada osallistujamäärä vakiinnutettua noin 200
kilpailijan tasolle.
Tämän vuotinen kilpailu järjestetään 15.5. klo 18.30 ja
lähtöpaikka on Ristikallion koululla Littoisissa. LC Littoinen
haastaa jälleen myös muut A-Piirin klubit osallistumaan. Viimevuotisen haastekilpailun voitti jälleen LC Turku/Kupittaa,
joka oli saanut kisaan mukaan jopa kolmanneksen klubin
jäsenistä. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet tämän vuoden kisaan tullaan toimittamaan suoraan klubeille.

Littoisten järven ympärijuoksu 2014

Juokse, Hölkkää, Kävele, Sauvakävele
Littoisten järven ympäri
Torstaina 15.5.2014, klo 18.30

Lähtö Ristikallion koululta, Nipsikatu 1, Kaarina.
Järvi kierretään myötäpäivään. Matkan pituus 8 km.

Ilmoittaudu pe 9.5.2014
mennessä maksamalla
osallistumismaksun 15€ (JK 13€)
Maksun saaja: LC Littoinen
Liedon SP: FI39 4309 0010 2537 89

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

Lisätiedot: pentti.jantti@kolumbus.fi

LC Littoinen
Pentti Jäntti

JALOPEURA 2014
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LC Turku/Archipelago

Leijonat golffasivat hyvää
Lions Club Turku/Archipelagon Celeb-Am hyväntekeväisyysgolf -tapahtuma järjestettiin kesäkuun
alussa Turussa Harjattula Golf & Country Clubilla. Tukikohteena oli Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen lapsisyöpäpotilasperheiden toiminta, Sykerö-kerho.
Peliryhmien lähtöjä johtivat julkisuudesta tutut ”Sykerö-kapteenit”. Mukana
kapteeneina olivat mm. Mikaela Ingberg, Tommi Läntinen, Sari Tamminen,
Dennis Rafkin, Juhani Tamminen, Petteri Nummelin, Antero Niittymäki ja
Petja Piiroinen.
Golf-kisan ja kiertopalkinnon voitti
Hartela Oy:n joukkue Kimmo Arjasmaan johdolla. Flaitin kapteenina toimi
lumilautailun maailmanmestari Petja
Piiroinen, jolla näköjään pysyy myös
golf-maila kädessä. Kisan jälkeen järjestettiin hyväntekeväisyyshuutokauppa. Huudettavana olivat mm. Joni
Ortion jääkiekkomaalivahdin maila,
Sami Seliön F1 veneilyn ajohanskat,
Jarkko Niemisen tennismaila. Ehkäpä
etukäteen eniten mielenkiintoa herätti
julkisuudesta tuttu Juhani Tammisen
kalapaita,jolla saatiinkiin huutoennätys,
1000 euroa.

F1 veneilyn
maailmanmestari
Sami Seliön
ajohanskat
+ kirja
MM-kaudesta

Tamin
legendaarinen
kalapaita

Päivän tuotto, 6700 euroa lahjoitetaan Sykerön ry:lle.
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LC Uusikaupunki

A-piirin Golfmestaruuskilpailut
Yli 30 pelaajaa oli kauniina kevätsunnuntaina 26.5.2013 kokoontunut Uudenkaupungin Golfklubin merihenkiselle kentälle. Arkkitehti Pekka Sivulan suunnittelema kenttä antaa lukuisine vesiesteineen riittävästi haasteita kokeneillekin pelaajille. Sen saivat
kokea ainakin monet ensi kertaa kentällä pelanneet. Tulostaso kilpailussa muodostui hyväksi, huolimatta kilpailun keväisestä
ajankohdasta. Kiitokset kaikille aktiivisesta osallistumisesta.
Talvikauden 2013 – 2014 aikana kentällemme valmistuu ajanmukainen klubirakennus, joten voimme tulevana kautena tarjota
haastavan ja hyväkuntoisen kentän lisäksi erinomaiset oheispalvelut pelaajille.

TULOKSET

Kuva Martti Soini

Naiset:
1. Sari Poola
2. Eeva Aaltonen
3. Maria Aalto
4. Maria Tuomola
5. Marita Harala
Miehet:
1. Lassi Harala
2. Timo Salminen
3. Reijo Aalto
4. Pentti Haapanen
5. Reijo Hilpinen

KIG

34

Lady

AIGo

34

LC Loimaa/Sinikellot

AlGo

29

Lady

AlGo

36

LC Loimaa

AlGo

31

LC Loimaa/Kosket

UGK

AlGo

UGK

UGK

KGM

32
31

34

34

30

Lady

LC Loimaa/Sinikellot

LC Uusikaupunki/Männäinen

LC Uusikaupunki

LC Masku

LC Uusikaupunki kutsuukin tulevan kauden aikana
kaikki piirin klubit yhteiseen
tutustumis- ja kesätapahtumaan golfin ja yhdessäolon
merkeissä. Ajankohdasta
saatte tietoa piirin sivuilta ja
klubien sähköpostin kautta.

LC Turku/Pohjola

Leijonalentopalloa Turussa
Kahdeksan joukkuetta mittelivät taitojaan Turussa 25.1.2014. Piirin I ja II
alueen klubeille ositettu kutsu oli otettu
myönteisesti vastaan.
Kahdella kentällä pelattiin yhteensä
16 ottelua ennen kuin voittaja oli saatu
selville. Kaikki ottelut pelattiin 2 erän
peleinä pistekaton olleessa 25 pistettä.
Tulkinnat veteraanien sarjamääräyksistä
eivät aiheuttaneet eripuraa, vaan ottelut
pelattiin rehdissä leijonahengessä. Osalla joukkueista oli matkassa useita vaihtomiehiä ja kannustajia.
Jälkipelien aikana oli havaittavissa
monen joukkueen osalta halu tulla seuraavalla kerralla kisaile-maan entistä
paremmin harjoitelleena.
LC Turku Pohjolan järjestämä lentopalloturnaus onnistui hienosti ja kaikilla
läsnä olleilla oli hyvä ”fiilinki” tapahtuman jälkeen.

