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Me palvelemme - We serve

Lions-silta kantaa – lähelle ja kauas
Hyvät Leijonat! Me olemme sillan rakentajia. Lionsjärjestömme on hieno, kantava silta. Se yhdistää mantereet, maat, Lions-klubit ja niiden jäsenet toisiinsa.
Sillathan rakennetaan pääsemistä, ylettämistä, ylitystä,
viestin kulkua ja kohtaamista varten. Niin kuin kansainväliset järjestötkin!
Klubitasolla ollaan yhä tietoisempia koko järjestön
toiminnasta.
Tänä vuonna suomalaisen Leijonan on helppo päästä mukaan järjestömme vuosittaiseen päätapahtumaan,
maailmankokoukseen Hampurissa. Kerrankin matka on
lyhyt.
Jalopeura-lehtemme sivuilla Sinua houkutellaan yhdeksi Suomen edustajaksi isoon delegaatioomme.
Sinua tarvitaan! Haluamme näyttää Suomen draivia
ja ominaispainoa kannatusjoukkona, ihan livenä, paikan päällä. Suomi näkyviin!
Meillä on tehtävä: kertoa, että Suomi on valmis hoitamaan puheenjohtajuuden koko järjestössä.
Kansainvälinen Lion-silta johtaa myös yksittäisiin
koteihin, vaikkapa vaihto-oppilaan ainutkertaisiin elämyksiin maailmalla. Kiitos Leijonille siitäkin mahdollisuudesta, kehittyvästä kansainvälisyydestä kotikeittiöissä.
Se Leijonaveli tai -sisar, joka näkee oman apunsa
merkityksen avunsaajan silmissä, ilona ja silmien loisteena, on saanut palkkansa välittömästi. Silloin tuntuu
hyvältä olla Lion. Palvelutyötä harrastavia ihmisiä yhdistää vastuullisuus ja empatia. Tavallinen ihminen ei
yllä Äiti Teresan ja Äiti -Amman mittoihin. Eikä kenkiään lankkaava tai lenkkareissa kulkeva Leijona, vaikka
olisi peräti Jalopeura, halua eikä jaksa yltää voimat ylittävään palveluun. Myös ihmisen on ladattava dynamoaan. Siihen tarkoitukseen klubitoiminta sopii mainiosti.

Hienoja hetkiä ovat ne, jolloin ilon pilke ja hymy
välkähtää ihan silmiesi edessä. Kotiväkesi tai vaikkapa
klubitoverisi kasvoista. Toiminnassamme tähän tarjoaa
mahdollisuuksia yhteiset projektit, aktiviteetit, tapahtumat ja innostavat suunnitelmat – juhlista puhumattakaan. Lions-toiminta on väline maailman ja itsemme
parantamiseen. Olemmehan myös koulutusjärjestö,
vaihtuvien tehtävien ja vastuiden myötä.
Yritämme tehdä oikeita asioita - oikeaan aikaan oikealla tavalla - oikeasti ja aidosti. Hymistelemättä ja
hurskastelematta yli-inhimisellä laupeushöyryllä. Kaiken työn teemme me yksittäiset ihmiset.
Siksipä olen sitä mieltä, että kaunein, ihanin silta on
ihmisten välillä. Se on katse.
Piirimme 107 A porukka on toimeliasta, upeaa väkeä: lehden sivujen lukumäärää oli lisättävä, jotta klubien uutiset mahtuisivat tähän Jalopeuraan. Lehtemme
on siis ”Kootut teokset”, tai paremminkin ”Kootut tekoset”. Ole hyvä!

Pirjo Koskenrouta
päätoimittaja
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Terveiset Busanista

Lions Clubs Internationaalin 95. Vuosikongressi ja
DGE Seminaari Busanissa, Etelä-Koreassa 18.6.26.6.2013

DGE Seminaari
Yksi tämän vuoden kohokohdista, kauan odotettu matka Busaniin, Kansainväliseen vuosikongressiin oli vihdoin
ajankohtainen.
Minä, puolisoni Marja-Leena sekä
muut piirikuvernöörielektit puolisoineen lensimme Osakan kautta Busaniin,
jonne saavuimme sunnuntaina 17.6.
Kauaa emme ehtineet ihailla Busanin
kauniita maisemia sillä tulevien kuvernöörien koulutus alkoi varhain seuraavana aamuna.
Maanantaiaamu alkoi Bexco-keskuksessa, joka oli juuri valmistunut,
suurin ja näyttävin koskaan näkemistäni
näyttely- ja kongressikeskuksista. Keskukseen oli saapunut lähes 750 kuvernööri-nimitystä odottavaa elektiä, joka
puolelta maapalloa. Päivä piti sisällään
paljon materiaalien jakoa, valokuvausta
ja muuta. En osaa sanoin kuvailla sitä
tunnelmaa ja kokemusta, mikä siellä
oli kaikkien niiden eri kansalaisuuksien
keskellä ja se valtava eri kielien puheensorina mitä ympärillä kuului.
Tiistai alkoi avajaistilaisuudella, johon osallistuivat kaikki elektit puolisoineen. Loppupäivä sitten olikin täynnä
opiskelua. Koulutuksen saimme pitää
omassa ryhmässä omalla kielellä, koska
Suomella on järjestössä virallisen kielen
asema.
Päivät alkoivat Kansainvälisillä
yleisistunnoilla. Istunnot tulkattiin kaikille järjestön virallisille kielille. Minä
tietenkin sitten jouduin maksamaan 100
000 Korean valuuttaa, jotta myös puolisoni saisi kuulokkeet.
Keskiviikkona oli vuorossa taas lisää opiskelua. Alkoi jo tuntua siltä, että
eihän aivot enää ota enempää vastaan.
Kuitenkin jokin sai silti pidettyä kiinnostuksen yllä, suurin syy kiinnostuk-
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Kansainvälinen presidentti Wayne Madden ja lady Linda sekä
piirikuvernööripari Reino Laine ja lady Marja-Leena.

sen pysymiseen lienee ollut PID Erkki
Laineen värikäs esittämistapa josta heijastui vuosien kokemus asiasta.
Illalla olikin sitten kuvernöörielektien juhla, jossa myös puolisot olivat
mukana. Paikalle saapui myös järjestön
korkein johto.
Juhlan jälkeen sitten jaksoikin taas
torstaipäivänä jatkaa opiskelua. Illan eri
maat viettivät omissa illanviettotapahtumissaan.
Meidän Pohjoismaiden Get-together, illassa Suomalaisryhmä esitti englanniksi
Leijonanmetsästyesityksen.
Myös ystävämme Viron piirikuvernöörielekti Andres Lukin ja lady Elle, olivat

mukana juhlassamme.
Perjantai 22.6 jatkuikin sitten jälleen
opiskelun merkeissä ja oli aika perehtyä
LCIF-asioihin.
Päivän lopuksi oli kurssin Kansainvälinen päätösistunto ja ilta huipentui
kurssin juhlaillalliseen.
Seminaarin aikana ruokailimme pöytäseurueissa, jotka oli etukäteen määrätty, pysyen silti samana koko seminaarin
ajan. Minun pöydässäni oli kaksi muuta
suomalaista, kaksi USA:sta, sekä yksi
Etelä-Afrikasta, Botswana/Zimbabwesta, Nigeriasta ja Intiasta. Uskallan jopa
sanoa että kielitaitoni koheni paljon ruokailujen ansiosta.
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Kansainvälinen vuosikongressi
Kansainvälinen vuosikongressi alkoi
näyttävällä 15 000 leijonan marssilla
kansallispukuineen ja soittokuntineen.
Iltapäivän saimme tutustua näyttelyhalliin, joka oli samalla oiva tilaisuus hankkia kauden aikana tarvitsemiani Leijona
tuotteita.
Siellä tapasimme myös muita Suomesta tulleita Leijonia. Illan aikana poikkesimme Itävallan ja Sveitsin vastaanotolla Paradise-hotellissa. Bexco keskuksessa järjestetty kansainvälinen show
päätti lauantai-illan.
Sunnuntaina ei kuitenkaan ollut lepopäivä, vaan aamulla saimme kuunnella
viimeisiä päiviä virassa olevan kv. presidentin Win-Kun Tamin avajaispuhetta ja osallistua seminaariin. Illalla oli
vuorossa Pohjoismaiden leijonien yhteisesti järjestämä kutsuvierastilaisuus.
( Scandinavian Hospitality Room ) Koska vieraiden joukossa nähtiin useita järjestön johtohenkilöitä, oli tilaisuus yksi
matkan kohokohdista.
Maanantain aloitimme istunnolla jossa käsittelimme järjestön ajankohtaisia
asioita. Iltapäivällä jatkoimme näyttelyyn tutustumista. Illalla ehdimme jopa
poiketa lähikaupassa hakemassa ihania,
tuoreita ananasviipaleita sekä käydä hieman tutustumassa kaupungin upeisiin
nähtävyyksiin.
Kongressin päätöspäivän aloitimme
varhain kansainvälisten virkailijoiden
äänestyksellä. Tämän jälkeen seurasi
kansainvälisen presidentti Wayne Maddenin ja piirikuvernöörien virkaanasettaminen jolloin me elektit puolisoidemme
kanssa saimme poistaa toistemme elektnauhat. ”Ja näin oli A-piirin uusi piirikuvernööri syntynyt.”
Keskiviikkoisen vapaapäivän aloitimme kuvernöörineuvoston epävirallisella kokouksella. Raskas mutta antoisa
matkamme oli tullut päätökseen viralliselta osuudeltaan. Tämän jälkeen meillä
oli mahdollisuus tutustua Busanin nähtävyyksiin lähikauppaa laajemmin.
Busan jäi mieleemme erityisen siistinä, ystävällisenä ja lämminhenkisenä
kaupunkina. Hyvällä mielellä pakkasimme kassimme, oli tullut aika lähteä kotimatkalle hoitamaan velvollisuuksia.

Uudet piirikuvernöörit
puolisoineen yhdessä liiton
puheenjohtajapariskunnan kanssa.
JALOPEURA 2013

Osanottajamaiden komeaa lippurivistöä

Juhlien ohjelmat olivat todella näyttäviä

Terveisin
DG Reino Laine
ja Lady Marja-Leena

Suomalaiset
järjestäytymässä
paraatiin.

Kurssi suoritettu
onnistuneesti, todistus
saatu.
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Puheenjohtajan
tervehdys:
Vuosi kerrallaan - linjakkaasti:

Määrätietoisesti toimien
ja uudistaen
Vaikka kausi on vielä kesken, alkaa olla aika suunnitella ensi kauden toimintaa ja vastuunkantajia.
Vaali- ja toimintasuunnitelmakokous pidetään klubeissa huhtikuussa. Valmistaudumme vähitellen tämän kauden osalta loppulaskuun muistaen, että lentomatkallakin nousut ja laskut ovat tärkeimmät
ja kriittisimmät.
Seuraavan kauden osalta on ratkaisevaa se, miten hyvin sitä valmistelemme ja suunnittelemme sekä millaiset
vastuuhenkilöt saamme eri tehtäviin.
Toimikaamme pitkäjänteisesti. Tärkeää on se, ettei seuraavalla kaudella
revitä sitä, mitä edellisellä kaudella
on rakennettu.
Suomalaista lionstoimintaa on uudistettu ja uudistuksia jatketaan, sillä
aika vaatii niitä. Muutosvastarinta kuuluu asiaan ja aika usein hyviäkin asioita
vastustetaan aluksi. Suunnan muutokset
tapahtuvat hitaasti, sillä meillä leijonilla
on arvokkaat, vanhat perinteet ja totutut
toimintatavat. Uudistuksia on tehtävä
harkiten, järkevästi ja sopivalla vauhdilla, etteivät pitkään toiminnassa mukana
olleet tunne oloaan vieraaksi. Muuttaessamme toimintatapojamme meidän
tulee siirtää vastuuta myös nuorimmille
ja uusille jäsenillemme, sillä osallistuminen lisää myös sitoutumista.
Jäsenmäärän kehitys on ollut tälläkin kaudella valitettavasti negatiivinen.
Osa jäsenistä on poistunut keskuudestamme, joillakin ikä ja sairaudet ovat
alkaneet painaa. Myös kiireinen aika on
vaatinut veronsa. Erittäin valitettavaa on
se, jos eron pääsyy on ollut tyytymättömyys toimintaan. Kyseinen tieto täytyy
ottaa vakavasti.
Valitsimme tälle kaudelle pääkohteiksemme nuoret, palvelun, talouden
ja viestinnän. Palvelun kotimainen ja
kansainvälinen teemavuosi huipentuu leijonien valtakunnalliseen palveluaktiviteettiin äitienpäiväviikolla.
Ilahdutamme laitoksissa, hoivakodeissa ja myös kodeissaan yksin asuvia ikääntyneitä äitejä ulkoiluttamalla ja tapaamalla heitä sekä järjestä-
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mällä heille muuta sopivaa ohjelmaa.
Toivon, että mahdollisimman moni
klubi osallistuu tähän aktiviteettiin
parhaimmaksi katsomallaan tavalla.
Nuorisoaktiviteetit Lions Quest ja
50-vuotisjuhlaansa viime vuoden puolella juhlistanut nuorisovaihto ovat olleet näyttävästi esillä. Liiton talous on
kohentunut.Viestintää on kaikin tavoin
lisätty, esimerkiksi julkaisemalla liiton
verkkosivuilla hallituksen ja kuvernöörineuvoston pöytäkirjat sekä lähettämällä säännöllisesti uutiskirjeitä.
Lionstoiminta Suomessa on etsimässä uusia uria ja uudistumassa.
Liiton ylimmissä hallintoelimissä
toteutuneen uudistustyön jälkeen
on toivottavaa, että myös klubeissa
toiminta ja toimintatavat kehittyisivät entisestään Näin saisimme uusia
jäseniä nykyistä helpommin ja entiset pysyisivät aktiivisina toiminnassa
mukana.

Millainen eläin on viidakon kuningas leijona? Leijona on rohkein. Se
toimii määrätietoisesti . Niin myös me
lionit. Me olemme kampanjoissamme
maailmanlaajuisestikin saavuttaneet tavoitteemme. Meissä leijonissa on joukkovoimaa. Tämä näkyi muun muassa
viime syksynä Sri Lankan silmäsairaalan phacolaite-keräyksessä. Pienessä
ajassa saimme kerätyksi puuttuvan,
melko suuren summan rahaa ja vähän
sen ylikin. Se oli hieno saavutus!
Kiitän kaikkia A-piirin leijonia, puolisoita ja leoja tekemästänne pyyteettömästä palvelutyöstä ja samalla toivon
teille voimia tulevaisuudessakin. Jatkakaamme palvelu- ja auttamistyötä
heikompiosaisten hyväksi ,lionismista
nauttien.

Seppo Söderholm
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja

Lastenlasten kanssa mökkirannassa Luumäellä
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Piirikuvernöörin tervehdys
A-piirin Leijonille
Arvoisat lionit ja puolisot, kiitos siitä ystävällisyydestä ja vieraanvaraisuudesta, jota minä ja puolisoni Marja-Leena olemme saaneet kokea vierailujemme yhteydessä. Tapahtumia ja kokouksia on kertynyt kauden
aikana jo 60. Ne ovat jakautuneet 86 päivän ajalle. Ajokilometrejä autoni mittariin on kertynyt yli 13.000.
Fyysisestä rasituksesta huolimatta,
en jättäisi pois yhtäkään kokemusta.
Vierailujen aikana olen saanut tuntea
kuuluvani suureen perheeseen, lioneihin.
On ollut hienoa nähdä ja tuntea
se yhteenkuuluvaisuuden tunne, joka
useim-missa klubeissa vallitsee. Aktiviteetteihin lähdetään innolla mukaan, unohtamatta kuitenkaan iloisia
yhdessäolon hetkiä puolisoiden ja
klubijäsenien kanssa.
Hyvät lionit, yhdessä tekemisen
riemu on jokaisen klubin saavutettavissa. Mikäli Teidän klubissanne ei
vielä ole löydetty tai on päässyt unohtumaan se, miten hyviä klubihengen
nostattajia yhteiset aktiviteetit, retket
ja juhlat ovat, kannattaa kokeilla.
Viime kesänä meillä 16:sta A- ja
D-piirin Leijonalla oli tilaisuus osallistua Viron Leijonien kesäpäiville.
Perjantai iltapäi-vänä Viron kymmenet Lions Klubit saapuivat leirintäalueelle ja aloittivat kokoamaan telttoja.
Oli juhlatelttoja ja asuintelttoja. Tapahtuma oli suunnattu koko perheelle, lapset mukaan lukien.
Ohjelmaa riitti, oli kilpailuja, uintia, saunomista ja tietenkin nautittiin
illasta grillin loimussa. Tämä iloinen
yhdessä olo lähensi myös meidät suomalaiset tuntemaan toisemme. Tämä
Virolaisten esi-merkki teki meistä
jäyhistä suomalaisista ystäviä kolmessa vuorokaudessa ja saim-me
myös virolaisista ystäviä.
LC Kustavi toteutti onnistuneesti
”hengen nostatus” tilaisuuden yli piirirajojen, kutsumalla LC Tammelan
klubivierailulle. Tammikuisen lauantaipäivän aikana pelattiin lentopalloa.

Mukana olivat LC Taivassalo, LC
Tammela ja LC Kustavi. Otteluiden
jälkeen pidettin LC Kustavin kuukausikokous johon myös LC Tammela
osallistui. Mukana olivat molempien klubien puolisot. Päivä huipentui
Ritari juhlaan ja ruokailuun. Lopussa LC Tammela esitti Kustavilaisille
kutsun tulla vierailulle Tammelaan.
Vierailu oli muutamassa tunnissa synnyttänyt yhteishengen jatkaa mukavaa tapahtumaa, joten kutsu otettiin
vastaan ilolla.

Distriktsguvernörens hälsning till
lionen i A-distriktet
Bästa lion och partner, tack för den vänlighet och gästfrihet som jag och min
partner Marja-Leena har fått uppleva
vid våra klubbesök. Under perioden har
vi redan deltagit i 60 evenemang och
möten fördelade på 86 dagar. Bilens
färdmätare visar över 13 000 körda kilometer.
Trots den fysiska ansträngningen
skulle jag inte avvara en enda upplevelse. Under besöken har jag fått uppleva
att jag tillhört en stor familj, lionen. Det
har varit fint att se och känna den samhörighet som så ofta råder i klubbarna.
Med iver deltar man i aktiviteterna utan
att ändå glömma de glada stunderna av
samvaro med partner och klubbmedlemmar.
Bästa lion, i varje klubb kan man
uppleva glädjen av att göra något tillsammans. Ifall man i er klubb inte ännu
fått vara med om, eller man glömt bort,
hur gemensamma aktiviteter, utfärder
och fester stärker klubbandan, är det
värt att försöka.

HYVÄT LEIJONAT TEHKÄÄ KLUBIVIERAILUJA JA
KUTSUKAA VIERAITA MYÖS OMIIN TAPAHTUMIINNE.
HYVÄ HENKI PITÄÄ KLUBIN VIREÄNÄ JA VOIMME TOTEUTTAA
PÄÄTEHTÄVÄÄMME ME PALVELEMME
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Senaste sommar hade 16 lion från
A- och D-distriktet möjlighet att delta
i de estniska lionens sommardagar. På
fredag kväll kom ett tiotal estniska lionsklubbar till campingområdet och
började resa sina tält. Där fanns festtält
och bostadstält. Evenemanget var avsett
för hela familjen barnen inberäknade.
Det fanns tillräckligt med program,
man tävlade, simmade, badade bastu
och så klart njöt man av grillens håvor.
Den glada samvaron gjorde att även vi
finländare kom varandra närmare. Esternas exempel gjorde att vi stela finländare under de tre dagarna fann varandra
som vänner och vi fick också estniska
vänner.
LC Kustavi förverkligade på ett
lyckat sätt en upplyftande och gränsöverskridande tillställning genom att
bjuda in LC Tammela på klubbesök.
Under en lördag i januari spelade man
volleyboll med deltagande lag från LC
Taivassalo, LC Tammela och LC Kustavi. Efter matcherna höll LC Kustavi sitt
månadsmöte i vilket LC Tammela även
deltog. Partner från bägge klubbarna
deltog även. Dagen fick sin kulmen i en
Riddarfest och middag. Avslutningsvis
framförde LC Tammela en inbjudan till
gustavsborna att komma på besök till
Tammela. Besöket hade under några
timmar gett upphov till en gemensam
avsikt att fortsätta med liknande trevliga
sammankomsten varför inbjudan mottogs med glädje.
BÄSTA LION, GÖR KLUBBESÖK
OCH BJUD ÄVEN IN GÄSTER TILL
ERA EGNA EVENEMANG. EN GOD
ANDA HÅLLER KLUBBEN LIVAKTIG OCH VI KAN FÖRVERKLIGA
VÅR HUVUDSAKLIGA UPPGIFT VI
TJÄNA.

Reino Laine
Piirikuvernööri D 107A
Distriktsguvernör D 107A
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VUODEN KUVAT 2012-2013
Kuvat: Lars Wiren
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20.12.2012
Juha Grönroos LC Turku Kupittaan uusin jäsen

16.05.2012
Naisklubi Lucia perustettiin Turussa

24.11.2012
Piirihallituksen kokous Suomen Maatalousmuseo
Sarkassa Loimaalla

5.1.2013
I-alueen lentopalloa

04.08.2012
Kustavin pojat myyvät kirjolohta lohimarkkinoilla

13.01.2013
Turun sankarihaudat

JALOPEURA 2013

15.09.2012
Piirihallituksen kokous Kemiönsaaren Kasnäsissa

21.04.2012
Lions-ritari Jaakko Hirvelä

06.07.2012
Leijona-mökki Okra maatalousnäyttelyssä
Oripäässä 2012

19.05.2012
LC Turku/Suikkilan kävelytempaukseen osallistui
myös emeritus maaherra Rauno Saari

04.08.2012
Kuvernöörikilta kokoontui Meri-Karinassa

13.01.2013
Piirikokousjuhla Pyhän Henrikin taidekappelissa

JALOPEURA 2013
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VUODEN KUVAT 2012-2013
Kuvat: Lars Wiren

21.04.2012
Piirikokouksessa etsittiin jäseniä perustettavaan
Lucia klubiin

16.12.2012
Joulujuhla- ja lounas vanhuksille Lehmusvalkamassa

Muistoja Viron kesäpäiviltä Toosikannussa 20.-22.7.21012

Kesäpäiviin osallistui 16 suomalaista leijonaa A-, D- ja C-piiristä.
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Viron edellinen piirikuvernööri Olev Saluveer
ja tämän kauden piirikuvernööri Andres Lukin, ylhäällä oikealla, toivottavat vieraat tervetulleiksi kesäpäiville. Kuva: BVL.

Piirikuvernööri Reino Laine arvokkaasti astumassa kanoottiin kanootti-potkupyöräkilpailussa.
IPDG Olli Katila D-piiristä pitää perää ja DC
Tapio Lehtilä keskittyy lähtöön joita on
monenlaisia. Kuva: BVL.

Lippu korkealla ja iloiset ilmeet
sisäänmarssia odoteltaessa.
Kuva: BVL.

Grillikilpailun suomalaiset osallistujat
PDG Vello Tammin ohjauksessa.
Kuva: BVL.

Viron kesäpäivien osallistujat yhteiskuvassa.
Suomalaiset leijonat keskellä kuvaa.
Kuva: BVL.

Mausteiden tunnistamiskilpailussa voitokkaasti
mukana PCC-pari Lauri ja Kaisa Vainio C-piiristä,
heidän keskellään Viron IPDG Olev Saluveer.
Kuva: BVL.
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Klubin kolmastoista Melvin Jones Fellow
sai arvomerkkinsä
LC Liedon toukokuun v. 2012 klubitapaamisessa luovutettiin klubin
ainoalle vielä mukana olevalle perustajajäsenelle Pertti Knuutilalle
LCIF:n myöntämän Melvin Jones jäsenkunnan tunnusmerkit. Luovuttajina olivat klubin presidentti Ismo Takala (oik.) ja sihteeri Heikki
Rajaniemi sekä kukitettavana lady Anja Knuutila.
Teksti ja kuva Lasse Karén

Uusi klubi A-piiriin
Syksyllä 2012 alkoi mielessämme muhia uuden klubin perustaminen.
Niinpä LC Turku/Lucian charter-juhlaa vietettiinkin jo keväällä, 16.5.2012.
nähneet jo A- piirin alueella toisaalla.
Syyskuussa kokoontui muutaman naisen ryhmä, joka laajeni pikku hiljaa.Lopulta 15.toukokuuta olimme valmiit pitämään perustamis- eli Charter Night juhlan,
ja Lions Club Turku/Lucia oli syntynyt
Klubin Charter-presidenttinä on toiminut Päivi Torkkeli ja ensimmäisenä
sihteerinä Hilkka Mäkelä. Perustamiseen
liittyvinä opas-lioneina ovat toimineet

Erkki Ääritalo ja Markku Ilonen. Vastaperustetun klubin kummiklubi on LC Turku/
Suikkila.
Ensimmäinen kausi on mennyt lähinnä
tutustuessa toisiimme sekä Lions toimintaan.
Olemme luoneet jo säännöllisen palveluaktiviteetin palvelutalon asiakkaita
ulkoiluttamalla.
Tästä on hyvä jatkaa…
Mikko Torkkeli,
Edellinen piirikuvernööri
Päivi Torkkeli, Charterpresidentti

Juhlapuheen Charter Night juhlassa
piti uusi pääsihteeri Maarit Kuikka
Kierrellessämme klubeja piirikuvernöörin
ominaisuudessa kiinnitti Päivi huomionsa miten hauskaa Lions-toiminta voi olla.
Kukaan ei ollut kutsunut Päiviä klubiinsa
jäseneksi, joten oli perustettava Turkuun
yhtä hauska klubi, minkälaisia olimme

Kuvassa Pirkko Soininen allekirjoittamassa DG Mikko Torkkelin
avustuksella perustamisasiakirjaa, muiden odotellessa vuoroaan.

Ystävyyttä yli rajojen - D-piirin tervehdys
D-ystävyyspiirin puolesta toivotan menestystä alkaneelle vuodelle 2013 toivoen, että tulevaksi kesäksi
suunnitteille oleva piiriemme yhteistapaaminen onnistuisi svengaavissaja ehkä myös ”urheilullisissa”
merkeissä.
Annetaan siis ”tuskan” vielä yltyä ennen kutsuja.

Tervehtien,
Juhani Nyyssönen PK, 107-D
JALOPEURA 2013

11

Tulevan kauden kansainvälinen presidentti

Wayne A. Madden vieraili Turussa 11.5.2012
Wayne Madden Indianan Auburnista,
USA:sta valittiin Lionsklubien kansainvälisen järjestön en-simmäiseksi varapresidentiksi järjestön 94. kansainvälisessä vuosikongressissa, joka pidettiin
Seattlessa, Washingtonissa, Yhdysvalloissa, 4-8. heinäkuuta, 2011. Järjestön
95. vuosikongressissa, Busanissa, EteläKoreassa, 22. - 26.6.2012 hänet valittiin
kansainvälisen presidentin virkaan. Virkakausi päättyy Hampurissa 5-9.7.2013
pidettävässä 96. vuosikongressissa.
Wayne Madden ja lady Linda vierailivat Turussa 11.5.2012. Piirikuvernööri
Mikko Torkkeli oli järjestänyt coctailtilaisuuden, jossa vierailla oli mahdollisuus tavata A-piirin leijonia. Kansainvälisen vieraan seurueeseen kuuluivat
CC Heimo Potinkara ladyineen ja PID
Harri-Alakulju, jotka kaikki käyttivät

tilaisuudessa puheenvuoron.
Turun kaupungin puheenvuoron
käytti kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen.
Puheenvuoroissa käsiteltiin monia
tärkeitä asioita, joista tärkeimmäksi
nousivat jäsenkehitys ja yhteistyö.
Jäsenkehityksestä todettiin, että ns.
vanhoissa lions-maissa kehitys on pysähtynyt tai jopa laskenut, mutta Aasian
maissa kehitys on voimakasta. Suomessa jäsenmäärän lasku lienee suuruusluokkaa 100 menetettyä jäsentä. Positiivisena asiana todettiin kuitenkin, että
16.5.2012 vietetään A-piirissä uuden
naisklubin LC Turku/Lucian Charter
Night-juhlaa.
Tuleva kansainvälinen presidentti korosti mm. yhteistyön merkitystä
yhteisen asiamme edistämisessä. Yh-

teistyö on ensiarvoisen tärkeää klubin
jäsenten keskinäisessä toiminnassa, samoin klubien yhteistyö on merkittävä
voimavara. Hän totesi myös, että kv.
päämajan henkilökunnan erinomainen
yhteistyö on hyvä esimerkki tuloksellisesta toiminnasta.
Runsaan parituntisen tilaisuuden jälkeen vieraat siirtyivät valmistautumaan
seuraavan aamun matkaan, jonka kohteena oli Lionsland Åland, jossa tiettävästi kukaan virassa oleva kansainvälinen presidentti ei ole käynyt.
Wayne A Maddenin käynti ei ollut
ensimmäinen Suomessa. Hän osallistui
Suomen Lions-liiton vuosikokoukseen
Vaasassa kesällä 2011.

Teksti ja kuva
DC Lars Wiren

Wayne A. Madden ja mrs. Linda Ahvenanmaalla
Kauteeni osui myös kansainvälisen 1.
varapresidentin Wayne Maddenin ja
puolisonsa Lindan vierailu vielä ” valloittamattomassa” maassa, eli Ahvenanmaalla, missä ei ole aiemmin kukaan
kansainvälinen presidentti vieraillut.
Järjestin perjantaille coktail-tilaisuuden hänen kunniakseen Merikarinassa.
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Osallistujia olisi voinut olla enemmänkin, turhaan Suomen leijonat arkailivat.
Matkustimme seurueena Ahvenanmaalle ja vietimme viikonlopun yhdessä
Maddenin pariskunnan, sekä Harri Alakuljun, Tapani Rahkon, Heimo ja Tuire
Potinkaran, Reino Laineen ja MarjaLeena Nurmisen kanssa.

Ahvenanmaan leijonat olivat nähneet järjestelyissä suurta vaivaa ja kaikki sujuikin erinomaisesti. Kiitos vielä
kerran heille.

Mikko Torkkeli
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Celebert lionsbesök på Åland
I medlet av maj detta år besöktes Finland av den inkommande internationella
presidenten Wayne A. Madden. Besöket
avslutades 12.5 – 15.5 med en tredagarsvistelse på Åland, Lionsland nr 162
som samtidigt utgör en zon inom distriktet 107-A. Till följeslagarna hörde
bl.a. CC-paret Heimo och Tuire Potinkara, PID Harri Ala-Kulju, PID Tapani
Rahko samt DG Mikko Torkkeli med
maka Päivi och I VDG Reino Laine med
partner Marja-Leena Nurminen.
Överfarten från Åbo skedde i ett
något dystert väder men vid ankomsten
till Mariehamn bröt solstrålarna redan
fram. Sällskapet blev hjärtligt mottaget av LC Mariehamns president Björn
Hägerstrand samt PDG Christer Berlin
och därefter inleddes ett digert program
som sträckte sig över tre dagar. Inledningsvis besöktes Ålands sjöfartsmuseum som återinvigts 26 .4.2012. Som
guide fungerade museichefen Hanna
Hagman-Cooper och besökaren fick en
god inblick i den åländska sjöfartshistorien. Därefter hölls en välkomstmottagning på museifartyget Pommern som är
det enda 4-mastade fraktsegelfartyget
i världen som är bevarat i ursprungligt
skick. Här kunde den internationella

presidenten träffa ca 60 åländska lions
från örikets fem lionsklubbar under gemytliga former. Som värdinna fungerade kanslichef Emma Dahlén.
Söndagen, då man samtidigt firade
Morsdag, var vikt för uteaktiviteter,
förbundets ordförande fick prova på en
golfrunda och på eftermiddagen följde
sällskapet med en fotbollsmatch mellan
IFK Mariehamn och FC Lahti där segern gick till hemmalaget med 2-0. Det
blåste en snål vind men gästerna, underhållna bl.a. av Jörgen Pettersson, VVD
för IFK Mariehamn AB, följde intresserat med spelet. På kvällen gjordes även
en minikryssning söderut mot Nyhamn
med den åländska sjöräddningsbåten
Svante G som hade sjösatts en vecka
tidigare. Värdskapet sköttes av PAF
(Ålands penningautomatförening) med
VD Anders Ingves, styrelseordförande,
lion Jarl Danielsson och marknadschef,
lion Jannik Svahnström i spetsen.
Under måndagen besöktes ölbryggeriet Stallhagen där man fick en inblick
i ölbryggandet ädla konst med efterföljande öltasting. Finlands numera enda
landshövding, lion Peter Lindbäck skötte värdskapet under måndag eftermiddag då man efter lunch kunde bekanta

sig med den åländska självstyrelsen och
lagtinget samt Självstyrelsegården. Det
egentliga besöksprogrammet avslutades som det började d.v.s. i sjöfartens
tecken. Presidentparet med följeslagare
samlades måndag kväll till en avslutande middag i den åländske skeppsredaren
och sjöfartsrådet Gustaf Erikssons hem
tillsammans med lantrådet Camilla Gunell, Mariehamns stadsdirektör Edgar
Wickström och museichef Hanna Hagman- Cooper.
På tisdag morgon flög presidentparet Wayne och Linda Madden via Helsingfors vidare till Stockholm. Besöket
på Åland gav säkert besökaren en god
inblick i såväl lionsverksamheten på
Åland som i det åländska samhällsskicket. Arrangemangen sköttes suveränt av de åländska lionsvärdana och
trots det något kalla majvädret gick säkert många varma tankar till alla dem
som bidrog till det lyckade besöket.
Avslutningsvis kan det nämnas att
besöket var det tredje som en internationell vicepresident eller president gjort
på Åland. 1991 besöktes Åland av IP
Donald E. Banker med lady Diane från
USA och 1967 av IP Jorge Bird med fru
Viktoria och sonen Augustin från Puerto
Rico.