Lopputulokset:

1. Nousiainen
2. Pohjola
3. Mynämäki
4. Rymättylä/Merimasku

5. Suikkila
6. Kupittaa
7. Merileijonat
8. Linna

Teksti ja kuva
Tiedotus- ja PR, Lars Wiren

JALOPEURA 2014
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LC Loimaa/Sinikellot

Sinikellot voittoon
Vuosi 2013 oli LC Loimaa-Sinikelloille voitokas vuosi. Menestystä niitettiin niin juomasekoitus- kuin
golfkisoissakin. Saavutukset inspiroivat klubiamme lahjoitusten muodossa ja samalla haastoimme
myös muut klubit osallistumaan toimintaan.
Greta Grönholmin (Loimaan Seurahuone) valmistama drinkki My Green
Summer, valittiin elokuussa 2013 maailman parhaaksi juomasekoitukseksi,
baarimestareiden maailmanmestaruuskisoissa Prahassa. Greta voitti ensin
Sparkling-sarjan maailmanmestaruuden, sitten kuuden eri sarjan voittajat
ottivat vielä mittaa toisistaan. Hän voitti
myös sen ja hänen valmistamansa juoma sai tittelin Coctail of the year.
Kaarina Sulonen voitti kesällä
2013 golfin haastekisan Rotaryt vastaan

Leijonat. Palkintopokaali on kiertopalkinto vuodeksi, aina seuraavaan käytävään kisaan saakka. Kiertopalkinnon on
luovuttanut Sähköliike Hannu Rajala.
Kilpailu pelattiin Alastaron golfkentällä
tuloksella 39 pistebogeya. Haastekisa
käytiin nyt kolmannen kerran, vuorotellen Alastaron ja Ypäjän kentällä.
Riitta Haapanen voitti kolmannen
sijan Lions SM-Golf-kilpailussa 2013
pistebogey-sarjasta. Kilpailu pidettiin
Meri-Teijossa, järjestäjänä LC Perniö.
Kilpailu oli Riitan mukaan rehti ja pal-

kintosija lämmitti kovasti mieltä.
Eeva Aaltonen osallistui myös
Lions Golfiin ja voitti 2013 Curling SMGolfin.
Näistä saavutuksista inspiroituneina
saimme lahjoitusidean, jonka sitten samoin tein heti kauden alussa toteutimme. Lahjoitimme ”Elämä lapselle”
-konsertin yhteydessä varoja tähän hyvään tarkoitukseen ja haastoimme samalla keräykseen kaikki Suomen Lionsklubit. Kiitos kaikille niille, jotka ottivat
haasteen vastaan.

LC Loimaan Sinikellot menestyivät kesällä 2013 eri tahoilla.
Kuvassa vasemmalta Eeva Aaltonen, Greta Grönholm, Kaarina Sulonen ja Riitta Haapanen.
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LC Naantali/Tawast

Talkoot Luostarin puutarhassa
Harva on päässyt haravoimaan
luostarin puutarhaa ja poimimaan sen hedelmiä.
Mariantyttärien luterilainen luostariyhteisö on aloittanut toimintansa vuonna
1971. Luostareita on Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Jäsenet kutsuvat
itseään sisariksi ja sisaret antavat köyhyys-, puhtaus- ja kuuliaisuuslupaukset.
Sääntökunnan novisiaatti on Ruotsin
Vallbyn yhteisössä. Suomen sisarten
yhteisö asuu Naantalin Luonnonmaalla.
Sisaret asuvat Naantalin maalaiskunnan
entisen vanhainkodin isossa kiinteistössä, jonka rakennuksissa ja puutarhassa
riittää jatkuvasti hoidettavaa, kunnostettavaa ja rakennettavaa.
Vuonna 2003 toukokuussa LC
Naantali/Tawast oli ensimmäisen kerran
Luonnonmaalla Mariantyttärien luona
talkoissa. Sen jälkeen talkoita on pidetty siellä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Mukavan yhdessäolon siivittäminä
olemme mm. korjanneet ja maalanneet
säleaidan, rakentaneet portaita ja kattotikkaita. Olemme hoitaneet puutarhaa ja
viimeisimpänä talkootyönä viime syksynä pystytimme puutarhamajan työkaluille. Talkoihin on yleensä osallistunut
5-15 veljeä ja ladya. Työtunteja ei ole
laskettu, mutta arvata sopii niitä vuosittain kertyvän noin 150.
Jo ennen talkootöiden alkamista
klubimme jäseniä on joulun aikoihin
vieraillut tervehdyskäynnillä Mariantyttärien luo ja samalla olemme saaneet
osallistua Joulun rauhoittavan sanoman
kuulemiseen.
Sisarten ilmaisema kiitollisuus on
kovin ilahduttanut talkooväkeä ja perinne jatkuu edelleen

Jarmo Kytömaa

Vasemmalta lukien Jarmo Lehtisalo, Pertti Mantere,
Mikko Mäntysalo ja Jarmo Kytömaa

Vasemmalta lukien Jarmo Kytömaa ja Mikko Mäntysalo

LC Naantali/Tawast 30-vuotisjuhla 17.05.2014
Juhlapäivä alkaa klo 9.00 käymällä pois nukkuneiden veljien haudoilla.
Torijuhla 11.00-12.00. Torijuhlassa soittaa orkesteri ja tarjoamme kahvia ja pullaa sekä
lahjoitamme stipendejä valituille. Stipendien hausta on ilmoitettu paikallislehdissä.
Kerromme Lions klubin toiminnasta ja jaamme Lions esitteitä.
Iltajuhla 18.00-24.00 Naantalin kaupungintalolla.
JALOPEURA 2014
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Ryöstö Kupittaalla
- Saaliiksi arvokas kello
Pahaa-aavistamattomina kokoontuivat LC Turku/Kupittaan miehet maaliskuun kokoukseensa Turussa. Yllättäen paikalle ilmaantui kolmella autolla Uudestakaupungista lähtenyt Merettarien iskujoukko, ilmeisissä ryöstöaikeissa. Kupittaan veljet olivat pakotettuja luovuttamaan arvokkaan Pispalan tiukunsa.
Heti kokouksen alussa Merettaret lauloivat ryöstölaulun, tiukan näköisinä. Pakon ja uhan edessä klubin presidentti Teppo Nolvi luovutti tiu’un Merettarien presidentille Sirkka-Liisa Virtanen-Lohtajalle.
Ryöstö onnistui, koska iskujoukko oli riittävän suuri, yli 5 henkeä. Myös Kupittaan klubi ei pystynyt
riittävään puolustukseen: klubi ei ollut 100 %:sesti
paikalla.
Kupittaalainen veli Lars Wiren oli vuotanut
tietoa herraklubinsa hallussa olevasta, arvokkaasta
kellosta. Kello on saatu klubille vaalittavaksi Tampereen Pispalan klubilta jo vuonna 1973! Pitkän ja
värikkään historiansa vuoksi kellon arvo lisääntyy
kaiken aikaa. Kellon historia tunnetaan, koska sitä
seuraa hallussapitäjien kronikka.
Pispalan tiukua ovat havitelleet ja hallussaan pitäneet mm.Turun Pääskyvuoren, Pansion, Pohjolan,
Merileijonien ja Suikkilan klubit. Myös LC:t Karinainen-Kyrö, Tarvasjoki, Yläne, Naantali-Tawast,
Salo ja Salo-Uskela, Suomusjärvi, Salo, Salo-Flores
. Ja nyt Merettaret! Tämän ryöstön saaman julkisuuden epäillään aiheuttavan ryöstöhaluja laajemminkin, puhumattakaan Kupittaan klubissa!