Bo Lindberg

Kansainväliset vieraat seurueineen
tutustumassa Stallhagenin
olutpanimoon. Kuva: BVL.

Silloinen vielä 1. kansainvälinen varapresidentti Wayne A.
Madden puhumassa purjelaiva Pommernin ruumassa. Kuva: BVL.
JALOPEURA 2013
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Mikko Torkkeli

Otteita piirikuvernöörikaudestani
UUDISTUKSIA
Kauden alussa minulla oli toiveena luoda
”omanlainen” kausi. Toivoin pystyväni
tekemään joitain uudistuksia, joista voisi
tulla perinteitä jo nyt hyvin toimivaan Apiiriin.
Kaudelleni osui mittava linja-uudistus, kun uudenlaiset toimiala johtajat
aloittivat toimintansa. Mielestäni A-piirissä vallitseva toiminta vain konkretisoitui ja saatiin ryhmiin enemmän auttavia
käsiä toimintaa tehostamaan.
Piirin koulutustoiminnasta vastaa,
GLT – koordinaattori ( koulutusjohtaja )
ryhmänsä kanssa.
Jäsenhuollosta vastaa, GMT – koordinaattori ( jäsenjohtaja ) oman ryhmänsä
kanssa.
Minä piirikuvernöörinä olin molemmissa ryhmissä mukana. Näillä edellä
mainituilla ryhmillä on se tarkoitus, että
saadaan jokaiselle alueelle koulutuksesta
ja jäsenhuollosta vastaavia henkilöitä.
Eräänä toiveenani minulla oli päästä
tutustumaan piirin jäseniin paremmin ja
se onnistuikin hyvin. Paitsi klubikokoukssa, niin myös klubien aktiviteettitapahtumissa pääsin keskustelemaan ja näin tutustumaan ahkeriin puurtajiin. Sain heiltä
paljon vinkkejä ja kannustusta kaudelleni.
Toivoin myös että pystyisin tuomaan
ARS-säätiön toimintaa tutummaksi klubeissa. Puolisoni Päivi olikin aktiivinen
tässä asiassa. Puolisoita oli myös koulutettu tähän kauteen ja hän ottikin omakseen tämän asian.
Päivi kertoi adressien monipuolisesta
käyttömahdollisuuksista ja minä mahdollistin helpon ostamisen viemällä mukanani aina kymmenen kappaleen pussin.
Lähes aina adressit otettiin vastaan ilolla,
näin säästyttiin postimaksuilta.
Kauden aikana adressien myynti ylitti
kaikki odotukset, se oli runsaampaa kuin
milloinkaan ennen.

UUDEN KLUBIN PERUSTAMINEN
Kauden alussa, vierailtuamme LC Somero/ Paratiisin klubi-illassa, Päivi sai
lopullisen päätöksen halulleen perustaa
uusi klubi. Siellä meno oli hauskaa ja aivan ihania suunnitelmia tulevaan kauteen.
Heistä tulikin yksi esikuva millaista klubitoiminta voi olla. Myöhemmin esimerkkejä löytyi vielä lisää, mutta tästä se lähti
liikkeelle.
Tavoitteena oli perustaa useampi klubi A- piiriin. Halusimme myös Moision
alueelle uuden nais-klubin, mutta aika ei
ollut siellä vielä kypsä sille.
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Lions-Piiri 107 A kausi 2011 - 2012
Teemat: Kansainvälinen - I believe - Jag tror på
Kotimainen: Vastuu on minun - Ansvaret är mitt
A-Piiri: Yhteistyö on voimaa - Samarbete är vår styrka

Tästä se kaikki alkoi…

UUDET AKTIVITEETIT
Kauden kansainvälisen presidentin oma
teema oli ”miljoonan puun istuttaminen”
Mietin myös A- piirille omaa uutta
yhteistä aktiviteettia. Sain hyvän vinkin
pohjoisen piirikuvernööriltä, joka oli tarjoillut Joulun aikaan hautausmaalla glögiä ja pipareita haudoilla kävijöille. Laajensin sitä niin että klubit olisivat voineet
käydä milloin vaan Joulun aikaan tarjoilla
lämmintä juomaa ja pipareita. Monet klubit ottivat haasteen vastaan ja ovat tehneet
siitä perinteen.
Myös JALOPEURALEHTI uudistui.

PIIRIKUVERNÖÖRIN ARKI
Ensin työ, ja sitten Leijona-harrastus. Kiirettä piti kun työpäivän jälkeen lähdimme
klubivierailuille. Puolisoni Päivi oli lähes
kaikissa vierailuissa mukana.
Vaikka välillä pimeällä tiellä ajaessa väsytti, oli kotiinpäin mennessä hyvä
mieli. Täytyy myöntää että vaikka piirissämme on yli 90 klubia, niin kahta samanlaista ei ole olemassa. On pieniä alle
kahdenkymmenen jäsenen ahkeria ja aktiivisia klubeja, joilla tekemisen ilo ihan
pulppuaa.
On myös isoja yli neljänkymmenen
jäsenen klubeja, joilla tekeminen on myös
isoa…Monesti ns. isoissa klubeissa aktiivinen tekeminen kasautuu muutamien in-

nokkaiden harteille, kun taas pienemmissä klubeissa kaikki osallistuvat voimiensa
mukaan.
Olin päättänyt heti kauden alussa että
käyn kerrallaan vain yhdessä klubissa vierailulla, eli klubi/ilta.
Samalla kun pääsimme klubeihin vierailulle, pääsimme myös monesti johonkin yritykseen tai saimme kuulla esityksiä
mielenkiintoisista aiheista. Kaikista näistä olemme myös todella iloisia.
Arkeen kuului myös tulevien juhlien puheiden kirjoittelu, piirikuvernöörin
kuukausittaisen kirjeen laatiminen, sekä
muut juoksevat asiat. Pidin myös puhelimen auki 24/7, sillä ajatuksella että kuka
vaan voi tarvittaessa kysyä neuvoa ja vastaan parhaani mukaan tai otan selville ja
vastaan myöhemmin.
Monesti klubien merkkipäivät osuivat
viikonloppuun, kuten myös aktiviteetit.
Pyrin osallistumaan kaikkiin näihinkin
aikataulun mukaisesti.
Aikatauluun merkattiin myös viisi kertaa vuodessa pidettävä KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUS, joka
oli aina kolmepäiväinen, eli viikonloppu
meni siinä matkustellessa ympäri suomea.

KLUBIEN JÄRJESTÄMÄT
JUHLAT
Olomme oli kuin ”kuninkaallisilla” kun
pääsimme vierailemaan monissa klubien
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vuosijuhlissa, sekä erilaisissa juhlallisissa
tapahtumissa. Joka kerta meidät otettiin
lämpimästi vastaan.
On ilo nähdä että leijonat osaavat pitää myös hauskaa. Jokaisessa juhlassa
naurettiin ja nautittiin hyvästä ruoasta.
Tein myös vuosijuhlastamme erilaisen. Muutin käytäntöä muistokynttilöiden sytyttämisessä. Kun uusi lion otetaan
klubiin niin hänelle sytytetään kynttilä,
ja kun Lion lähtee viimeiselle matkalle
liekki sammuu. Tämä oli muutoksen tarkoitus.
Ensimmäistä kertaa oli myös iltajuhlat
kaikille halukkaille. Sain niistä paljon hyvää palautetta ja toivonkin että perinnettä
jatketaan.

Tähän se päättyi…Uusi ”Leijonakuningas” on
saamassa kruununsa…ja valta vaihtuu!

LOPPUYHTEENVETO
Kauden aikana elämässä ei ollut muuta
kuin päivätyö ja leijonatyö. Aikaa ei ollut
mihinkään muuhun. Kodin remontit, sukulaisvierailut, lomat ja muut sai unohtaa
vuodeksi. Olen ihminen joka tekee joko
kaikesta sydämestään tai ei tee sitten lainkaan.
Kausi oli antoisa enkä antaisi yhtään
tapaamista tai kokemusta pois. Uusia ystäviä sain rutkasti sekä kotimaasta, että
ulkomailta.

Suuret kiitokset kaikille Leijonille
A-piirissä auttamisesta ja
kannustamisesta kauteni onnistumisessa.

Säästöpankista juuri Sinulle,
ja ilman kommervenkkejä!
Vankkaa
sijoitusosaamista

Varaa aika, niin rakennetaan
Sinulle oma sijoitussalkku,
alkuun pääset jo 100 eurolla!

Hyviä ja
monipuolisia
säästämisen ja
sijoittamisen
tuotteita

Erinomaista
palvelua
hyvällä
fiiliksellä

Sinulle
oma
salkku

Säästämisen
edistämistä
jo vuodesta

1880

Auttaa aina
www.saastopankki.fi/someronsp

Joensuuntie 27, 31400 Somero, p. 029 041 2310
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KUVERNÖÖRIEHDOKKAAT
Piirikuvernööriehdokas
kaudelle 2013-2014
LC Kisko

TOMMI VIRTANEN
Lions-toiminta:
LC Kiskon jäsen vuodesta 2004 ja
klubissa kaikki tehtävät, lohkon puheenjohtajana ja nyt sitten ns. kuvernööriputkessa.

Syntymäaika ja paikka:

Lions-huomionosoitukset ja
palkitsemiset:

Syntymäaika ja paikka:

11.2. 1967 Särkisalo (osa nykyistä Saloa)

Ansiomerkeistä ainoastaan piirikuvernöörin Ansiotähti

Olen syntynyt 2. päivänä elokuuta
vuonna 1956 Iisalmessa.

Missä asut:

Muut harrastukset:

Missä asut:

Salon Kiskossa omakotitalossa

Vapaaehtoispalokuntatoiminta paikallis- ja valtakunnallisella tasolla, matkailu (erityisesti karavaanimatkailu),
puuhastelu sekä kotona Kiskossa ja
mökillä Särkisalossa, ruuanlaitto, valokuvaus ja yhteisiin asioihin vaikuttaminen jne.

Asun Tarvasjoen maaseutumaisemassa omakotitalossa.

Perheeni:
Puoliso Päivi (Orjala) sekä kissat Silkki ja Ripa

Koulutus ja työura:
Fil-Yo, työura pelastusalan ja auttamistoimintaan liittyvissä järjestöissä
erilaisissa mm. nuorisotyöhön ja yhdistystoimintaan, sekä isojen tapahtumien (1000-4000 osall.) järjestämiseen
liittyvissä tehtäsissä ja siinä ohessa
mm. järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto, viimeiset noin 3,5 vuotta Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin
valmiuspäällikkö ja päätehtäväalueena
valmius- ja varautumissuunnittelu, viranomaisyhteistyö, sekä vapeeehtoisen
pelastuspalveluln (Vapepa) koordinointi.
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Antoisinta Lions-toiminnassa:
Auttamistyö yhdessä muiden kanssa

Tavoitteeni tälle kaudelle:
Lions-toiminnassa viihdytään!

Mitä odotan tulevaisuudessa
Lions-toiminnalta:
Mielenkiintoisia haasteita.

Perheeni:
Perheeseeni kuuluu vaimo Raija ja
jo aikuiset lapsemme, jotka ovat
lentäneet pesästä kukin tahoilleen.

Koulutus ja työura:
Koulutukseltani olen insinööri ja
työskentelen Millog Oy:ssä asiakkuuspäällikkönä.

Lions-toiminta:
Olen ollut mukana Lions toiminnassa noin 20 vuotta, josta viimeisinä
seitsemänä vuonna olen ollut mukana piirihallituksen työskentelyssä
erilaisissa tehtävissä.
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KAUDELLE 2013-2014
1. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 2013-2014

2. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 2013-2014
LC Loimaa

Lc Tarvasjoki
PERTTI TENHUNEN

ARI LINDELL

Lions-huomionosoitukset ja
palkitsemiset:
Minulle on myönnetty huomionosoituksena I ruusukkeen ansiomerkki.

Muut harrastukset:
Muina harrastuksina minulla on vapaaehtoinen palokuntatyö sekä operatiivisena toimijana että siihen liittyvien erilaisten järjestöjen luottamustehtävissä.

Antoisinta Lions-toiminnassa:
Antoisinta Lions-toiminnassa on yhdessä tekeminen ja auttaminen sekä
paremman huomisen kehittäminen
maailman laajuisesti.

Tavoitteeni tälle kaudelle:
Tavoitteeni tällä kaudella on klubien
ohjaaminen näkemään myös kaukaisten kohteiden avuntarve.

Mitä odotan tulevaisuudessa
Lions-toiminnalta:
Tulevaisuudelta odotan aktiivista ja
monipuolista toimintaa kwoko jäsenistöltä paremman maailman kehitämiseen.

Syntymäaika ja paikka:
13.04.1958 Pöytyä.

Missä asut:
Asun omakotitalossa Loimaan Hirvikoskella.

Lions-huomionosoitukset ja
palkitsemiset:

Perheeni:

Päämajan myöntämä kansainvälisten
suhteiden ansiomerkki.

Perheeseen kuuluu vaimo Jaana, pojat
Aleksi 15 v. ja Janne 13 v. sekä Bella
koira

Koulutus ja työura:
Koulutukseltani olen teknikko ja yomerkonomi sekä tieisännöitsijä. Sahateollisuuden palvelun jälkeen siirryin
1988 Kanta-Loimaan ja Metsämaan
srk-yhtymän talouspäälliköksi. Seurakuntaliitoksen jälkeen 2005 olen
toiminut Loimaan seurakunnan kiinteistöpäällikkönä. V.2001 lähtien olen
toiminut myös sivutoimisena maatalousyrittäjänä. Hoidan sivutoimisena
myös yksityisteiden hallintoa.

Lions-toiminta:
Lions toimintaan olen tullut mukaan
1990 LC Loimaan Tähkään, jossa an-
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noin lions lupaukseni. Klubissa olen
toiminut eri viroissa. Olen toiminut
pitkään myös piirin tehtävissä. V.19992000 toimin piirin tiedotusvastaavana.
V. 2001-2002 toimin lohkon puheenjohtajana, ja vuonna 2004-2005 olin
alueen puheenjohtajana. V.2005 lähtien olen toiminut piirin nuorisovaihtojohtajana, jossa toimin edelleen. Olen
osallistunut myös Eurooppa forumiin.
Kesällä 2013 tulen toimimaan nuorisovaihtoleirimme johtajana.

Muut harrastukset:
Matkailu, mökillä oleminen ja luonnossa liikkuminen

Antoisinta Lions-toiminnassa:
Nuorten vilpitön ilo ja innostus nuorisovaihtoon. Kansainvälinen verkostoituminen, ja yhdessä tekeminen

Tavoitteeni tälle kaudelle:
Tuoda nuorisovaihtoon ja perheisännöintiin liittyvät asiat yhä enemmän
esille.

Mitä odotan tulevaisuudessa
Lions-toiminnalta:
Kansainvälisyyttä ja paikallista auttamista vähäosaisten hyväksi.
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Miljoona puuta maailmaan
Kauden 2011–2012 kansainvälisenä teemana oli PIP Wing-Kun Tamin ” Miljoona puuta”. Busanin
Conventiossa Tam ilmoitti viimeisimmän tiedon, että yli 13 miljoonaa puuta on Lions liikkeen ansiosta
istutettu ympäri maailman. Se on saavutus, jossa yhteinen talkoohenki ja yhdessä tekeminen tuottavat hyvinvointia tuleville sukupolville.
Ihminen elää metsästä. Aivan viime
aikoina hakkuut maailmalla ovat hidastuneet ja metsänistutusten ansiota
metsäkatoa on pystytty hillitsemään.
Tänään arviolta miljardi ihmistä saa
toimentulonsa metsästä. Lisäksi metsät
ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta,
säilyttävät maan tuottokykyä, sitovat
vettä ja estävät eroosiota ja aavikoitumista. Metsän uudistaminen istuttamalla on meille suomalaisille tuttua puuhaa
keväisin, tällä tavalla turvaamme puuntuotannon jatkuvuuden. Näin ehtoopuolen metsäalan ihmisenä, sekä vakaana
Lions liikkeen kannattajan PIP WingKun Tamin valinta kauden teemaksi oli
erinomainen, se pystyttiin toteuttamaan
maailmanlaajuisesti.
Myös A-107 piiri oli vahvasti mukana ”Miljoona puuta” -kampanjassa.
Piirin yhteiset puunistutustalkoot/aktiviteetti järjestettiin Naantalin Merimaskussa 5.5.2012 lion Kirsti Seppälän pienessä metsäpalstassa. Istutimme tuhat
lehtikuusentainta. Tapahtuman vetovastuussa oli piirimme uusin klubi LC Turku/Lucia. Talkoihin osallistuivat myös
LC Kustavi, LC Turku/ Suikkila, LC
Rymättylä/Merimasku, LC Mynämäki
ja LC Uusikaupunki/Merettaret. Muut
piirin Lions klubit tekivät omia puunistutusaktiviteettejaan metsiin, puistoihin
ja pihapiireihin, luoden uutta kasvua,
silmäniloa ja viheralueiden viihtyvyyttä.

Sumuisessa ja kosteassa säässä kahvit maistuivat istuttajille. Talkoissa mukana myös DG Mikko Torkkeli, kolmas oikealta. Kuva: Ismo Viinikainen

GMT Jarmo Mäntynen,
LC Kustavi

Meretar Pirjo Koskenrouta istuttamassa papaijapuuta Jamaikalla 28.3.2012

Ensimmäinen A-piirin
istutus Seattlessa
18

Myös LC Lieto vastasi haasteeseen ja
istutti ”syntymäkotinsa” Liedon Vanhalinnan kartanon piha-alueelle koristepuun toukokuun klubitapaamisen
alkajaisiksi. Raskaan lapiotyön hoitivat
klubin presidentti Ismo Takala (oik.) ja
sihteeri Heikki Rajaniemi.
Tämän lisäksi istutettiin myöhemmin Liedon kunnantalon puistoalueelle
vielä parisenkymmentä puuta.
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Kuva: Päivi Luotonen
JALOPEURA 2012

Saarni kasvamaan Uudenkaupungin Vallinmäelle.
Vas. Timo Pitkänen (LC Uki/Männäinen),
Jarkko Kaivola (LC Lokalahti)
ja Harri Lehtonen (LC Uusikaupunki).
Projektissa mukana myös LC Uki/Merettaret

Joukolla Heinolan vuosikokoukseen!
Suomen Lions-liiton 60. vuosikokous Heinolassa 8.-9.6.2013
Varsinaiset vuosikokouspäivät ovat lauantai ja sunnuntai, mutta runsas ja mielenkiintoinen oheisohjelma sekä Vierumäen muut
mahdollisuudet houkuttelevat viihtymään Heinolassa koko viikonlopun. Lähdetään joukolla Heinolaan historialliseen juhlavuoden
vuosikokoukseen.
Heinolan vuosikokous on järjestyksessään 60. Suomen Lions-liiton vuosikokous. Vuosikokoustapahtuma on tarkoitettu kaikille Lioneille, ei vain virallisille vuosikokousedustajille. Nyt onkin
oiva tilaisuus lähteä A piiristä joukolla
Heinolaan kokemaan vuosikokoustapahtuman ainutlaatuinen tunnelma.
Tuskin koskaan aiemmin vuosikokouspaikka on tarjonnut yhtä paljon mahdollisuuksia kuin Heinola ja Vierumäki.

Monipuolinen ohjelma
Perjantain ja lauantain oheisohjelmissa on mahdollisuus tutustua ohjatusti pihapeleihin ja lähteä riemukkaalle
Lemmenharjun Ellin vetämälle Leijonapolulle Vierumäen luontoon. Silloin
lämpiävät myös Vierumäen rantasaunat.
Perjantaina on uutena tapahtumana liiton varapuheenjohtaehdokkaiden paneeli, jossa voit tutustua ehdokkaisiin
tarkemmin ennen äänestyksiä. Ilta huipentuu Vierumäen rentoihin kyläiltamiin ja tanssijatkoihin.
Vuosikokouspäivän perinteinen juhlamarssi on korvattu lippujen juhlallisella sisääntulolla avajaisjuhlan aluksi.
Muista siis ottaa klubin lippu mukaan.
Illalla kokoonnumme iltajuhlaan, jossa
saamme nauttia laadukkaasta viihteestä
ja lähiruokateemalla toteutetusta juh-

laillallisesta. Jatkoihin on mahdollisuus
Scandicin iltaravintola Teatrossa tanssin
ja musiikin merkeissä huippuartistin
tahdittamana.
Tutustu
vuosikokousviikonlopun
ohjelmaan tarkemmin verkkosivuilla
www.lionsvuosikokous2013.fi.

Ilmoittaudu ajoissa
Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan vuosikokouksen verkkosivujen www.lionsvuosikokous2013.fi kautta. Verkkosivuilla on tarkat ohjeet ilmoittautumisesta ja siihen liittyvistä asioista. Vuosikokoukseen kannattaa ilmoittautua ajoissa
koska näin varmistat itsellesi haluamasi
majoituksen ja muut palvelut. Myös majoitusvarauksen voit tehdä vuosikokouksen verkkosivujen kautta. Samaan aikaan vuosikokouksen kanssa Lahdessa
järjestetään voimistelun suurtapahtuma,
joten Lahdenkin hotellit ovat täynnä.

Uutta ja vanhaa
Vuosikokoukseen rekisteröidytään piirikohtaisissa
ilmoittautumispisteissä
Scandic hotellin tiloissa. Ilmoittautumisen yhteydessä saat vuosikokouskansion sekä tilaamasi vuosikokouspassin.
Klubista ensimmäisenä ilmoittautuva virallinen kokousedustaja (= ää-

nestyskelpoinen) luovuttaa piirikohtaiseen ilmoittautumispisteeseen klubin
virallisen, alkuperäisen valtakirjan.
Vain klubin valtakirjaan kirjatuille virallisille vuosikokousedustajille luovutetaan äänestysmateriaali. Virallisen
vuosikokousedustajan
henkilöllisyys
tarkistetaan
ilmoittautumispisteessä,
joten varaudu siihen. Virallisen vuosikokousedustajan kokouspassiin liitetään
tunniste äänestyksiä varten.
Ilmoittautumispisteet ovat avoinna
perjantaina 7.6.2013 klo 09.00 – 20.00
ja lauantaina 8.6.2013 klo 08.00 –
13.30. Huomioi, että 8.6.2012 klo 13.30
jälkeen et voi rekisteröityä enää viralliseksi vuosikokousedustajaksi etkä saada
äänestysmateriaalia.
Suomen Lions-liiton sääntöjen mukaan virkansa tai asemansa puolesta äänioikeutettujen on myös ilmoittauduttava klubinsa mukaisessa piirin ilmoittautumispisteessä. Myös heidät on kirjattava oman klubin viralliseen valtakirjaan.
Varsinainen äänestäminen tapahtuu
vuosikokouksen yhteydessä Vierumäki
Areenalla. Äänestyksessä ei ole piirikohtaisia äänestyspisteitä. Voit äänestää
missä tahansa äänestyspisteessä. Vaalivirkailijat tarkistavat äänestysoikeutesi
ja valvovat äänestystapahtumaa. Uudistuksen tavoitteena on sujuvampi ja nopeampi äänestys.
Toivotamme kaikki lionit tervetulleeksi Heinolaan kokemaan ainutlaatuinen Lions-viikonloppu ja historiallinen
60. vuosikokous – Luonnollisesti!

PDG Jukka Hietanen
VK2013 päätoimikunnan
puheenjohtaja
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Alla med till årsmötet i Heinola
Finlands Lionsförbunds 60:e årsmöte i juni i 8.-9.6.2013
De egentliga årsmötesdagarna är lördag och söndag men det de
talrika och intressanta sidoprogrammen och de andra möjligheter som Vierumäki erbjuder, lockar till att stanna i Heinola hela
veckoslutet. Låt oss i stora skaror fara till Heinola för att delta i
det historiska 60:e årsmötet.
Årsmötet som arrangeras i Heinola är
Finlands Lionsförbunds 60:e årsmöte.
Årsmötesevenemanget är till för alla
lion, inte enbart för de officiella årsmötesdeltagarna. Nu är det ett utmärkt tillfälle för lionen i A-distriktet att i stora
skaror fara till Heinola för att uppleva
den speciell stämning som råder vid
årsmötet. Knappast någonsin tidigare
har årsmötesplatsen erbjudit så många
möjligheter som Heinola och Vierumäki gör.

Mångsidigt program
Fredagens och lördagens sidoprogram
ger en möjlighet till att bekanta sig
med gårdsspel och fara ut i naturen på
den lustiga Lionsstigen ledd av Lemmenharjus Elli. På fredag och lördag
värmer man också upp Vierumäkis
strandbastur. Som ett nytt programinslag har man på fredagen en panel med
kandidaterna till viceordförande för
förbundet där du närmare kan bekanta
dig med dem före valet. Fredagskvällen
kulminerar i Vierumäkiaktiviteter med
byafest och dans.
Den traditionella festmarschen har
ersatts med ett festligt intåg av fanorna
i början av öppningsfesten. Kom alltså
ihåg att ta med klubbfanan. På lördagskvällen samlas man till kvällsfest där vi
får njuta av högklassig underhållning
och en festsupé som har närproducerad
mat som tema. Man kan fortsätta med
dans och musik av toppartister på Scandics kvällsrestaurang Teatro.
Bekanta dig närmare med årsmötesveckoslutets program på webbsidan
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www.lionsvuosikokous2013.fi.

Anmäl dig i tid
Man anmäler sig till årsmötet via årsmötets webbsida www.lionsvuosikokous2013.fi. Där finns noggranna
direktiv om hur man anmäler sig. Det
lönar sig att anmäla sig i tid till årsmötet för på det sättet garanterar du
dig den logi och andra tjänster som du
vill ha. Logireserveringarna för årsmötesvistelsen kan du också göra via
webbsidan. Samtidigt med årsmötet
ordnas det i Lahtis gymnastikens storevenemang varför hotellen i Lahtis är
fullbelagda.

Nytt och gammalt
Man registrerar sig för årsmötet vid det
egna distriktets anmälningsdisk i hotell
Scandics utrymmen. I samband med
anmälningen får du årsmötesfoldern
och det årsmötespass som du beställt.
Den av klubbens officiella delegater
(= röstberättigade) som först anmäler
sig, överlämnar vid det egna distriktets
anmälningsdisk klubbens fullmakt i
original. Man överlämnar röstningsmaterialet endast till de officiella delegater som nämns i klubbens
fullmakt. De officiella
årsmötesdelegaternas
identitet kontrolleras
vid anmälningsdisken varför man
skall vara beredd
på att kunna legitimera sig. I den

officiella delegatens deltagarpass fästs
ett märke som visar att man är röstberättigad.
Anmälningsställena är öppna fredag 7.6.2013 kl. 9.00–20.00 och lördag
8.6.2013 kl. 8.00–13.30. Notera att efter 8.6.2012 kl. 13.30 kan du inte mera
anmäla dig som officiell årsmötesdelegat och kan inte få röstningsmaterialet.
Enligt Finlands Lionsförbunds
stadgar bör även de som är röstberättigade till följd av befattning eller position anmäla sig vid det egna distriktets
anmälningspunkt. Även deras namn
bör noteras i klubbens officiella fullmakt.
Den egentliga röstningen sker i
samband med årsmötet i Vierumäki
Areena. Vid röstningen finns det inte
distriktsspecifika röstningsställen, du
kan rösta vid vilket röstningsställe som
helst. Valfunktionärerna granskar din
rösträtt och övervakar röstningsproceduren. Målet med det nya röstningsförfarandet är att röstningen ska ske
smidigare och snabbare än vad tidigare
varit fallet.
Vi önskar alla lion välkomna till
Heinola för att uppleva ett alldeles speciellt lionsveckoslut och det historiska
60:e årsmötet - Naturligtvis!

PDG Jukka Hietanen
VK2013 huvudkommitténs
ordförande
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Sri Lanka ja

kummilapsitoiminta

Intia

Sri Lanka
Intian valtameri

Sri Lanka kartalla

Sri Lanka on entinen Ceylonin saari, joka itsenäistyi vuonna 1948.
Valtion nimen muutos virallistettiin vuonna 1978, jolloin nimeksi tuli Demokraattinen sosialistinen
Sri Lankan tasavalta.Saari on pinta-alaltaan Oulun läänin kokoinen ja siellä on 20 miljoonaa asukasta. Pääkaupunki on Colombo. Siellä on trooppinen ilmasto ja pääkaupungin alueella vuoden keskilämpötila on 27 astetta.
KUMMILAPSIOHJELMA
Vuodesta 1986 ovat Suomen ja Sri Lankan lionit tehneet yhteistyötä auttaessaan varattomia lapsia heidän koulutuksessaan. Kummilapsiohjelma on suomalaisten kummien ja Sri Lankan lionien
yhteisaktiviteetti
Kuluneiden vuosien aikana on yli
2000 sri lankalaista lasta saanut omat
kumminsa Suomesta.
Uusia lapsia on odottamassa pääsyä kummilapsiohjelmaan ja tästä
syystä myös uusia kummeja tarvitaan
jatkuvasti lisää. Kummeina on lionsklubeja , yksittäisiä lioneita ja heidän
puolisoitaan, mutta myös lionsjärjestön ulkopuolisia henkilöitä, perheitä ja
jopa”työporukoita” .

OMA KUMMILAPSI
Meillä on kummilapsi piirikuvernööriajalta vuodesta 2006-07. Maiju on nyt
kuudetta vuotta kummina ja kummipoikamme Tanaka on nyt 13 vuotias. Tiedämme jo paljon kummilapsemme elämästä, vaikka emme ole vielä käyneet
Sri Lankassa. Se matka on tulossa ennen
kuin hän lopettaa koulunkäynnin. Voin
vakuuttaa, että juuri kummitoiminta on
auttanut häntä parempiin suorituksiin
koulussa. Voimme seurata arvosanojen
ja sijalukujen perusteella hänen kehitystään vuosittain. Kehittämällä itseään
hän on palkinnut meitä ja opettanut ymmärtämään sen pienen avun tarpeellisuuden, jonka olemme hänelle antaneet.
Meidän kohdallamme tuo päätös
ryhtyä kummiksi tuntui hyvältä, kun
kuulimme vuosikokouksessa PDG Ossi
Vuoriselta ( LC Naantali/Tawast) tuosta projektista ja avun tarpeellisuudesta.
Piiri A on aina ollut hyvänä esimerkkinä
Ossi Vuorisen toimiessa vuosia projektin vetäjänä.
Kummilapseksi hyväksytään 5 - 12
-vuotias tyttö tai poika, jonka koulumenestys on lupaava. Yleensä nämä
lapset ovat isästään orpoja, ja perheen
toimeentulo on niukka. Sri lankalaiset
lionsklubit ( 25 kpl ) täyttävät lapsesta
hakemuskaavakkeen, jonka vahvistaa
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tämän projektin koordinaattori Sri Lankassa. Hakemukset lähetetään Suomeen
yhdyshenkilölle, jona Ossi Vuorinen
on toiminut lähes alusta alkaen. Täältä
kummilasta haluava saa mieleisensä tytön tai pojan hakupaperit ja kummisuhde voi alkaa.

MITEN LASTA AUTETAAN
Kummit maksavat koulutusrahansa kerran vuodessa Suomessa olevalle, vain
kummilapsitoimintaa varten avatulle
Suomen Lions-liiton kummilapsitilille
FI17 1025 3000 2272 83. Sieltä maksut
lähetetään yhteisenä pankkisiirtona sri
lankalaisille lionsklubeille, kummilasten eritystileille, joilta klubien koordinaattorit ja rahastonhoitajat maksavat
kuukausittain lasten koulutusavustukset.
Peruskoulun koululaisille maksetaan
kuukausittain 10 € :a vastaava summa
maan valuutassa (rupee). Lukiolaiselle
summa on 15 € ja yliopistossa opiskelevalle 30 €.
Tämä meikäläisittäin vaatimaton
summa takaa sen, että lapselle voidaan
hankkia pakollinen koulupuku, koulutarvikkeita ja ravitsevaa ruokaa, tarvittaessa myös lääkkeitä yms.
Kummilapsitoiminnan hallinnollinen työ tehdään vapaaehtoisena lionstyönä ja sen ansiosta kummin maksama
koulutusavustus siirretään lyhentämättömänä kummilapselle. Väistämättömien pankki-, postitus-, valokuvaus-, ym.
kulujen kattamiseksi kummeilta peritään 10 € vuodessa.
Lapsien saama kummiraha on merkittävä lisä köyhissä perheissä, joiden
kuukausitulot voivat olla vain 10 - 30 €.

valmistaneet ohjelman, tanssia, laulua
ja puheita. Heille annetaan erilaisia
koulutarvikkeita sisältävä lahjakassi.
Jokaista haastatellaan henkilökohtaisesti ja lopuksi valokuvataan. Lapsen
vuosiraportti, maksukuitti ja valokuvat
postitetaan kummille matkan jälkeen
Suomesta.
On ollut ilo havaita, että vuosi vuodelta yhä useammat kummit ovat tehneet matkan Sri Lankaan omaa kummilastaan tapaamaan. Vierailu kummilapsen kotona antaa parhaan kuvan olosuhteiden erilaisuudesta. Nämä tapaamiset
ovat molemmille osapuolille ikimuistoinen elämys.