Tiuku vielä Lars Wirenin kädessä. Merettarien ryöstöjoukossa
Paula S, Pirjo K, Marketta S-S, Sirkka-Liisa V, Marketta M ja Johanna V

Ei muuta kuin kellot ja klubit helisemään!
Presidentti Teppo Nolvi luovuttaa tiu’un vieraskirjan, ryöstösaalis jo presidentti Sirkka-Liisa Virtanen-Lohtajan kädessä.

D!

WANTE

Pispalan Tiuku

LC Tampere/Pispala lahjoitti tiu’un
vuonna 1973 Turku-Kupittaan klubille. Tarkoitus oli vauhdittaa yksittäisten veljien vierailuaktiivisuutta,
mutta ennen kaikkea suuremman
veljesjoukon samanaikaista vierailuja muissa klubeissa.

Tiu`un ryöstön pelisäännöt
Ryöstön voi suorittaa mikä tahansa LC-klubi, jos sen viisi jäsentä
osallistuu tiukua hallussaan pitävän
klubin kuukausikokoukseen. Jos
hallussa pitävä klubi on sataprosenttisesti läsnä, ei ryöstöä voida
suorittaa. Vieraskirjaan, jonka tulee
seurata tiukua, merkitään ryöstäji-
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en nimet, aika ja paikka sekä jotain
ajankohtaista Lions-tapahtumista.
Ryöstön tehneen klubin tulee ryöstön tapahduttua tehdä siitä kirjallinen ilmoitus LC Turku/Kupittaan
sihteerille, jonka tulee olla aina tietoinen tiu`un olinpaikasta.
Runsaan kolmen vuosikymmenen
aikana tiuku on ryöstetty useaan
kertaan. Vieraskirjaan on kirjoitettu
mielenkiintoisia kirjoituksia värikkäistä ja välillä jopa pitkiksi menneistä ryöstöretkistä.

Lars Wiren
LC Turku/Kupittaa
JALOPEURA 2014

Lions-työkalupakki
KLUBIN KUNTOTESTI
Tsekkaapas klubisi kunto
seuraavilla kriteereillä, jotka ovat
TORELLISSI, MUTTEI VIRALLISSI

KYLLÄ

EI

1. Onko klubiinne tällä kaudella tullut / tulossa uusia jäseniä?
2. Onko klubissanne valmius hoitaa vuorollanne lohkon puheenjohtajuus?
3. Onko klubistanne aina edustus PNAT kokouksissa?
4. Tukeeko klubinne jäsentensä osallistumista liittokokouksiin?
5. Onko klubillanne kotimainen ystävyysklubi?
6. Onko klubillanne kansainvälinen ystävyysklubi?
7. Onko klubillanne standaari?
8. Onko klubillanne oma lippu?
9. Onko klubissanne suunnitteilla Melvin Jones- lahjoitus/ arvon toteuttaminen?
10. Onko klubissanne ohjelmassa ARS-lahjoitus/ ritariuden nimeäminen?
11. Tehdäänkö klubistanne vierailuja muihin klubeihin?
12. Tekeekö klubinne yhteistyötä muiden klubien kanssa?
13. Osallistuuko klubinne nuorisovaihto-ohjelmaan?
14. Onko klubillanne päiviteyt nettisivut?
15. Ovatko kokouksenne viihtyisiä ja mielenkiintoisia?
16. Huolehtiiko klubinne Presidentin 100%:n arvomerkin saamisesta?
17. Osallistuuko klubinne vuosittain kansainvälisiin ohjelmiin?
18. Onko klubissanne kirjattu oman klubinne toiminnan tavoitteet?
19. Onko klubistanne tuotettu materiaalia piirin nettisivuille / aluelehti
Jalopeuraan
JALOPEURA 2014
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Liittokokous Turussa 2016
Valmistelut Turussa pidettävälle liittokokoukselle on
jatkunut edellisellä kaudella
ja jatkuvat vielä pari vuotta. Kokouksen ajankohta on
27 - 29.5.2016.
Syy siihen, että kokous pidetään poikkeuksellisesti jo toukokuun puolella, on
että kansalliset liittokokoukset on pidettävä 15 vuorokautta ennen kansainvälistä kokousta. Sinä vuonna kansainvälinen kokous pidetään Japanin Fukuokassa 24 - 28.6. Laskennallisesti 15 päivää
ennen osuisi viikonloppuun 3-5.6. Se on
puolestaan koulujen päättäjäisviikonloppu ja liittotasolla on aiemmin päätetty että silloin ei pidetä liittokokousta.
Valmistelut ovat kuitenkin jääneet odottamaan liittohallituksen aloitteesta kehitteillä olevaa liittokokousohjelmaa
ja siihen kuuluvaa kokousohjetta. Tätä
kirjoitettaessa näitä asiakirjoja ei ollut
vielä hyväksytty.
Järjestelytoimikunta on kuitenkin
tarjousten perusteella valinnut toimipaikat. Varsinainen kokouspaikka on Sokos hotel Caribia ja iltajuhlaa pidetään
Turun messukeskuksessa. Lisäksi toimikunta on kehittänyt liittokokoukselle
oman logon.
Liittokokouksen järjestämisoikeutta
haki aikoinaan LC Turku/Suikkila monen lähinnä piirimme 1 alueen klubin
tukemana. Suikkilaklubi halusi kuitenkin että muu yhteisö kantaisi juridisen
vastuun järjestelyistä. Näin ollen on
tällä haavaa perustettu MD107A Tuki
ry niminen yhdistys. Yhdistys on rekisteröity Yhdistysrekisteriin 21.11.2013.
Yhdistyksen tarkoituksena on luoda ja
ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä
maailman kansojen kesken, edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa sekä kannustaa palveluhenkisiä
henkilöitä epäitsekkääseen toimintaan
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
ilman henkilökohtaista taloudellista
hyötyä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja juhlia. Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
MD107A Tuki ry voi täten liittokokousta varten tehdä sopimuksia, mutta se
vastaa myös juridisesti ja taloudellisesti
sitoutumisistaan.
Turun liittokokouksen omaleimaisuus tulee olemaan ympäristöstä
välittäminen. Tarkoitus on että kestävä
kehitys näkyisi kaikissa järjestelyissä,
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mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa,
suositellaan kimppakyytiä, vältetään
turhia kuljetuksia jne. Samalla otetaan
myös huomioon ympäristöä, missä kokous järjestetään, eli mm saariston ja
Itämeren läheisyys.
Toimikunta lähtee myös siitä että
Turun liittokokoukseen tullaan viihtymään ja tapaamaan muita Lionsia
ympäri Suomea. Työ sen onnistumiseksi teemme yhdessä kaikki piirin klubit.
Siinä hengessä pyydän että kukin klubi
nimeää koko valmisteluajaksi oman yhdyshenkilön, jonka kautta informaatio
klubin ja toimikunnan välillä kulkisi.
Yhdessä tuloksiin.