YHTEYDENPITO KUMMILAPSEEN
Kummit pitävät henkilökohtaisesti yhteyttä kummilapseensa. Kirjeet ja postikortit ovat mieluisaa postia. Meidän
käytäntömme on muistaa kummilastamme kaksi kertaa vuodessa.. Syntymäpäivä on hyvä muistaa , samoin joulu,
vaikka Sri Lankassa ei meille perinteistä
joulua vietetäkään. Silloin kummilapsi
saa hieman ylimääräistä rahaa omaan
käyttöönsä ja voi hankkia varusteita
niin koulun käyntiin kuin myös omiin
harrastuksiinsa.

LAPSET ODOTTAVAT
TUKEAMME!
Kouluavustus on kehitysaputyötä parhaimmillaan. Yhteyshenkilöt odottavat
yhteydenottoanne.

PDG Erkki Ääritalo

SEURANTA ON
ESIMERKILLISTÄ
Vuotuisella yksityisellä Sri Lankan
matkalla Ossi Vuorinen tarkastaa avustajiensa kanssa kaikkien klubien kummilapsitilit ja maksutapahtumat ja vastaanottaa kummeille lähetettävät kuitit
Kummilapset kutsutaan klubeittain lastenjuhlaan, johon he ovat itse

Sri Lankan lippu
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Sri Lankan Lions-ystävien seura
perustettu 8.6.2009
Sri Lankan Lions-ystävien seura on Suomen Lions-liiton virallinen aktiviteetti.
Seura on perustettu 20.6.2009. Seuran
jäseniksi voivat liittyä lionit, lionstoimintaa tukevat henkilöt, lionsklubit ja
yritykset.
Seuran ensimmäinen kehitysyhteistyötehtävä oli pääosin suomalaisin
varoin rakennettu Lions silmäklinikka
Sri Lankan Ratnapuraan. Kaikki sairaalan tarjoamat palvelut ovat käyttäjilleen
ilmaisia.
Silmäklinikka on saatu valmiiksi
ja sekä seulonta- että leikkaustoiminta
ovat alkaneet. Leikkaustoiminta alkoi
vuosi sitten tammikuussa, jolloin tehtiin
ensimmäiset leikkaukset. Ensimmäisen
vuoden tavoitteena oli tehdä 500 har-

maakaihileikkausta. Tavoite toteutui,
vaikka matkassa oli monenlaisia vaikeuksia. Erilaisia laitteita on puuttunut
juuri silloin, kun toiminnan on jo pitänyt
käynnistyä, Sähkögeneraattori hankittiin ja asennettiin paikoilleen varmistamaan sähkön saanti ongelmatapauksissa. Salama rikkoi paikallisen muuntajan
ja generaattori käynnistettiin, mutta sitä
ei oltu kytketty sairaalan verkkoon, joten silloin jäätiin ilman sähköä.
Ratnapuran sairaala on kolmas Lions-sairaala alueella. Alueella olevilla
Lions-klubeilla on paljon kokemusta
vastaavasta toiminnasta. Sri Lankan
Lions-ystävien seura on paikallisten
klubien avustuksella ollut hyvänä apuna
tukemassa erilaisia hankkeita.. Hank-

on kummilapsi.

ital
Janaka Thusitha Kumara, Maiju Äär

keisiin on saatu jäsenmaksujen lisäksi
lahjoituksia mm Saksan Lions-ystäväpiiriltä 9500 € ja LC Helsinki/Auroralta
4100 €.
Erilaisia laitteita on jatkuvasti
hankintalistalla ja juuri nyt on hankkeilla varsin kallis, puuttuva ns. Phacolaite.. Laitetta tarvitaan silmäleikkauksissa ja sen hinta on 45 000 €. Laitteen
hankinnassa on myös käännytty piirien
puoleen, jotta summa saataisiin kokoon.
A-piirilläkin on tavoitteena kerätä 1500
€, joka on klubia kohti n. 20 €. Paras
tapa liittyä mukaan Sri Lankan Lionsystävien seuraan on klubijäsenyys, jossa
vuosimaksu on 100 €. Samalla toteutuu
klubin kansainvälinen aktiviteetti. Sri
Lankan Lions-ystävien seura on lupautunut tukemaan sairaalan toimintaa vuoteen 2015 asti, jolloin paikalliset klubit ottavat sairaalan toiminnan omalle
vastuulleen.
Kampanjoimme myös keräämällä ja
kierrättämällä käytettyjä silmälaseja jaettavaksi Sri Lankan lionien kautta niitä
todella tarvitseville.

Seuran tavoite
Saada aikaan pysyvä muutos suomalaisten klubien ja lionin asenteissa sekä
tukihankkeissa kehitysmaihin ja ennen
muita Sri Lankaan. Meille on syntynyt
paljon suhteita kummilapsitoiminnan
kautta ja sitä on järkevää hyödyntää
myös jatkossa. Jos olosuhteita ja henkilöitä ei tunneta, on suuri riski, että apu
menee vääriin käsiin. Sri Lankan avuntarve on lähes rajaton, joten työmaata
riittää.

PDG Erkki Ääritalo

Lasten tulevaisuus on meidän käsissämme!
JALOPEURA 2013
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SUOMEN VUORO – MILLOIN?
Puoli vuosikymmentä takana, joko maali häämöttää?
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jälkipuoliskolla me suomalaiset aloitimme kaikkien aikojen vaativimman
kampanjamme. Tavoitteena on saada suomalainen koko Lions-järjestön johtoon. Kysymyksessä on vaikein kampanja,
mihin ikinä olemme ryhtyneet. Tehtävää tavoitellaan Lions-maissa ympäri maailmaa eikä sitä tulla meille tarjoamaan,
vaan sen saamisesta on kamppailtava tosissaan. Meillä on kilpailijoita muun muassa Euroopassa, Itä-Aasiassa ja EteläAmerikassa. Vuoroja tulee kaikille vaalipiireille ja vaikkakin USA:n kiintiö on edelleen puolet.
Voiko pieni Suomi tässä pärjätä? Kyllä
voi, jos päätöksenteon kriteerit ovat vähänkään objektiiviset.
Me suomalaiset olemme käyneet
kampanjaa 2. varapresidentin tehtävän
saamiseksi nyt 6 vuotta. Ajanjakso on
ollut vaiherikas. Olemme suosiolla antaneet Euroopan suurimman Lions-maan,
Saksan ottaa tehtävän ennen meitä. Viime vaiheessa edellemme työntyi vielä
yli 100 000 jäsenen Japani, joka on järjestön suurin rahoittaja.

Milloin kampanjan
ratkeaa?

lopputulos

Meidän osalta ratkaisun paikka on seuraava USA:n ulkopuolinen vuoro, joko
2014 tai 2015. Vuoden kuluessa ratkeaa,
miten meidän käy. Jos päätöksenteon
perusteena on Suomen asema suurimpana vielä järjestön johtotehtävää vailla olevana Euroopan maana, joka on
suhteessaan kansainväliseen järjestöön
aina ollut mallioppilas, päätös on selvä.
Saamme johtoon suomalaisen.
Pieni maa Suomi on suuri Lionsmaa. Olemme nähneet kampanjamme
kansallisena projektina, jota suomalaiset
leijonat ovat suurenmoisesti tukeneet.

Suomen leijonilla on voimaa
Olemme perustaneet kampanjamme
Suomen leijonien voimaan ja aikaansaannoksiin. Tahtoamme tukee Euroopan valintahistoria. 62-vuotisesta
historiastamme huolimatta olemme ylivoimaisesti suurin Euroopan maa, jolla
vielä ei ole ollut järjestön korkeimman
johtajan tehtävää. Koko maailmassa
vain Taiwan, presidenttiä vielä vailla
olevana maana, on suurempi kuin Suomi. Muut eivät yllä edes puoleen Suomen jäsenmäärästä.
Valintahistoriassa maan koolla on
merkitystä. Tästä viimeisimpänä osoituksena on australialainen varapresidentti. Australia 28 000 jäsenellään oli
Suomea suurempi.
Suomen syrjäyttäminen Euroopan
seuraavasta vuorosta koettaisiin varmasti vääryydeksi. Suuri joukko Euroopan
maita on kirjallisesti ilmaissut tukensa
meille.
Suomalaiset leijonat ovat yli 60 vuoden ajan hyödyttäneet kotimaataan pal-
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velemalla omilla kotipaikkakunnillaan.
Sen lisäksi Punainen Sulka-kampanjamme ovat koonneet kymmeniä miljoonia
euroja oman yhteiskuntamme apua tarvitsevien hyväksi.
Olemme olleet voimalla mukana kaikissa kansainvälisen järjestömme hankkeissa, Sight First-kampanjoissa, Lions
Quest -ohjelmassa, katastrofiavussa tai
vaikka puiden istutuksessa. Olemme
myös hyviä lahjoittajia LCIF:lle.
Muut vapaaehtoisjärjestöt ovat halunneet suomalaisen johtoonsa. Zontajärjestö valitsi suomalaisen presidentin
jo 40 vuotta sitten. Rotary International
teki samoin jo 30 vuotta sitten. 15 vuotta
sitten Nuorkauppakamari-järjestöä johti
suomalainen.
Mikään näistä järjestöistä ei Suomessa yllä edes puoleen leijonien jäsenmäärästä. Ne ovat kuitenkin tunnustaneet suomalaisten ansiot.

suhteellisesti jäsenlasku on monessa muussa maassa paljon suurempaa.
Mutta kilpailtaessa järjestön johtajan
tehtävästä prosenttilaskua ei harjoiteta.
Vetoan jokaiseen klubiin, että nuo viime kauden menetykset palautettaisiin.
Se vie vastustajiemme käsistä tärkeän
argumentin.

Päätöstä valmistelee järjestön korkeimmat johtajat

Kiitokset

Suomalaiset ovat nyt tilanteessa, jossa
kaikki tosiasiat puhuvat puolestamme.
Paras keino varmistaa, etteivät mitkään
epäoleelliset seikat uhkaa tavoitettamme, on toimia edelleen mallioppilaana,
parantaa jäsentilannetta ja olla vahvasti
esillä Hampurissa. Päätöksen tekee suppea neljän hengen piiri, presidentin ja
varapresidenttien muodostama johtoryhmä, jotka luonnollisesti seuraavat myös
Suomen lions-toiminnan kehittymistä
koko ajan.
Vuoden kuluessa tiedämme, miten
käy. Jos emme onnistu, syy ei ole meidän suomalaisten tuen puute, tuskin edes
ehdokas, vaan syyt ovat sitten muut. Jos
onnistumme, kiitos kuuluu ennen kaikkea suomalaisille leijonille. Heillä on
voimaa ja he tukevat.

Mitä vielä voimme tehdä?
Kuluvalla kaudella toivoisin suomalaisten leijonien vielä pinnistävän kahdessa
asiassa.

2. Osallistuminen
Hampurissa ei valita suomalaista varapresidenttiä, vaan japanilainen Jitsuhiro
Yamada. Silti on tärkeä, että paikalla on
ennätysmäärä suomalaisia. Kansainvälinen vuosikokous ei ole koskaan ollut
näin lähellä meitä. Tilaisuus kokea joka
puolelta maapalloa tulevien lionien yhteinen tapaaminen on ainutlaatuinen.
Paikalle odotetaan jopa 20 000 osallistujaa. Meillä on paras tilaisuutemme näyttää Suomen lions-toiminnan voima.

Ajatellessani käymäämme kampanjaa
ensimmäinen mieleen tuleva sana on
KIITOS, ja suuri sellainen. Suomalaiset
leijonat ovat jo usean vuoden ajan seisseet kampanjan takana ja tukeneet sitä.
Saman ovat tehneet kampanjan työntekijät. Ilmaista työtä on
tehty tuhansien eurojen
arvosta ja monet heistä
ovat uhranneet omaa
rahaansa osallistuessaan kampanjatapahtumiin.
Sen
edessä
ei voi olla kuin
nöyrä ja kiitollinen.

Harri
Ala-Kulju
Ehdokas 2.
kansainväliseksi
varapresidentiksi

1. Jäsenasia
Kilpailijamme ovat heittäneet edellisen
kauden jäsenkatomme, -419 märkänä
rättinä kasvoillemme. Tiedämme, että
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Minustako johtaja
Huhtikuussa valitaan klubeissa seuraavan kauden hallituksen
jäseniä. Ensimmäisestä varapresidentistä tulee presidentti, kakkosesta tulee ykkönen, uusi 2.varapresidentti astuu remmiin. Piirin vuosikokous valitsee uuden piirikuvernöörin, joka vuorollaan
valitsee itselleen uuden piirihallituksen. Liiton vuosikokouksessa
valitaan liitolle uusi puheenjohtaja .Kohta valitaan organisaation
uudeksi kansainväliseksi 2.varapresidentiksi suomalainen lion.
Tuntuu kuitenkin siltä, ettei voi seistä
jonossa tullakseen ”lionsjohtajaksi”.
Meidän keskuudessa löytyy varmasti
johtaja-ainesta, vaikka ei kuitenkaan
haluta edetä ”johtajaputkessa”. Se on
kuitenkin klubitasolla on välttämätöntä; jokaisen klubijäsenen pitäisi omalla
vuorollaan ottaa tehtäväkseen klubin
johtaminen, presidenttinä. Kysymys
kuuluu: asetammeko itsellemme liian
suuria vaatimuksia?
Luin tässä vuodenvaihteessa kansainvälisen johtajan,
ID Kenneth
Perssonin blogia ,jossa hän käsittelee
johtajuutta. Hän toteaa, että on olemassa monta erilaista johtajatyyppiä. On
kuitenkin tiettyjä ominaisuuksia, jotka
määrittelevät johtajaa:
1. Johtajan pitää pystyä asettamaan
toiminnalleen päämääriä
2. Johtajan pitää osata organisoida
omaa toimintaansa
3. Johtajan pitää pystyä motivoimaan omaa joukkoaan työskentelemään samaan suuntaan
4. Johtajan pitää osata arvioida päämäärien saavutttamista
5. Johtajan pitää huolehtia siitä, että
työtoverit kehittyvät jatkuvalla
koulutuksella

Nämä määritelmät tuntuvat ehkä turhan
”akateemiseltä” ,jos puhutaan klubitasosta ,mutta ne ovat kuitenkin miettimisen arvoisia.
ID Kenneth Persson käsittelee myös
johtajuutta koskevia myyttejä:

Johtajuus on harvinainen kyky.
Eletään siinä uskossa, että on pulaa hyvistä johtajista. Kuitenkin niitä löytyy
kaikkialta, esimerkiksi mistä vaan yhdistyksestä. On sitten eri asia, onko postimerkkikerhon puheenjohtaja hyvää
lionslohkon puheenjohtaja. Johtajia on
kaikkialla , pitää vaan houkutella heidät
liittymään lioneihin,

Johtajaksi synnytään.
Ei pidä paikkaansa. Kaikki suuret johtajat ovat joutuneet oppimaan läksynsä
ja näitä oppeja voimme omaksua jos me
vain haluamme kouluttaa itseämme

Johtajat ovat karismaattisia.
Muutama on, toiset eivät. Useammat
ovat aivan tavallisia ihmisiä. Muutamilla on puhujan lahjat, toiset eivät. Muutamilla on tukka, muutamilla ei. Vaatetus
ei määrittele johtajuuden taitoja

Vain organisaation huipulla tarvitaan johtajia.
Tuulesta temmattu väite. Kaikilla tahoilla tarvitaan johtajia, klubin toimikunnan johtajista aina kansainväliseen
organisaation presidentiksi.
Tärkeinä on, että koulutetaan ja rekrytoidaan hyviä johtajia, koska johtamistaitoja tarvitaan kaikilla tasoilla.
Kuitenkin on aina syytä muistaa että
jokainen taaplaa tyylillään.

Bo Lindberg
107A- piirin koulutusjohtaja

”Tarjoudu
klubin virkoihin.
Vastuunottaminen
viroista ja tehtävistä on osa omaa
johtamiskoulutustasi.”
Piirin koulutusjohtaja Bo Lindberg (oikealla) piirikuvernööri
Reino Laineen seurassa NSR-kokouksessa Trollhättanissa,
Ruotsissa tammikuussa 2013.
JALOPEURA 2013
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Lions-ritariutta arvostetaan:
Amazing Grace - Hämmästyttävä huomionosoitus
Lion Jaakko Hirvelä vihittiin Arne Ritari
– Melvin Jones –juhlassa Lions-ritariksi
keväällä 2012. Jaakko on toiminut monivuotisena A-piirin rahastonhoitajana
ja LC Turku/Suikkilassa ansioituneena
ja arvostettuna jäsenenä. Lauluihmiset
tuntevat hänet myös Suomen Mieskuoroliiton kunniapuheenjohtajana ja Sulasolin liitto- ja piiritason tehtävistä.
Laulumiehen ritariksilyöntiä kuvaavat kuuluisan laulun nimi - Amazing
Grace – hämmästyttävä suosionosoitus, joka tuli täydellisenä yllätyksenä.
Miksi klubista juuri minä? Jaakon mieleen nousevat tapahtumaa muistellessa
klubin monet aktiviteetit. Mieltä ovat
piristäneet mukavat ja miellyttävät kokemukset yhteistyöstä piirihallituksessa
viiden piirikuvernöörin kanssa, joista
ehkä parhaiten jäi mieleen Ahvenanmaan ensimmäinen DG Christer Berlin.
Lions-ritarin arvoon liittyy Jaakon
mielessä päällimmäisinä kiitollisuus ja
onnellisuus. Vihkimisjuhlaseremonia
teki häneen suuren vaikutuksen. Tuntui
upealta, että hän oli vihkimisjuhlassa
piirikokousyleisön edessä sillä kertaa
ainoa ritariksi vihittävä. Vihkijäkin,
ARS:n viime kauden hallituksen varapuheenjohtaja, tämänhetkinen puheenjohtaja Matti-Pekka Mäkelä, oli saapunut Seinäjoelta hänet Turussa vihkimään. Vihkimisen Matti-Pekka suoritti
ARS:n kunniamiekalla, jonka pohjana
on Akseli Gallen-Kallelan suunnittelema suomalainen siviilimiekka.

Velivainajan miekka herätti tunteita
Myös hiljakkoin eläkkeelle siirtynyt
rehtori, PCC Marja-Leena Knuutinen
LC Turku/Aurorasta, eräs harvoja naisritareitamme, koki oman ritariksilyöntinsä 3.5.2004 arvokkaana, tunteikkaana ja hiukan hupaisanakin. Lyöjä, niin
ikään entinen Lions-liiton puheenjohtaja Lasse Karén, oli nähnyt paljon vaivaa
ja hankkinut toimitusta varten MarjaLeenan tapaturmaisesti kuolleen lääkäriveljen tohtorinmiekan.
Kun Marja-Leena sitten sai Lionsritarin kunniataulun, yksi sen neljästä
allekirjoittajasta oli hän itse Liiton puheenjohtajana! Tässä tapauksessa poikkeuksellisesti ritarinarvo ei tullut saajalleen yllätyksenä, mutta yleensä aina
sen saaja pyritään pitämään asiasta tietämättömänä mahdollisimman pitkään.
Myös ARS julkistaa ritarin nimen vasta
vihkimispäivän jälkeen.

Heikki Mäkelä
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Koko juhlayleisö onnitteli uutta ritaria, Jaakko Hirvelää.
JALOPEURA 2013

LC Somero/Paratiisi sai ensimmäisen Lionsritarinsa
LC Somero/Paratiisin lämminhenkinen 10-vuotisjuhla huipentui hetkeen, jolloin
PCC Marja-Leena Knuutinen
ritaroi Charter President
Anja Kurvisen klubin ensimmäiseksi Lionsritariksi. Ritari
Anja on toiminut ansiokkaasti ensin 30 vuotta ladynä ja
sen jälkeen 10 vuotta Paratiisileijonana. Someron Seurahuoneella 9.2.2013 vietetyn
tilaisuuden juhlavaa hetkeä
oli todistamassa suuri joukko
lionsystäviä läheltä ja kaukaa.

PCC Marja-Leena Knuutinen ritaroi lion Anja Kurvisen Lionsritariksi LC Somero/Paratiisin 10-vuotisjuhlassa. Kuvassa vasemmalla PDG Heikki Mäkelä. Kuva: Toni Kurvinen

LC Somero/Paratiisin presidentti Leena Pieniniemi
toivotti kutsuvieraat tervetulleiksi klubin
10-vuotisjuhlaan Someron Seurahuoneelle.

Tuore Lionsritari Anja Kurvinen yhteiskuvassa
PDG Heikki Mäkelän ja PCC Marja-Leena
Knuutisen kanssa. Kuva: Toni Kurvinen.

LC Somero/Paratiisin tuore Lionsritari Anja Kurvinen yhteiskuvassa 10-vuotisjuhlassa mukana olleiden
klubin jäsenten kanssa. Kuva: Toni Kurvinen

PDG Björn Hoffren muisti charter presidentti
Anja Kurvista LC Somero/Paratiisin
10-vuotisjuhlassa.

JALOPEURA 2013
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Maailman parantajat ja
Olen kuulunut maailman parhaaseen avustusjärjestöön, Leijoniin, jo parikymmentä vuotta. Toimintani järjestössä on ollut sitä tavallista puurtamista toisten hyväksi. Olen palvellut
klubini kaikissa tehtävissä ja siten auttanut klubini hyväntekeväisyystyön toteuttamista parhaan kykyni mukaan. Klubini
on osallistunut oman kotikuntamme väestön, vauvasta vaariin,
elämää helpottavaan ja auttavaan työhön kulloinkin esiin tulleiden tarpeiden mukaan.
Tätä Leijona-työtä tehdessäni olen osaltani muokannut maailmaa pienellä vaatimattomalla tavallani. Leijonina päämäärämme on luovuttaa isänmaamme
onnellisempana nouseville sukupolville.
Tähän päämäärään pyrimme tekemällä
yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja
nuorten terveen elämän ja kehityksen
turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja apua tarvitsevien
tukemiseksi. Järjestömme tarjoaa meille
jäsenille mahdollisuuden toimia paremman maailman puolesta Maailman parantajina.
Tätä mahdollisuutta ovat käyttäneet
järjestömme historian aikana jo ennen meitä useat sukupolvet vaikuttaen
enemmän tai vähemmän, mutta kuitenkin vaikuttaneet pienillä tai suurilla teoillaan kukin omien voimiensa mukaan
muovaamaan maailmasta nykyinen.
Tulevaisuus on tuntematon meille
kaikille. Voimme vain aavistella mitä se
tuo tullessaan. Tulevaisuudessa on tapahtumia, joiden olemassa oloon olemme jokainen voineet vaikuttaa tietoisesti
tai sitten tiedostamattamme. Toivomme
kuitenkin tulevaisuutteen vain parempaa tai ainakin yhtä hyvää kuin mitä
tänään elämme. Siitä olen kuitenkin jo
tällä kokemuksella, jonka olen kerännyt
elämäni aikana, varma, että Me jokainen voimme vaikuttaa tulevaisuuteen
ja huomiseen omilla tekemisillämme.
Tulevaisuus on aina tekijänsä näköinen,

enemmän tai vähemmän.
Meidän
vaikuttamismahdollisuutemme Leijonina klubiemme kautta
vaihtelevat, vaikka tunnuslauseemme
mukaan me palvelemme. Palvelumme
vaihtelu on kuitenkin kokonaisuutta katsottaessa varsin vähäinen. On totta, että
toiset meistä ovat saaneet aikaiseksi suuria tapahtumia, joiden rahaliikenteestä
saadaan suuria summia jaettavaksi hyväntekeväisyyteen ja on klubeja, joiden
rahallinen panos ei nouse koskaan merkittäväksi, mutta Meitä kaikkia tarvitaan huomisen tekemiseen. Me teemme
huomista ja tekemällä oikeita ratkaisuja
saamme huomisen oman näköiseksi.
Kansainvälisenä järjestönä vaikutamme lähes joka puolella maailmaa.
Tekemisemme täällä omissa klubeissamme vaikuttaa koko maailmaan. Vaikutukset vain vaihtelevat. Lahjoittaessamme tai muuten keräämämme varat
tekevät muutoksia koko maailmaan.
Mutta on niin, että Meidän näkyvyytemme on samalle sadan euron summalle erilainen, jos varat käytetään oman
lähiympäristön auttamiseen tavalla tai
toisella, tai toisaalta käyttö kohde olisi maailman köyhimpien keskuudessa,
esimerkiksi Afrikassa tai Aasiassa. Vaikutukset tulevaisuuteen tuolla sadalla
eurolla ovat myös erilaiset, sillä lähiympäristössä apu kohdistuu helposti vain
pieneen joukkoon tai yksilöön ja kauka-

na suureen joukkoon.
Kun muokkaamme tulevaisuutta,
voimme omilla valinnoillamme vaikuttaa lopputulokseen, sen suuntaan ja suuruuteen.
Oiva tapa parantaa maailmaa on
osallistua näkyvään ja samalla vaikutuksiltaan laajaan yhteistyöprojektiin Nenä
Päivään Ylen Hyvä –säätiön tukena taas
tulevina toiminta toimintakausina.
Haastan kaikki piirimme klubit mukaan ensi syksyn Nenä Päivä – keräykseen.
Näkyvyytemme Leijonina lähiympäristössä ja kansallisella tasolla on valmiin ja tunnetun Nenä Päivä – keräyksen yhteydessä varmasti parasta tasoa.
Ja toisaalta keräyksen rahallinen tulos
menee turvallisesti parantamaan maailmaa kaikkein köyhimpien lasten elämää
eri puolille maapalloamme.
Toivon, että piirimme Leijonat maailmaa parantaessaan ottaisivat huomioon erilaiset mahdollisuudet ja niiden
vaikutukset, jolloin palvelutehtävämme
antaisi kokonaisuutena parhaan mahdollisen lopputuloksen.

107 A-piirin Nenäpäivävastaava
Pertti Tenhunen

LC Paimio/Aallotar
Nenäpäivä veti jäälle

Aallottarien järjestämä ilmainen koko perheen marraskuun Nenäpäiväluistelu veti Paimion jäähalliin toistasataa lasta perheineen.
Vapaan luistelun lisäksi ohjelmassa oli mm. prinsessaluistelukoulu, taitorata, kaarinalaisen taitoluisteluryhmä Golden Edgesin
esitys ja puffetti. Puffetin ja Nenäpäivä -lippaiden tuotot, lähes 400 euroa, tilitettiin Ylen Hyvä -keräykseen.

Pirkko Kolehmainen
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Nenäpäivää Uudessakaupungissa
LC Uki/Männäinen ja LC Uki/Merettaret

LC Uki/Männäinen järjesti koko toriyleisölle ja esiintyjille mehu- ja piparitarjoilun. LC Uki/Merettaret järjestivät ohjelmaa torille:
Lasten laulua ja nuorten zumbaa. Vanhempiakin mukana! Molemmat klubit järjestivät yhteisen silmälasikeräyksen Sri Lankaan.

Päiväkoti Tilkkutäkin lapset valmistautuvat laulamaan
torilla

Ja kaikille Nenäpäivän ilmapallot kiitokseksi

Mehu maistuu!

Koululaiset
vauhdissa

Menehän peikko zumbaamaan! Sirkka-Liisa Virtanen-Lohtaja
ja Leena Karimo antavat vauhtia Anne Kuusistolle
JALOPEURA 2013

Ja peikko zumbaa!
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Klubien juhlaa
LC Turku/Aurora 20 vuotta
20 vuotta sitten vuonna 1992 perustettiin Turun ensimmäinen naisklubi, joka sai nimeksi LC Turku /
Aurora. Olisikohan esikuvana nimelle ollut Aurora Karamzin, joka oli Diakonissalaitoksen perustaja
ja hyväntekijänä tunnettu ja arvostettu. LC Turku / Auroran perustajajäseniä oli 37 ja kummiklubina
LC Turku / Suikkila, opasleijona Tapani Knuutinen myöskin LC Turku / Suikkilasta. LC Turku / Auroran perustamisen jälkeen Turkuun on perustettu neljä muuta naisklubia.
Lokakuussa 2012 juhlimme klubin 20
vuotistaivalta pienimuotoisesti mutta
arvokkaasti.
Piirikuvernööri Reino Laine puolisoineen toi terveiset ja onnittelut 107-A
piiristä. Kummiklubi LC Turku / Suikkilan jäseniä oli onnittelemassa kukin ja
stipendillä klubiamme.
Piirikuvernööri Reino Laine piti juhlapuheen Juhlaillallisen lomassa Puolalan musiikkiluokion kuoro esiintyi kuoronjohtaja Timo Lehtovaaran johdolla.
Kitaristi Georgios M. Lostarakos esitti
klassista kitaransoittoa. PCC MarjaLeena Knuutinen muisteli klubimme
taivalta. Klubin toiminta-ajatuksena
vuosien varrella on ollut – ei suurella
rahalla, vaan sydämellä. On tärkeää olla
pyyteettömästi läsnä ja palvella. Autettavia on paljon ja aitoja auttajia tuntuu
olevan vuosi vuodelta vähemmän.
Monenlaista on tehty ja osallistuttu
ja tehdään edelleen. Esim. tuettu kummilasta Sri –Lankassa vuodesta 1993
alkaen, Quest-koulutusta, Vuorelan
koulua monin erilaisin tavoin. Klubimme on osallistunut Punainen Sulka ja
Sight First – keräyksiin, valmistanut
hyvää salaatinkastiketta myyntiin ja on
tehty useita teatterimatkoja. Olemme

Kummiklubi LC Turku /
Suikkilan onnittelut toi
Esko Aaltonen, Jaakko Hirvelä,
Esko Vuori ja
PDG Mikko Torkkeli
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vetäytynyt toisiin haasteisiin ja monia
uusia on tullut toimintaan mukaan. Klubissamme on tällä hetkellä 17 jäsentä,
joista 4 on edelleen aktiivisena toimivaa
perustajajäsentä.

107-A Piirikuvernööri Reino
Laineen piirin terveiset ja onnittelut
20 vuotiaalle LC Turku / Auroralle
myös osallistuneet Dementiakoti Pohjantähden pihatalkoisiin haravoiden ja
lahjoittaen kesäkalusteita. Klubimme
on käynyt laulamassa joululauluja vanhuksille ja heitä on kuljetettu joululounaalle Palvelutalo Lehmusvalkamaan.
Vuodesta 2002 alkaen on järjestetty
Sankarihaudoilla käynnin jälkeen kahvi- ja seurustelutilaisuus 107 A-piirin
jäsenille. Kudottu satoja sukkapareja,
jotka on lahjoitettu koululaisille ja muille sukkia tarvitseville jne. Lahjoitettu
muutama stipendi Puolalan koulun musiikkiluokion oppilaille. Eikä tässä vielä
kaikki; klubimme jäseniä on ollut hyvin
edustettuna piirin ja Suomen Lionsliiton eri tehtävissä. Suomen Lionsliiton johtajaksi valittiin vuonna 2003
ensimmäinen nainen, Auroran jäsen
CC Marja-Leena Knuutinen. Punainen
Sulka – keräyksen Suomen Lions-liiton
toimikunnassa oli kaksi Auroran jäsentä Marja-Leena Knuutinen ja Kristiina
Elo.
LC Turku / Aurora on siis saanut perustettaessa oikean nimen ja se on toimintavuosiensa karttuessa osoittautunut
nimensä veroiseksi. Jäsenistön kokoonpano on muuttunut, osa jäsenistä on

”Klubin toimintaajatuksena vuosien varrella on
ollut – ei suurella
rahalla vaan sydämellä. On tärkeää
olla pyyteettömästi
läsnä ja palvella”

LC Turku / Auroran
presidentti Tuija Lehti ja edelleen
aktiivisesti toiminnassa
olevat perustajajäsenet
Marjaana Loiske, Marja-Leena
Knuutinen, Pirjo Vuori ja
Airi Dietrich
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LC Turku/Merileijonat 20 vuotta
LC Turku-Merileijonat
vietti 20-vuotis-juhlaansa
12.5.2012 Meriupseerikerholla juhlavissa merkeissä
runsain joukoin. Osanotto
oli lähes 100 prosenttinen.

Perustajajäseniä klubissa on jäljellä 9.
Juhlapuhujana oli PCC Lasse Karen,
joka on tuntenut klubin vaiheet alusta
saakka; hän toimi klubin perustamisvuotena 107 A-piirin piirikuvernöörinä
ja oli myös perustamisjuhlassa mukana.
LC Turku-Merileijonien toiminnassa tyypillistä on ollut merellisyys, kuten
nimikin jo viittaa. Vuosittain on tehty
ns. Leijonapurjehdus veljien kesken.
Merellisyys näkyy myös muissa aktiviteeteissamme; olemme tukeneet mm. eri
tavoin vammaisten lasten mahdollisuut-

ta purjehtimiseen sekä meripartio- että
meripelastustoimintaa.
20-vuotisen toimintansa kunniaksi
klubi teki lahjoituksen John Nurmisen
Säätiön Puhdas Itämeri-hankkeelle.
Myös mahdolliset huomionosoitukset
ohjattiin kyseiseen hankkeeseen. Aktiivisesti 20 vuotta toimineet ja itsenäisesti vuosittaisittain lahjoituksia tehneet
Ladymme lahjoittivat myös varoistaan
Itämeri-hankkeelle.