Björn Taxell
Järjestelytoimikunta
Puheenjohtaja
Förberedelserna för förbundsmötet i
Åbo 2016 har fortsatt under föregående period och fortgår ännu ett par
år. Tidpunkten för förbundsmötet
är 27 – 29.5.2016. Anledningen till att
mötet hålls redan i maj, är att nationellt
förbundsmöte bör hållas minst 15 dygn
före den internationella kongressen. Det
året hålls kongressen 24 – 28.6 i Fukuoka i Japan. Matematiskt skulle 15
dygn innan infalla veckoslutet 3-5.6.
Det kolliderar i sin tur med skolornas
avslutningar, som förbundet redan tidigare velat freda. Då detta skrivs pågår
förnyelse av årsmötesprogram och –instruktion. Detta påverkar självfallet förberedelserna.
Organisationskommittén har likväl
på basen av offerter slagit fast platser
för mötet. Egentligt forum för mötet är

Sokos hotel Caribia, medan kvällsfästen
hålls i Åbo Mässcenter. Kommittén har
också arbetat fram och godkänt en logo
för mötet.
I tiden var det LC Turku/Suikkila
med stöd av många klubbar främst i
region 1 i vårt distrikt som ansökte om
arrangörsrätten. Suikkilaklubben förutsatte då att ett annat samfund åtar sig
det juridiska och ekonomiska ansvaret.
Mot den bakgrunden har föreningen
MD107A Tuki ry bildats. Föreningen har antecknats i föreningsregistret
21.11.2013. Var och en som godkänner föreningens syfte och stadgar har
rätt att söka medlemskap i föreningen.
MD107A Tuki ry kan sålunda ingå avtal, men ansvarar också för sina utfästelser.
Betecknande för förbundsmötet i
Åbo kommer att vara omtanken om
miljön. Strävan är att hållbar utveckling
skall synas i alla arrangemang, använda
närmat i mån av möjlighet, rekommendera samtransport, undvika onödiga
transporter mm. Samtidigt tas också
hänsyn till den geografiska omgivningen mötet försiggår i, dvs skärgården och
närheten till Östersjön.
Kommitténs önskan är att Lions runt
om i landet kommer till Åbo för att trivas och träffas. Det klarar vi av genom
att alla klubbar arbetar tillsammans.
Därför ber jag att varje klubb för den tid
förberedelserna pågår utser en kontaktperson, via vilken informationen mellan
klubben och kommittén löper. Tillsammans når vi resultat.

Björn Taxell
Organisationskommittén
Ordförande
JALOPEURA 2014

Hyvällä tuulella
Porin vuosikokoukseen 2014
Suomen Lions-liitto ry:n 61. vuosikokous pidetään Porissa 6.-8.6.2014. Porilaiset lionsklubit toivottavat teidät kaikki tervetulleiksi viettämään hyväntuulista vuosikokousta Porin Karhuhalliin. Teemme
parhaamme, jotta viihdytte vierainamme koko pitkän viikonlopun ajan.
LOPPUSUORA HÄÄMÖITTÄÄ
Hämeenlinnan vuosikokous 2010 valitsi
Porin vuoden 2014 vuosikokouspaikkakunnaksi. Siitä lähtien kaikki Porin 12
lionsklubia ovat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kokoustamme.
Kaikki perusasiat, kokouspaikat, ruokailut,
majoittumiset, ohjelmat ym. ovat jo valmiina. Oikeastaan voisi sanoa, että ainoastaan
osanottajat puuttuvat vielä. Olemme tällä
hetkellä, jos haluaa käyttää urheilutermejä, takasuoralla. Tuleva kevät avaa sitten
loppusuoran j maalinauha katkaistaan perjantaina 6.6.2014 klo 19.00 alkavassa avajaisjuhlassa.

KOKOUSPAIKKANA
HALLI

KARHU-

Edellisen kerran Porissa järjestettiin vuosikokous vuonna 1997. Silloisesta kokouspaikasta, Porin Karhuhallista jäi pelkästään
hyviä muistoja, joten oli oikeastaan itsestään selvää, että Karhuhalli on myös seuraavan kokouksemme pääpaikka.
Karhuhalli on yksi Suomen suurimmista urheiluhalleista ja se tarjoaa mainiot tilat
yleisötilaisuuksien järjestämiseen.
Halliin mahtuu yli 5000 henkeä, siis tilaa on reilusti kaikille 2000 leijonavieraalle. Lattiamitat ovat 100 metriä x 64 metriä
eli iltajuhlien ruokailut sujuvat joustavasti.
Myös tanssitilaa jää riittävästi.
Hallin koristeluun ja viihtyvyyteen panostamme erityisesti.
Karhuhallin ympäriltä löytyy myös
runsaasti pysäköintitilaa.
Halli sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa, runsaan kilometrin etäisyydellä
kauppatorista, joten kuljetukset sinne ja
takaisin majoituspaikkoihinne eivät vie
paljon aikaanne. Matkan voi jopa kävellä.

HYVÄNTUULISTA OHJELMAA

deissa.
Varsinaisen vuosikokouksen pidämme
kokonaisuudessaan lauantaipäivän aikana.
Kokous alkaa välittömästi lippujen juhlallisen sisääntulon jälkeen klo 10.00. Lippujen
tuloon valmistautuminen alkaa jo klo 9.00.
Vuosikokous päättyy klo 16.00, joten
iltajuhlaan valmistautumisaikaa jää runsaasti. Iltajuhla alkaa klo 20.00 ja runsaan
illallisen jälkeen on aika nauttia Tangon
taikaa Eino Grönin ja Pori Big Bandin seurassa.
Puoliso-ohjelma toteutetaan kokonaisuudessaan yhdessä paikassa aivan Porin
keskustassa. Promenadisali tarjoaa tilat
n.700 hengelle. Ohjelma koostuu parista
asiallisesta, mutta hyväntuulisesta alustuksesta, musiikista sekä huumorista iltapäiväkahvia unohtamatta.
Puoliso-ohjelma päättyy samaan aikaan kuin vuosikokouskin, joten majoituspaikoissa ovat kaikki samoihin aikoihin.
Sunnuntai on sitten kotiinpaluun aikaa,
kunhan olet nauttinut vielä päätösjuhlan
jälkeisen lounaan Karhuhallissa. Juhla alkaa klo 11.30 ja lounas klo 12.30.
Ohjelma on kokonaisuudessaan nähtävissä www.lionsvuosikokous2014.fi

OHEISOHJELMAT
Liiton vuosikokousten yhteydessä on jo
usean vuoden ajan järjestetty maksuttomia,
suurelle yleisölle tarkoitettuja tapahtumia.
Porin vuosikokous ei ole poikkeus.
Aloitamme jo perjantaina iltapäivällä,
jolloin järjestämme klo 13.00-16.00 ajankohtaisen Tuulivoimaseminaarin Porin
Promenadisalissa.
Klo 15.00 toteutetaan Liisantorilla yhdessä AKK Motorsports ry:n ja Liikenneturvan kanssa nuorille mopoautoilijoille
tarkoitettu taitoajokisa teemalla Turvassa
Tiellä.
Illalla on vuorossa klo 18.00 SKEBA-

Nuorten bändiskaban finaali Anniksella ja
lauantaina klo 10.00 -12.00 järjestämme
Eetunaukiolla Nuorten Areena-tapahtuman. SKEBA ja Nuorten Areena toteutetaan yhteistyössä MTV3:n ja Porin kaupungin kanssa.

HYVÄNTUULISET MAKSUT
Vuosikokouksen talousarvion olemme onnistuneet laatimaan lion- ystävälliseksi.
Eri passien hinnoissa on vain muutaman
prosentin kasvua edellisvuosiin verrattuna.
Matalat hinnat onnistuvat koko porilaisen
leijonaväen talkoohengellä. Porilaisissa
klubeissa on 300 leijonaa ja talkoisiin tarvitaan lähes koko joukko.
Tarkoituksena on hoitaa mm. kaikkien
ruokailujen tarjoilut pääosin omin voimin.
Samoin kokouspaikkamme Karhuhallin rakentaminen kokouskuntoon vaatii kymmenien talkoolaisten työpanosta. Ilmoittautumiset, äänestykset, infopisteet ym. vaativat
myös suuren määrän leijonia ja puolisoita.
Hotellihinnat olemme saaneet pysymään edellisten vuosien tasolla.

TERVETULOA
Nyt on oikea hetki laittaa kalenteriisi Porin
vuosikokouksen päivämäärät 6.-8.6.2014.
Päivitämme kotisivujamme sitä mukaa kun
uutta tietoa syntyy. Sieltä voit pitää itsesi
ajan tasalla.

HYVÄLLÄ TUULELLA
Pertti Harju PDG
VK2014/Pori, päätoimikunnan puheenjohtaja
050 546 5660
pertti.harju@lions.fi
http://www.lionsvuosikokous2014.fi

Vuosikokousohjelman olemme rakentaneet
niin, että siitä löytyy aiempaa enemmän
väljyyttä. Se antaa esimerkiksi enemmän
aikaa siirtyä paikasta toiseen. Samoin
olemme siirtäneet avajaisjuhlan jo perjantai-illaksi 6.6.2014 ja sen alkamisaika on
vasta klo 19.00. Tällöin voit tarvittaessa
myöhästää kotoa lähtöäsi ja ehdit hyvin
mukaan sekä avajaisiin että heti sen jälkeen
alkavaan iloiseen iltajuhlaamme.
Perjantai-iltaa vietämme vapaa-muotoisissa merkeissä vaikkapa twistin tah-
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Silmälasikeräys

A-piirin silmälasikeräyskampanja
toteutettiin 20.-31.1.2014. Kaikki
piirin klubit toivotettiin tervetulleeksi mukaan tähän aktiviteettiin. Noin 30 klubia järjesti keräyksen omilla paikkakunnillaan.
Miksi kierrätämme käytettyjä silmälaseja?
Lionien silmälasien keräyskampanjat
(Lions Recycle for Sight) ovat yksi järjestömme tunnetuimpia kansainvälisiä
palveluaktiviteetteja. WHO:n, Maailman terveysjärjestön, mukaan maailmassa on yli 153 miljoonaa näkökyvyn
heikkenemisestä kärsivää ihmistä, joita
voidaan auttaa oikeilla silmälaseilla.
Hyvä näkökyky mahdollistaa koulunkäynnin, auttaa työnhaussa ja vähentää
riippuvuutta muiden avusta arjen askareissa. Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa
hankkia itse silmälaseja. Tähän me tarvitsemme silmälasien kierrätystä.

Klubien kustannukset kampanjassa ovat
keräyslaatikoiden hankinta, tiedotteiden
(esim. koululaisille jaettavat infot) kopiointi, keräyslaatikoiden kuljetuskustannukset ja pakkaus-/postikulut kun
silmälasit lähetetään Suomen keräyskeskukseen.
Kiitokset kaikille kampanjaan osallistuneille. Jokainen klubi voi lähettää edelleenkin kerättyjä silmälaseja keräyspisteeseen.

Lions-terveisin,
Janne Tienpää,
kampanjakoordinaattori
Klubien keräämiä ja puhdistamia
silmälasit voi lähettää osoitteella
LC Ulvila/Olavi, c/o SPR Porin Kontti,
Keräysyhteyshenkilö Esa Pohjola,
045 1130900
Sepänpellontie 2 A, 28430 Pori

OHJEITA KERÄYKSEEN
Miten keräämme käytettyjä silmälaseja?
Hyviä keräyspaikkoja ovat alueesi koulut, joiden kautta tieto koululaisille ja
heidän koteihin kulkee sujuvasti. Myös
eri liikkeet ja kauppakeskukset ovat
suosittuja keräyspaikkoja.
1. sovi keräyksestä suoraan keräyskohteen kanssa
2. tiedota keräyksestä etukäteen ja toimita keräyslaatikot kohteisiin
3. nouda keräyslaatikot keräyspisteestä sovittuna aikana
4. pakkaa ja toimita kerätyt silmälasit
Suomen keräyskeskukseen
5. muista jälkimarkkinointi eli informoi keräyspaikkana ollutta kohdetta keräyksen tuloksesta ja kiitä
yhteistyöstä
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LC Somero/Paratiisin Päivi ManniPettersson (vas.) ja Seija Tamminen
kertoivat silmälasikeräyksestä LC Pusulan presidentti Heikki Karhuselle, joka
oli poikennut ostoksille Somerolle.
Kuva: Leena Nuotio