Veijo Koskimies
Juhlatoimikunnan puheenjohtaja
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LC Kaarina

Tervehdys LC Kaarinasta
Päättynyt kausi oli yksi toiminnallisimmista
kausista LC Kaarinan 42 -vuotisen
historian
aikana.
Kevään työteliäin aktiviteetti
oli Saaristomeren helmen, kaukaisen Jurmon kappelin ja kirkkomaan aidan maalaus.
Kymmenen Veljeä kappelin kimpussa
Huhtikuussa viikko kappelia ja aitaa
krapaamassa ja toukokuussa viikko
maalaamassa.
LC Paraisten Lions -Veli Aimo Virtanen lahjoitti Virtasen maalitehtaan 4
öljyn Laatumaalit (90 litraa) ja LC Kaarinan klubiveljet hoitivat pohjatyöt ja
maalauksen.
Toukokuinen viikko, maalausta suoritettaessa, oli kesäisen lämmin ja tyyni.
Ihanteelliset olosuhteet työn onnistumiselle.
Voitteko kuvitella, miten Veljeshenki voisi paremmin lujittua, kuin kaksi
viikkoa ”Uloimmalla rannalla” aktiviteetin kimpussa.
Jurmolaiset majoittivat meidät aktiviteetin ajaksi, tarjosivat vieraanvaraisuuttaan ja avasivat meille kotinsa.
Heidän puolestaan olivat puuhamiehenä ja yhteyshenkilönä jurmolaiset
Björn ”Nalle” Lindström ja vaimonsa
Agneta Andersson.

Aktiviteetti sai alkunsa keväällä
2011
Retkeilimme tuolloin klubin kanssa Jurmossa ja keskustelimme jurmolaisten
Klas Mattssonin ja Björn ”Nalle” Lindströmin kanssa.
Siinä sataman Kaffelassa istuessamme syntyi ajatus, että Leijonatkin voivat
olla avuksi tämän saaristomeren ”helmen” auttamiseksi ja kappelin saattamiseksi kestämään vastakin ulkosaariston
vaativassa säässä.
Uskomme, että ainakin veneilevät
Leijonat ovat tyytyväisiä tekoomme. Ja
jurmolaiset kiittävät Leijonia!

Yhteistyöllä kulkee eteenpäin myös pahvivene
ja henkilökunnan kesken.
Jotta tämä olisi mahdollista, olemme
keväisin kunnostaneet maa-aluetta Pikku-Pukin saarella, Ruissalon edustalla.
Vastalahjaksi olemme saaneet käyttöömme perinteikkään jaalan, m/l Rositan päiväksi.
Rositalla olemme vieneet Lapsikylän lapset ja henkilökunnan merelle ja
Turun edustalla sijaitsevaan Vepsän saareen. Sitten on kuljettu luontopolulla,
grillattu makkaraa ja paistettu räiskäleitä. Niin ja tietysti myös uitu.
Ladyt ja Veljet ovat toimineet tarjoilijoina ja paistajina. Paras kiitos lapsilta
on ollut heidän riemukas olemuksensa!

Pahvivenekisailua
Kolmantena aktiviteettinamme on ollut
ns. pahvivenekisa. On nimittäin niin,
että vuosi sitten pidettiin Kaarinassa ensimmäiset pahvivenekilpailut.
Veneen rakentamisessa saa käyttää
aaltopahvia, liimaa, maalarinteippiä ja
maalia. Muut materiaalit ovat kiellettyjä. LC Kaarina voitti vuosi sitten tuon
kilpailun, tullen siis pahvivenekisan
Suomen mestareiksi.
Tänä kesänä 16.6.2012 kilpailu

käytiin uudelleen Kaarinassa ja siinä
tulimme toiseksi, mutta onneksi voitimme haastajamme, Kaarinan kaupungin
joukkueen.
LC Kaarinan melojiin kuuluivat Veljet Markku Pohjola, Jere Järvinen, Seppo Niemelä ja Hannu Hiekkaranta.
Suunnittelu ja toteutus Jukka Neva,
Pekka Kontturi, Esko Salonen ja Erkki
Jylhä.

Lasten liikennepuisto
Kesän mentyä jäi lasten liikennepuisto
vaille ylläpitoa. Asiakkaita, eli innokkaita lapsia kyllä riitti, joten leijonat astuivat ”rattiin”.
Niinpä LC Kaarinan Veljet pitivät
yllä liikennepuistoa neljä tuntia sunnuntaisin. Lapsia oli paikalla parhaimmillaan yli kuusikymmentä.
Ajaminen oli ilmaista ja tyytyväisyys ilmeni lasten kasvoilta ja vanhempien kiitoksin.
Kymmenvuotias Eetukin tuli, löi puhelimen ja avaimet Allanin eteen pöydälle ja sanoi: ”huuda mulle, jos puhelin
soi”, ja polki jo kaukana radalla

Erkki Jylhä

Retki merelle
Toisena keväisenä aktiviteettinamme on
jo perinteeksi muodostunut retki merelle. Siis SOS Lapsikylä Kaarinan lasten
Lasten liikennepuisto ”ruuhka-aikaan”
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LC Littoinen

Littoistenjärven ympärijuoksu
LC Littoisen, Liedon Eränkävijöiden ja Littoisten Työväenurheilijoiden yhdessä järjestämästä Littoistenjärven ympärijuoksusta on kehittymässä
merkittävä kuntoilutapahtuma. LC Littoinen on koordinoinut tapahtumaa, joka on yksi
klubin tärkeimmistä varainhankinta-aktiviteeteista. Se on
myös osoitus yhteistyön voimasta.
Yhteistyö urheiluseuran ja partiojärjestön kanssa mahdollistaa riittävät resurssit. Kilpailu on tarkoitettu naisille
ja miehille sekä 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 noin 100. Kolmen yhdistyksen yhteistyönä järjestäjät selviävät mainiosti
suuremmastakin
osallistujajoukosta.
Jatkossa on tavoitteena saada osallistujamäärä vakiinnutettua noin 200 kilpailijan tasolle. Tänä vuonna on tarkoitus
tehdä yhteistyötä myös Turun Työpaikkaurheilu TUPI ry.:n kanssa.
Tämän vuotinen kilpailu järjestetään
16.5. klo 18.30 ja lähtöpaikka on Ristikallion koululla Littoisissa. LC Littoinen haastaa jälleen myös muut A-Piirin
klubit osallistumaan. Viimevuotisen
haastekilpailun voitti LC Kupittaa, joka
oli saanut kisaan mukaan 5 jäsentään.
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet tullaan
toimittamaan suoraan klubeille.

LC Littoinen
Pentti Jäntti, Tiedotussihteeri

Littoisten järven ympärijuoksu 2013

Juokse, Hölkkää, Kävele, Sauvakävele
Littoisten järven ympäri
Torstaina 16.5.2013, klo 18.30
Lähtö Ristikallion koululta, Nipsikatu 1, Kaarina.
Järvi kierretään myötäpäivään. Matka n. 8 km
Ilmoittaudu pe 10.5.2013
mennessä maksamalla tilillemme
osallistumismaksun 15€ (JK 13€).
Maksun saaja: LC Littoinen
Liedon Säästöpankki:
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

Me palvelemme!
www.rautia.fi/kaupat/somero • www.k-maatalous.fi/somero
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LC Loimaa/Sinikellot

10 vuotta tukemassa Loimaan lapsia ja nuoria
LC Loimaa Sinikellojen syntyyn olivat merkittävästi vaikuttamassa klubin kummi PDG Hannu Knuutila/ LC
Loimaa Kosket sekä koolle kutsujina
Kaarina Sulonen, Annikki Knuutila ja
Paula Raikkonen. He myös toimivat
ensimmäisen kauden virkailijoina ja
uuden klubin suunnan näyttäjinä. Toisena kummina on, lion Raimo Salonen
kummiklubista Lc Loimaa Kosket.
Lions Club Loimaa Sinikellot perustettiin 30.10.2002 ja Charter Night oli
31.1.2003. Naisten omalle klubille oli
Loimaan alueella selvä tilaus, sillä se oli
perustettaessa Suomen suurin naisklubi
40 jäsenellä. Jäsenmäärä on vakiintunut
35 naiseen ja perustajajäsenistä 18 on
edelleen toiminnassa mukana. Ensimmäiset Sinikellojen viirit annettiin 5
vuotis-juhlassa ja lipun naulaus oli marraskuussa 2008, suunnittelijana jäsen
Virpi Rosendahl.
Sinikellot on seudulla tunnettu, aikaansa seuraava ja vireä klubi. Toimintaajatuksena on alueen lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tukeminen. 10 vuoden aikana olemme olleet mukana tukemassa
lasten ja nuorten harrastustoimintaa,
nuoria äitejä ja monia muita kohteita.
Vuosittain olemme kannustaneet 8-luokkalaisia kiri-stipendeillä. Viime kesänä lähetimme nuorisovaihtoon 3 nuorta
kohdemaina Yhdysvallat, Kroatia ja
Turkki ja vastavuoroisesti toimimme
isäntäperheinä Suomeen tuleville nuorille.
Juhlavuonna annamme avustuksia
noin 5000 €. Avustusten saajia on monia, mutta suurimmat kymmenvuotislahjoituksista kohdistetaan avustajakoiran
hankintaan, Loimaan seudun teatteriyhdistykselle, Loimaan Taidetalolle sekä
Rockets-jääkiekkojoukkueille. Avustajakoiratoimintaan olemme tutustuneet
koulutettavan pennun ja avustajakoiran
vieraillessa kokouksissamme. On ollut
todella koskettavaa nähdä miten paljon
avustajakoira pystyy parantamaan avustettavan henkilön elämänlaatua.
10-vuotisjuhlan järjestimme Loimaan Seurahuoneella 16.1.2013. Ohjelmassa oli onnittelujen vastaanottoa ja
avustusten jakoa. Lisäksi pidimme jäsenille ja puolisoille vapaamuotoisen
iltajuhlan samassa paikassa 19.1.2013 .
Vapaaehtoisessa
yhdistystoiminnassa on ratkaisevaa tekijöiden innokkuus ja halu ajaa yhteisiä tavoitteita
eteenpäin. Ilman tekeviä ihmisiä mitään
merkittävää ei tapahdu. Sinikelloissa
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Kuvassa klubin kummi PDG Hannu Knuutila Lc Loimaa Kosket ja koollekutsujat
vas. Paula Raikkonen, Kaarina Sulonen ja Annikki Knuutila.
Kuva: Maria Tuomola / Lc Loimaa Sinikellot
tekeviä naisia löytyy. Ystävänpäivän
iltatilaisuus Heimolinnassa, osallistuminen vanhan ajan joulumyyjäisiin
sekä kirkkolautaset Kanta-Loimaan
ja Metsämaan kirkoista ovat tärkeimpiä varainhankintamuotoja klubille.
Olemme määrätietoisesti kehittäneet
klubi-iltojamme niin että viihtyisälle
yhdessäololle jää aikaa. Keinot ovat
olleet hyvin yksinkertaisia: hallitustyöskentely on tehokasta, toimikunnat
kantavat vastuun omista asioistaan ja
vierailukohteet sekä vierailijat ovat
mielenkiintoisia. Sinikelloja voi nähdä
yhdessä myös klubi-iltojen ulkopuolella

vaikkapa Lions SM-golfista voi löytää
vihreäpaitaisen joukkueemme .
Piirin 107-A yhteinen teema piirikuvernööri Reino Laineen Vapaaehtoistyöllä elämänlaatua sopii hyvin LC
Loimaa Sinikelloille. Jäseniämme yhdistää halu auttaa ja toiminta antaa hyvää mieltä paitsi avustuskohteille myös
jäsenille.

LC Loimaa / Sinikellot
tiedotustoimikunta
Päivi Salo

Sinikellojen Satu Rytsä-Korpela (1. oik.) ja Jatta Suominen (2. oik.) ojentamassa klubin lahjoituksen avustajakoiran hankintaa varten Lc Loimaa Sinikellojen
10-vuotisjuhlassa 16.1.2013. Vastaanottajina Olli Räsänen Avustajakoirayhdistyksen hallituksesta, Anne Saarinen ja avustajakoirat Flamma ja Totti.
Kuva: Kati Uusitalo/ Loimaan Lehti
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LC Mietoinen/Ulricat

Nuorille tietoa syömishäiriöistä
LC Mietoinen/Ulricat juhli viime keväänä näyttävästi viidettä syntymäpäiväänsä. Pääosin vakkasuomalaisista naisista koostuvan klubin juhlat järjestettiin perustajapresidentin kotikonnuilla eli Louhisaaren kartanon viihtyisässä ravintolassa hyvän ruuan, juoman ja tietysti ohjelman ryydittämänä.
Vaikka klubi on varsin nuori, ovat naiset
saaneet muutamassa vuodessa aikaan
merkittäviä parannuksia koko alueen
lasten ja nuorten hyvinvointiin. Ulricoiden vuoden suurin ponnistus, Hyvän
Mielen Joulumarkkinat Mietoisten Maamiesseurantalolla ovat jo käsite, jonka
tuotolla on tuettu niin Uudenkaupungin
sairaalan lasten- ja nuorten psykiatrista
osastoa, toimitettu musiikkilaitteita kouluille ja päiväkodeille kuin kustannettu
muun muassa tapakasvattaja Kaarina
Suonperä alueen kouluihin puhumaan
hyvien tapojen merkityksestä.
Viisivuotisjuhlien lahjarahoilla ja
klubin omalla panoksella käynnistettiin syksyllä yhteistyö Lounais-Suomen
syömishäiriöperheet ry:n kanssa.
Lasten ja nuorten syömishäiriöt ovat
yleistyneet räjähdysmäisesti 2000-luvulla ja ovat aina koko perhettä koetteleva sairaus. Syömishäiriöt eivät

ole myöskään vain tyttöjen ja nuorten
naisten ongelma, vaan syömishäiriöisiä
löytyy myös nuorten miesten ja poikien
joukosta.
Ulricoiden juhlavuoden rahalahjoitus mahdollisti alueelle järjestettävän
pilottihankkeen, jossa Lounais-Suomen
syömishäiriöperheet ry:n edustajat kohtasivat yli 700 nuorta ja kertoivat muun
muassa, mitä tarkoittaa syömishäiriö,
miten siitä parannutaan ja miten tuetaan
sairastunutta. He myös jakoivat materiaalia ja järjestivät joka koulussa ns. työpajoja.
Olet arvokas! -koulukiertue vieraili
Maskussa Hemmingin koulussa, Nousiaisten Henrikin koulussa, Mynämäen
Laurin koulussa, Vehmaan Vinkkilän
koulussa ja Taivassalon Trappulan koulussa.
Olet arvokas! -kiertueesta vastannut Lounais-Suomen syömishäiriöper-

heet ry:n vapaaehtoistoiminnan ohjaaja
Mirkka Mäkelä on todella iloinen LC
Mietoinen/Ulricoiden lahjoituksesta.
– Olen hyvin ylpeä siitä, minkälaisen kiertueen saimme aikaan. Saamamme palaute on osoittanut, että sille oli
tarvetta. Suurella sydämellä tehty työ
saa toivottavasti jatkoa.
– Ehkä joku muu klubi ottaa nyt
viestikapulan ja lähtee tukemaan tätä
hyvää työtä lasten ja nuorten hyväksi,
toivoo LC Mietoinen/Ulricoiden past
presidentti Suvi Veräjänkorva.

JUTTU: ANN-MARI RANNIKKO
LC Mietoinen/Ulricat
KUVA: SARI HONKASALO,
presidentti

Koulukiertueella nuoret osallistuivat kolmenlaisiin itsetuntotyöpajoihin.
Kuvassa Maskussa Hemmingin koulussa lupauspajassa tehty Aarrepuu, jota
esittelevät Mirkka Mäkelä ja Sami Heimo Lounais-Suomen Syömishäiriöperheet ry:stä.
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LC Nousiainen

Korkean tason Leijonat
Olimme paikallisen kotiseutuyhdistyksen toivomuksesta laudoittamassa ja latomassa tiilet
katolle museolle siirrettyyn
1800-luvulta
peräisin
olevaan maalaistaloon
Työtunteja kertyi
kolmena iltana yhteensä 96. Osa talkooporukasta näkyy kuvassa. Yhteensä veljiä
mukana oli 13.
Ilpo Kivelä
LC Nousiainen

Pankki, josta saat
bonusta.
Osuuspankista saat kaikki kodin ja perheen vakuutukset. Kun keskität
asiointisi meille, kertyneitä OP-bonuksia käytetään esimerkiksi Pohjolan
vakuutusmaksuihin. Tutustu etuihin osoitteessa op.fi/bonus tai tule käymään.
Omistajajäsenenä omistat osan suomalaisesta, vastuullisesta pankista.
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LC Paimio/Aallotar

Joulun tunnelmaa etsimässä
LC Paimio/Aallotar järjesti jo neljättä kertaa Matkalla jouluun -konsertin sopivasti aivan joulun alla.
Mukana yhteistyössä konserttia tähdittämässä oli tänäkin vuonna Finlandersista tuttu Jussi Lammela.
Konsertin ohjelmavastaava, Lion Outi
Ollila oli harjoituttanut iltaan aivan
uutta: 23 -jäsenisen naiskuoron, joka
esiintyi myös solistien Outin ja Jussin
taustalla. Kuoronjohtajana ja orkesterin pianistina toimiva Ollila oli koonnut
laulajia muun muassa Aallottarista, Paimion Kesäteatterista, lauluyhtye Pavanesta, sekä entisistä ja nykyisistä laulu-

oppilaistaan.
Orkesterin kokoonpanossa olivat
Roope Kivimaa, viulu, Markus Niemi,
kitara ja Janne Kuosa, basso/sello.
Matkalla jouluun -tapahtuma keräsi
Jokelan koulun juhlasalin täyteen joulun
tunnelmaa etsiviä kuulijoita myös lähikunnista.
Illan tuotto - pääsylipuista, väliai-

kaglögistä ja arpajaisvoitoista kertyneet
runsaat 2 600 euroa, suunnataan perinteisesti joululahjoina paimiolaisten
vähävaraisten perheiden lapsille. Presidentti Meri Kotamäki kertoi yleisölle
Aallottarien yhteistyöstä sosiaalitoimen
kanssa, kuinka sen osoittamat nimettöminä pysyvien perheiden lapset odottavat aattona toivomiaan joulupukin tuomisia.