JALOPEURA 2014

Lions nuorisoleiri –

paikallista kulttuuria ja kansainvälisyyttä
Nuorisovaihto on ehkä
näkyvintä Lions toimintaa
kaikkialla
maailmassa.
Kansainvälistä nuorisovaihtoa on meillä ollut jo yli 50
vuotta. Se on tietysti kehittynyt ja hakenut muotoaan
vuosien varrella. Uusia
maita tulee koko ajan mukaan toimintaan, ja näin
se antaa monien maiden
nuorille yhä paremman
mahdollisuuden kansainvälisiin kontakteihin.
Itse olen toiminut Lions piiritason nuorisovaihdossa lähes 10 vuotta. Joka kolmas vuosi tulee piirillemme leirin järjestämisvuoro. Leiri onkin monille nuorille
vaihdon ydin: vain harva haluaa vain
perhemajoitukseen. Samoin on tilanne
Suomeen saapuvien osalta: yli 90 % haluaa ehdottomasti leirille. Maassamme
järjestetään joka kesä 4-5 leiriä, joihin
saapuu n. 120-150 nuorta.

Loimaan leirin valmistelu
V. 2013 leirin suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoissa syksyllä 2011. Koska leirin
vastuulliseksi alueeksi tuli IV-alue, oli
luontevaa osaltani toimia myös leirin
johtajana. Saimme edellisen leirin Somero 2010 aineistoa leirin valmistelujen
pohjaksi.Organisaatioomme tuli hyvin
motivoituneita henkilöitä, ja siitä tuli
upea ryhmä. Kokoonnuimme säännöllisesti ja leirin suunnittelu eteni hyvin.
Leirin pitopaikaksi saimme Loimaan
entisen maamieskoulun, joka nykyisin
on osa Loimaan ammatti-instituuttia.
Leirin toimintojen suunnittelua varten
kävimme muutaman kerran ennen leiriä
tutustumassa kohteeseen.
Isäntäperheiden löytäminen on
yleensä vaikeaa, mutta aktiivisen nuorisovaihdon ansiosta meiltä löytyi lähes
kaikki isäntäperheet oman piirin alueelta.

saattamina. Oli ilahduttavaa nähdä iloisia ja onnellisia nuoria, joilla oli takana
isäntäperhejakso. Olimme tietoisesti rakentaneen leirin ohjelmaa niin, että paikallisuus ja itse tekeminen ovat vahvasti
leirin teemana. Se osoittautuikin monesta monista näkökulmista erinomaiseksi
ratkaisuksi.
Parasta tässä oli, kun nuoret kokivat
suurta yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Samoin päivien aikana selvisi, ettei
monella matkabudjetti ollut kovin suuri.
Olimme jättäneet huvipuistot ja muut
varoja kuluttavat ohjelmat pois. Shoppailuun tietysti annoimme mahdollisuuden, mutta tämä ryhmä ei kuitenkaan
ollut innokas shoppailemaan. Enemmän
heitä kiinnosti suomalainen saunakulttuuri, ja siinä tuli kulttuurimme ehkä
parhaiten esille. Saunahan on tunnetusti
oiva paikka keskusteluille, ja niitä saunassa käytiinkin vilkkaasti. 6 hengen
saunaan kun saimme kerralla mahtumaan jopa 15 henkilöä.Ohjelmassa oli
mm. pesäpalloa ensin itse harjoitellen ja
sitten sarjapeliä seuratessa. Monille oli
elämys kulkea suomalaisessa suomaastossa pitkospuilla n. 7 km:n lenkki.
Uskomatonta oli myös Muumimaailman kiinnostus, voisipa olla, ettei
omaa nuorisoamme asia niin enää kieh-

toisi. Lasihelmien tekeminen, käynti
Kanniston kotieläintilalla ja sen jälkeen
kävely metsässä ukkosen saattelemana
jäi varmasti monen mieleen.
Unohtumattomat olivat myös suomalaiset lavatanssit Pappisten lavalla.
Sinne ei lähdetty kylmiltään, vaan iltapäivä harjoiteltiin ahkerasti paritanssia.
Leiri päättyi leirijuhlaan. Juhlaan oli
kutsuttu kaikki isäntäperheet, ja tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan myös
piirikuvernööri Tommi Virtanen ja nuorisovaihdon maajohtaja Tuula Rantaeskola puolisoineen.

Upeaa palautetta
Saimme leirin loppua kohti yhä positiivisempaa palautetta. Se olikin järjestäjille erittäin hyvä kiitos leiristä. Arvioissa kaikki leirin osa-alueet onnistuivat
erinomaisesti. Onnistuimme myös taloudellisesti, ja seuraavalle leirille v. 2016
onkin mukava pesämuna valmiina.
Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat
auttaneet ja tukeneet leirimme onnistumista.

Ari Lindell
Lions camp Loimaa

Mahtavaa leirin tunnelmaa
Leirin alkaessa jännitti, onko kaikki
nyt ok, kun 31 leiriläistä 22 eri maasta
saapui leiripaikkaan isäntäperheiden
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Kolme kesäistä viikkoa Portugalissa
Lokalahden Lions Club tarjoaa joka kesä avustuksen kesävaihtoon yhdelle nuorelle. Sain kesällä 2013 kunnian olla se
nuori. Sain itse vaikuttaa siihen, mihin kesällä lähtisin.
Marraskuussa listasin kolme mieluisinta toivettani,
joista ensimmäisenä oli Portugali. Onnekseni pääsin juurikin sinne! Tärkeintä oli, että pääsen heinäkuuksi lämpimään paikkaan. Portugalin helteiden
lisäksi myös matkan ohjelma kuulosti mieluisalta:
viikko perheessä ja kaksi viikkoa yhdessä muiden
vaihtonuorten kanssa leirillä Farossa.
Heinäkuun alussa alkoi matkani Portugaliin, jossa aikomukseni oli viettää
seuraavat kolme viikkoa. Lensin, tai
ylipäätään matkustin pidempiä matkoja ensimmäistä kertaa yksin, mikä teki
matkastani vielä mielenkiintoisempaa.
Asiat oli järjestelty ja sovittu niin hyvin,
että pystyin jättämään Suomen iloisin
mielin ilman ylimääräistä jännitystä tai
stressiä. Olin lähetellyt sähköposteja ja
jutellut facebookissa hostperheen äitini
kanssa jo Suomessa, koska sain tietää
perheeni jo hyvissä ajoin ennen lähtöä.
Hostperhe odotti minua Lissabonin lentokentällä hymysuin, kukkakimput sylissään. Perheeni äiti ja tytär puhuivat
englantia paremmin kuin minä. Isäkin
tuli sillä toimeen, joten kielimuuria ei
välillämme ollut. Asuimme Lissabonin
keskustassa kerrostalossa. Nukuin perheen olohuoneen patjalla. Kerrostaloasunto oli pieni, mutta emme viettäneet
siellä kovin paljon aikaa. Viikon aikana
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ehdimme käydä katselemassa niin Lissabonin kuin lähikaupunkienkin nähtävyyksiä.
Shoppailimme yhdessä Euroopan
suurimmista ostoskeskuksista, tutustuimme Lissabonin ranta- ja yöelämään.
Tutustuimme jo ennalta leirille tuleviin
nuoriin päivän aikana perheeni ystävien
uima-altaalla. Ehdin myös tutustumaan
perheen normaaliin elämään: kävin esimerkiksi kuntosalilla perheen 19- vuotiaan tytön kanssa, ulkoilutin koiraa,
tein hostäitini kanssa ruokaa ja seurasin
autokoulun oppituntia. Viikko on lyhyt
aika, mutta silti lähtiessäni perheestä
leirille oli itku herkässä, koska tiesin,
etten tulisi näkemään perhettä enää ainakaan kyseisen matkan aikana. Tämä
kuitenkin kertoo sen, että viikkoni Lissabonissa perheen kanssa oli onnistunut.
Perheeni saattoi minut junaan. En vieläkään joutunut matkustamaan yksin, sil-

lä siellä oli myös jo tuttuja nuoria, jotka
olivat tulossa samalle leirille. Farossa
meitä oli vastassa leirin ohjaaja ja muita
leiriläisiä. Tutustuessani heihin bussimatkalla kouluun, jossa majoituimme,
huomasin jo puhevalmiuteni kehittyneen hurjasti. Puhuminen vain englanniksi oli jo luontevaa. Oli mahtavaa,
miten erilaisia ihmisiä, kieliä ja kulttuureja leirillä oli. Olin ainoana Suomesta, lähinnä Suomea oli tyttö Virosta.
Kaukaisimmat olivat tyttö Kanadasta ja
poika Meksikosta. Meitä kaikkia kuitenkin yhdisti halu solmia uusia ystävyyssuhteita ja viettää ikimuistoinen loma
Farossa. Leiriläisiä oli noin 20. Tytöillä
oli yhteinen huone ja pojilla oma. Yhtei-
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senä kielenä toimi englanti, ja sovittiin,
ettei muita kieliä leirillä käytetä.
Leirillä oli ohjelma joka päivälle: päivisin käytiin katsomassa Algarven nähtävyyksiä, monilla eri rannoilla (Faron
rantaelämä on upeaa), syömässä, ostoksilla. Muita aktiviteetteja oli kuten carting- ajoa, melontaa, värikuulasotaa tai
vesipuistoja. Yhdessä vesipuistossa pääsin toteuttamaan yhden kohdan bucketlistastani uimalla delfiinien kanssa.
Iltaisin vietimme yhteistä aikaa leirillä
keskustellen yhdessä välillä aamuyöhön
asti lämpimissä kesäilloissa, katsoen
elokuvia tai mennen vain suihkun kautta nukkumaan. Joinain iltoina menimme
koko porukka yhdessä nauttimaan Faron yöelämästä. Meistä pidettiin hyvää
huolta koko leirin ajan, eikä koko matkan aikana tullut kertaakaan oloa, etten
tietäisi mitä pitäisi tehdä tai missä olen
ja miksi. Ainoa miinus leirissä oli jokapäiväinen noutoruoka, ja välipalana
lähinnä täytekeksit, joiden uskollisesta
syömisestä sain itseeni viisi kiloa lisää.

”Oli mahtavaa, miten erilaisia ihmisiä, kieliä ja kulttuureja leirillä oli. Olin
ainoana Suomesta, lähinnä Suomea oli tyttö Virosta. Kaukaisimmat olivat
tyttö Kanadasta ja poika Meksikosta. Meitä kaikkia kuitenkin yhdisti halu
solmia uusia ystävyyssuhteita ja viettää ikimuistoinen loma Farossa.”

Kaikki leirillä olivat mukavia.. Meille
kehittyi yhteinen, tiivis porukka, jossa
kukaan ei joutunut olemaan yksinäinen
ja jokainen pystyi olemaan avoin kaikille. Koko matkan hienoin osuus oli,
että palatessani kotiin tajusin saaneeni
kymmeniä ystäviä eri puolilta maailmaa. En omista hyvää kielipäätä enkä
paljoakaan tiennyt matkustelusta, mutta
pärjäsin loistavasti koko kolme viikkoa.
Matkalle lähtiessä tarvitaan vain positiivinen asenne ja uskallusta antaa mennä
ja nauttia kaikesta, mitä matka tuo tullessaan.

Inka Kortetmäki
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The summer of 2013 is one
I will never forget!
It all started one day, in my
hometown, when I saw the
camp in Loimaa on a list of
Lions Youth Camps. I soon
decided that this is where I
wanted to go and now I consider it one of the best decisions I have ever made!

ing to become my friends since forever.
All the activities and projects we did
were carefully selected and a great balance between learning and having fun
was achieved. These ranged from visiting museums to dancing classes and
spending time in Moomin World and
helped us not only get a better image
of the country but also build strong relationships.

There is one drawback however: I
miss it really much! I will never forget the things I have learnt in Finland,
the people I have met and the friends
I have made. This was a life changing
experience for which I will always be
grateful. I would like to thank anyone
for being part of this amazing summer
and to wish them good luck with their
future campers!

When I arrived in Finland I felt like
that was the perfect place to be! First,
it is the people who make it such a welcoming place. The first person I had
encountered was a nice guy from the
airport staff who helped me and taught
me the first finish words: “Moi” and
“Kiitos” so when I first met my host
family I could already speak a little bit
of their language. I really didn’t expect it to get so close to them in such
a short time and miss them so much!
I consider this opportunity of actually
living with a finish family priceless. In
this way, I got the chance to experience
the lifestyle, food, traditions and the
daily life in Finland. With no exception
whatsoever, all the people I met were
open-minded, very polite and always
ready to help me. And if one will hear
that finish people are not talkative that
is not true!
Secondly, it is the lakes and the
forests which make this country so
beautiful and peaceful. I enjoyed a lot
spending time in the nature and being
in such pristine places made me relax
and get a feeling of belongingness. So
this is what I felt in Finland: that I belong there (especially after I got used to
the sauna).
Last but not least, it is the camp
that made my experience complete! I
have never been on my own in a foreign country, not knowing the language
or the people. However, this is what
we, all the 31 youths from 22 different countries had in common. So when
we first met each other we immediately
started talking and sharing our experiences. After only one day, I felt like I
knew those people who were soon go-
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Arvo ja Aulikki

”Hui kun säikähdin. Miksi makaat siinä?”

Tekijä: Pirjo Koskenrouta

”Minä äijäjoogaan ensin ja sitten...”

”...tunnen itseni niin energiseksi.”

LEPOLAUANTAI 24.5.2014

Kultaranta ja Naantali

Ohjelma
klo 12.45
		
		

lähtö Naantalin linja-autoasemalta
KULTARANNAN PUUTARHA
- opastettu kierros

klo 14.15
VANHAN KAUPUNGIN KUJIA JA
		HISTORIAA
		
- kaupunkioppaan johdolla
klo 15.45
RAVINTOLA POHJAKULMA
		Rymätttylässä
- ruokailu, runsas saaristolaislounas
paluu linja-autoasemalle klo 17.45
Matkan hinta 50 €/ osallistuja
Ryhmään mahtuu enintään 40 ensimmäistä ilmoittautunutta ja
maksanutta
Ilmoittautumiset
		
Anja Kurviselle puh. 0500 536526
Maksu
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In Memoriam

Tapani Knuutinen

LC Turku/Suikkilan jäsen PCC Arvo Tapani Knuutinen nukkui
viimeiseen lepoon pitkäaikaisen sairauden jälkeen 23.3.2013.
Hän oli syntynyt 17.3.1936 Lappeella. Veli Tapani oli Leijona
viimeiseen asti. Hän liittyi järjestöön 1973 ja siirtyi Suikkilan
klubin jäseneksi 1978. Tapanin ura Lions järjestössä oli mittava. Hän oli klubin presidenttinä 1982-83, lohkon pj. 198788, alueen pj. 1988-89, A-piirin piirikuvernöörinä 1989-90 ja
liiton puheenjohtajana 1990-91. Hän oli klubin kunniajäsen,
Melvin Jones jäsen ja Lions Ritari. Hänen toimestaan klubin
aktiviteettina julkaistiin Suikkilan Sanomia, järjestettiin lasten
hiihtokilpailuja ja hänen piirikuvernööriaikanaan hankittiin
piirille oma lippu. Tapani laati myös klubille historiikkeja eri
tasavuosina. Hän oli perustamassa LC Turku/Auroraa ja toimi
sen opasleijonana.
Tapani oli aktiivinen leijona. Aina kun tarvittiin vastuunkantajia, niin hän oli aina valmis. Luonteeltaan hän oli avoin, helposti lähestyttävä ja kantaa ottava. Lions toiminnasta hän tiesi
lähes kaiken.
Tapani oli ammatiltaan erityisopettaja. Lisäksi hänen rakas harrastuksensa oli mieskuorolaulu. Hän lauloi Jyväskylässä asuessaan Sirkoissa, Hausjärven Mieskuorossa ja Mieskuoro Laulun
Ystävissä, Turussa.
Tapania jäivät kaipaamaan lapset ja suuri ystäväjoukko.

LC Turku/Kupittaan jouluhartaustilaisuus Sinitaivassalissa

JALOPEURA 2014
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LC Mynämäki ja
LC Mietoinen

Lehtileikkeitä
klubiemme
toiminnasta

Piirin 107-D:n tervehdys A-piirille:

“Never give up on what you really want to do. The person with big
dreams is more powerful than one with all the facts” (Albert Einstein)
Tervehtien: Pekka Sopanen, DG 2013-2014
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“Tää on paras elämä
mitä on olemassakaan”
(Nuutti 3v)

JALOPEURA 2014

Ma-pe 9.301� 7.00
La 9.301� 3.00
Alinenkatu 36, Uki
puh. 8415315
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Kiertävä
044 2828151

www.piironginlaatikko.com

Leijona-sudoku
Ei niin helppo -

Kuva: Ismo Viinikainen

Mitä sanoo tuo
vasemmanpuolimmainen mies?

mutta ei niin vaikeakaan

7 2 3

Lähetä vastauksesi sähköpostilla jalopeura.toimitus@gmail.com
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1880
Auttaa aina

www.saastopankki.fi/someronsp
Joensuuntie 27, 31400 Somero

Turku

Joensuuntie 27,
Somero
Hannu Rauhala,
puh. 0500 823623

- Aurakatu 7-9
- Humalistonkatu 16
- Hämeenkatu 3
- Kauppiaskatu 9(Wiklundin valopiha)
- Hansa, Kristiinankatu 9
- Martinkatu 3

Raisio

Naantali

- Nuhjalantie 2
- Tullikatu 11 (kirjaston lukusali)

Kaarina

- Puntarinkatu 3

- Kotikeskus
Itäniityntie 14
- Sarkamaantie 16
(Myllyn vieressä)
- Raisiontori 5

3€

PIISPA

JA KAH

VI/TEE

max 2/kuponki
vain tällä kupongilla
voimassa 30.5.2014 asti
Kiitokset lehtemme kirjoittajille,
kuvittajille, ilmoittajille ja
yhteistyökumppaneillemme.
Hyviä lukuhetkiä ja muistakaa
suosia ilmoittajiamme!
Palautetta Jalopeuralle voi
ww w.solupak.fi

JALOPEURA 2014

lähettää osoitteella
jalopeura.toimitus@gmail.com
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Mitä naiset yrittävät sormin sanoa?

Ristikon tekijä: Jussi Rantanen, Uusikaupunki
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Lions-piirin 107-A
VUOSIKOKOUSPÄIVÄ
Kiskossa la 26.4.2014

Lionsdistriktets 107-A
ÅRSMÖTESDAG
i Kisko lö 26.4.2014

•

klo 10.00 Vuosikokous

•

kl 10.00 Årsmötet

•

klo 11.30 Lounas

•

kl 11.30 Lunch

klo 15.30 Päätöskahvit

•

•
•

- puoliso- ja kutsuvierasohjelma
- piirin sääntöjen määräämät asiat

klo 13.00 Vuosikokousjuhla

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

Ilmoittautuminen 11.4. mennessä

Ruokailussa
mukana

•

- partnerprogrammet börjar
- i distriktets stadgar nämnda ärenden

kl 13.00 Årsmötesfest

- klädkod klubbdräkt eller motsvarande

kl 15.30 Avslutningskaffe

Välkomstkaffe från kl 09.00.
Registrering och granskning av fullmakter
kl 09.00 – 10.00

TERVETULOA!
Tommi Virtanen,
piirikuvernööri
2013–2014

Anmälan senast 11.4.2014

VÄLKOMMEN!
Tommi Virtanen,
distriktsguvernör
2013-2014

Med i
maten

Kiva Kun Kävitte 27.4.2013
nähdään toki toistekin!

Tutustu Someron
matkailutarjontaan
www.somerolle.fi

Maalle - meidän landelle