Matkalla jouluun -esiintyjäjoukko nosti viimeisen laulun jälkeen yleisön seisaalleen taputtamaan.
Taputukset palkittiin encorella. Kuva: Anne Vaiste

Yksi on poissa Merettarista
On toimissamme ollut palo,

Oli lahjaa askelten yhteisyys,

yhteishenki tosi jalo.

monta polkua yhdessä käyden.

Se kantoi meitä talven, kevään,

Sydänlämmin ja syvä ystävyys

vielä syksyyn pimenevään.

kukan lailla sai loiston täyden.

Surun saimme silloin syvän,
koimme silmäin kyyneltyvän.
Jäi yksi paikka tyhjäks niin...
Jäi lämmin muista sydämiin.

Pia Uotila

31.03.1951 - 16.10.2012
JALOPEURA 2013

LC Uusikaupunki/Merettaret
Sirkka-Liisa Virtanen-Lohtaja
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LC Piikkiö

Sipilänmäen katsomot Tankattiin Täyteen
Lions Club Piikkiö ja Lions Ladyt laittoivat taas itsensä likoon kesäkuussa kun perinteinen kesäteatteri pyöri Sipilänmäellä. Tämän kesän näytelmänä toimi Neil Hardwick:n ja Jussi Tuomisen legendaarinen TV näytelmä Tankki Täyteen. Näytelmä oli koottu vahvasti TV version pohjalle. Kahta eri
kesäteatterikäsikirjoitusta lisäksi tukena käyttäen näytelmä koostettiin juuri Sipilänmäelle sopivaksi.
Kun vielä roolitukset osuivat aivan nappiin, niin näytelmästä tuli jymymenestys. Katsomot täyttyivät
jokaisessa näytöksessä ääriään myöden ja katsojien naurutankit olivat varmasti täynnä.
Kesäteatteri oli taas oiva voimannäyte
Veljien ja Ladyjen yhteistyöstä. Sekä
ohjaaja ja näyttelijät olivat tänä kesänä
kaikki Veljiä ja Ladyjä sekä heidän jälkeläisiään. Buffetista vastasivat ladyt ja
järjestystä valvoivat veljet.
Kesän yksi kohokohdista oli aidon
Juhanan ”Ilmari Saarela” yllätysvierailu
Sipilänmäelle. Saarela kiitti näytelmää
siitä, että siinä oli jätetty Hardwick:n alkuperäinen tunnelma ja sanoma. Lisäksi
Saarela kehui vuolaasti näyttelijäsuorituksia ja se näkyi myös hänen aidosta
iloisuudestaan näytelmän aikana.
Sen lisäksi, että näytelmä sai taas
aikaan paljon hyvää mieltä katsojille ja
yhteisöllisyyden lisäämistä Veljien ja
Ladyjen keskuudessa, niin näytelmästä
seurannut tuotto saadaan taas ohjattua
moniin hyviin tarpeisiin:
Lions Club Piikkiö ja Lions Ladyt
lahjoittivat Piikkiön VPK:lle 7000 euroa käytettäväksi nuorisotoimintaan ja
hälytystietojärjestelmän hankintaan.
Lahjoitus julkistettiin lauantaina
3.11., kun Piikkiön Vpk:n pihamaalle
oli pystytetty uusi hieno suurteltta, joka
toimii nuorten leiriläisten majoituspaikkana. Piikkiön VPK:n päällikkö Janne
Aso ja puheenjohtaja Ilari Niemi ottivat
lahjoituksen vastaan hymyillen, nuorten
ja vanhempien VPK:laisten iloitessa
mukana. Lions Clubista mukana olivat
tämän kauden presidentti Vesa Suni ja
sihteeri Kimmo Lönnqvist sekä ladyt

Sari Suni ja Mira Reponen.
- Kohdetta ei ollut vaikea päättää,
koska haluamme tukea nuorisotyötä ja
tämä hankittu hälytystietojärjestelmä
auttaa meitä kaikkia, avun tullessa nopeammin perille, sanoo Vesa Suni.
Piikkiön VPK on alueensa vanhin
edelleen toimiva yhdistys. Palokunta
vastaa alueellansa palo- ja pelastustehtävien hoitamisesta. Hälytyksiä Piikkiön VPK:lla on vuositasolla 100–150.
Jäseniä palokunnassa on n. 100, joista
hälytysosastolaisia n. 30. Palokunnan
toiminnan perustan turvaa Aluepelastuslaitoksen kanssa solmittu palokuntasopimus. VPK:n sammutussopimuskorvaus vastaa karkeasti yhden vakinaisen
palomiehen vuosikuluja. Sammutussopimuskorvaus maksetaan palokunnalle.
VPK:n jäsenet eivät saa toiminnastaan
mitään korvauksia, Janne Aso kertoo.
Sopimuskorvaus kattaa kaikki palokunnan toiminnasta aiheutuvat kulut,
mukaan lukien nuoriso-osaston toiminnan. Tänä päivänä Piikkiön VPK:n nuoriso-osastoon kuuluu 43 nuorta, suurin
ryhmä koko toiminnan historian aikana.
Nuoret harjoittelevat viikoittain palo- ja
pelastusalaan liittyviä asioita. Nuoret

osallistuvat kolme kertaa vuodessa palokuntaleireille. Leireillä nuoret majoittuvat teltoissa, joten uusi teltta tuli
tarpeeseen osaston suuren koon takia.
Kaikki toiminta on nuorille maksutonta, kertoo nuoriso-osaston johtaja Vesa
Lappi.
Nuorisotyö on myös erittäin tärkeää
nuorten syrjäytymisen estämisessä sekä
uusien vapaaehtoisten kasvamisessa uuteen tärkeään rooliin, jatkaa Vesa Suni.
Uusi hälytystietojärjestelmä helpottaa palokunnan operatiivista toimintaa
ja nopeuttaa avun perille saamista. Hälytystietojärjestelmä ilmoittaa yksikönjohtajalle automaattisesti hälytyksen
tiedot, ajo-ohjeet kohteeseen, hälytetyt
yksiköt sekä hälytykseen saapuvat palokuntalaiset. Lisäksi tietojärjestelmään
on mahdollista luoda kohdekortteja eri
riskikohteisiin.
Lions Clubin lahjoitus VPK:lle on
tärkeä taloudellisesti, mutta se antaa
myös lisää voimaa vapaaehtoistyön
hoitamiseen. Lahjoitus on selkeä viesti siitä, että palokunnan työtä pidetään
tärkeänä ja että vapaaehtoistoiminnalla
on nyky-yhteiskunnalle tärkeä merkitys,
Ilari Niemi sanoo.

Yleistietoa sopimuspalokuntien roolista Suomessa:
Suomessa on 732 sopimuspalokuntaa, joissa toimii 14
606 hälytyskelpoista palokuntalaista. Sopimuspalokunnat huolehtivat pelastustoiminnasta alueella, joka
on noin 95 prosenttia Suomen pinta-alasta ja osallistuvat noin 70 prosenttiin vuosittaisista pelastustoimen
hälytystehtävistä. Näin ollen sopimuspalokunnilla on
erittäin suuri rooli pelastuspalvelujen tuottajana.
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Univormupukuinen mies kuvassa on Piikkiön Vpk:n
puheenjohtaja Ilari Niemi, kuvassa mukana nuorisoosaston vetäjä Vesa Lappi ja nuoriso- sekä hälytysosastoa.
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LC Salo/Uskela

Televisioita Aluesairaalan sisätautien osastolle
Järjestyksessään 37. Onnenlapsi –aktiviteetti järjestettiin joulukuun 2011 aikana.
Perinteisessä Onnenlapsi –arvonnassa
veikattiin vuoden 2012 ensimmäisen
Salon Aluesairaalassa syntyneen lapsen
sukupuoli ja paino. Vuoden 2012 ensimmäinen Salon sairaalan synnytysosastolla syntynyt lapsi syntyi uudenvuoden
päivänä klo 6.47. Syntynyt tyttövauva
painoi 3.730 g ja pituutta oli 52 cm. Vastasyntyneen lapsen vanhemmille järjestettiin yhdessä synnytysosaston henkilökunnan kanssa kahvitustilaisuus, jossa
vanhemmille luovutettiin Onnenlapsi
–lusikka sekä onnittelukukat. Arvonnan
tuotoilla lahjoitettiin televisioita Salon
Aluesairaalan sisätautien osastolle. Televisiot luovutettiin 18.05.2012 järjestetyssä luovutustilaisuudessa. Tilaisuudessa mukana olivat klubin presidentti
Ralf Hellsberg sekä veljet Ilkka Kyöstilä,
Erkki Kaskela ja Tuomas Virtanen. Salon
Aluesairaalan sisätautien osaston edustajana oli sairaanhoitaja Eija Järvelä.

Kuvassa Ilkka Kyöstilä, Tuomas Virtanen, Eija Järvelä sekä Ralf Hellsberg

Sipilänmäellä tankataan ensi kesänä
Sipilänmäen kesäteatteri on tarttunut tällä kertaa uudehkoon klassikkoon, sillä esityskappaleeksi on
valittu ”Tankki täyteen”.
Neil Hardwickin ja Jussi Tuomisen tekstistä tuli ensin TV-sarjasuosikki. Viime vuosina se on löytänyt riemukkaan
tiensä teatterien ohjelmistoon. Sulo Vilenistä, vaimostaan Emmistä, pojastaan
Juhanasta sekä heidän ystävistään on
tullut kansallisia klassikoita. Näytelmä
elää henkilöhahmojensa erilaisuuksista.
Mukana on sanallista ilotulitusta, sanatonta viestintää ja suomalaista sielunmaisemaa samassa paketissa.
Näytelmän ohjaajina toimivat Elina
Haavisto ja Vesa Mäki. Näytöksiä on
näillä näkymin 14 ja ne sijoittuvat Sipilänmäen perinteiden mukaisesti kaikki
kesäkuulle.
Kesäteatteri syntyi aikanaan LC
Piikkiön rohkeilla ratkaisuilla ja vahvan
talkootyön tuloksena.
Nyt edessä on jo Sipilänmäen 33. teatterikesä. Vuosikymmenten aikana te-
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atterille on kasvanut vankka asiakasverkosto, jossa lähialueiden lions-klubeja
on näkyvästi mukana. Yhteistyöllä on
koottu varoja LC Piikkiön avustustoi-

mintaan sekä klubien omiin hyväntekeväisyyskohteisiin.
Tästä on hyvä jatkaa – tulkaapa
tankkaamaan!

Lions Club Piikkiö

www.sipilanmaki.
Käytämme teatterituotot hyväntekeväisyystoimintaan
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LC Taivassalo

Syyskauden toimet purkautuvat joulunalusviikoilla
Joulumarkkinoiden eteen aloitetaan talkoot heinäkuun alussa tekemällä markkinoilla myyntiin tulevat vihdat. Kun kaura on sopivan tuleentunut, tehdään myytävät lyhteet.
Ennen markkinoita myydään paikkakunnan liikkeissä ja henkilökohtaisesti
markkina-arpoja. Joulukuusia haetaan
porukalla. Kuusikauppa on käynytkin
vuosittain hyvin, koska läheskään kaikilla ei ole omaa metsää. Kuusikaupan
yhteydessä on voinut ostaa vielä kotiinkuljetuksen.
Lionsladyt valmistautuvat myös
markkinamyyjäisiin tekemällä kransseja
ja leivonnaisia. Joulumarkkinat ovat olleet vuosikymmenet joukkotapahtuma.
Kaupat ja pankit ovat olleet auki. Koululaiset ovat kartuttaneet markkinoilla
leirikoulurahastojaan.
Monena vuotena markkinat ovat
päättyneet paitsi palkintojen arvontaan

myös paikallisten yrittäjien kanssa järjestettyyn ilotulitukseen. Ilotulitus on
ostettu alan ammattilaisilta ja kaikki
ovat yhtä mieltä siitä, että se on ollut
joka vuosi kuin piste iin päällä. Eli mahtava valonäytelmä.
Joulunalusaikaan on kuulunut myös
seppeleen lasku itsenäisyyspäivänä sankaripatsaille. Itsenäisyyspäivänä sytytetään myös kynttilälyhdyt sankarihaudoille.
Leijonat ovat jo vuosikymmenet
jakaneet pienen joulupaketin 80 vuotta
täyttäneille yksinäisille ihmisille. Jaon
yhteydessä on ollut mahdollisuus tarinoida vanhusten kanssa.
Palvelutalo Poijun ja vanhusten ta-

lon asuntoloiden pihoihin hankittiin joulukuuset, jotka saivat myös joulukynttilät koristeeksi.
Joka vuosi on muistettu myös Palvelutalo Poijun eri osastoja joululahjoin.
Viime jouluna presidentti Pekka Lahtinen ja sihteeri Mika Ranta olivat luovuttamassa sadan euron shekin kullekin
osastolle virikekäyttöön.
Kevätkaudella panostetaan yhdessäoloon ja valmistaudutaan XXXX Silakrysäykseen.

LC Taivassalo
Jarmo Martinsuo

Kuvassa luovuttajien lisäksi vasemmalta: Kaisa Peltonen, Hannele Vuorinen, Tuija Kuusisto,
Asta Aula ja vanhustyön johtaja Jaana Palmroos.

Valtuutettu

-huoltoliike

• Täyden palvelun venetalo • Huollot
• Korjaukset • Varaosat • Venetelakointi

PIENKONEKESKUS H. ESKOLA

Rahintie 276, Kustavi. Puh. (02) 877 957
040 551 4495, www.pienkonekeskus.fi
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Kustavin
Talouskauppa
Puh: 02-877735

Kustavin Puuvene

www.kustavinpuuvene.fi
Asko Saloranta, puh. 040 900 8872
asko.saloranta@kustavi.net
•Veneet

• Kylpyhuoneet

• Saneeraukset

JALOPEURA 2013

LC Turku/Aura

Menestyksekkäälle taideprojektille jatkoa
The Art Heals –Taide auttaa on toiminut pitkään Amerikoissa. Nyt LC Turku Aura ideoi ja toteuttaa
taideprojektia Suomessa Turun alueella. Ensiksi järjestettiin korkeatasoista kuvataidetta Runosmäen
Vanhainhoitokeskukseen.
Nyt oli vuorossa musiikki, jota esitettiin
Lehmusvalkamassa, Kerttulin vanhainkodissa ja Liinahaan vanhainkodissa.
Yhteistyökumppaniksi valittiin upea
Aino – kuoro. Kuoron tuplakvartettia
johti Mirva Lehmusto. Hän päätyi viihdemusiikkipainotteiseen
ohjelmaan.
Päätettiin esittää kansanlaulupohjaisia
lauluja ja vanhoja iskelmiä.
Liinahaassa oli käytössä myös nykyaikaista tekniikkaa. Asukkaat, jotka
eivät päässeet konserttiin, saivat seurata
sitä huoneissaan televisioista.
Kerttulissa koko henkilökunta oli
otettu työhön konserttipäivänä. Samoin
invataksit ajoivat lisää porukkaa koko
ajan Kerttuliin. Monissa paikoissa vanhukset olivat aika huonokuntoisia, mutta henkilökunta välitti yleisön tuntoja
esiintyjille tyytyväisyydestä konserttiin.
Henkilökunta oli erittäin innostunutta
kaikissa vanhainkodeissa.
Kuoron johtaja Mirva Lehmusto
sanoo, että esiintyminen kosketti myös
häntä. Kun esitys oli loppunut, ihmiset
eivät malttaneet lähteä pois.

Kiitollinen yleisö odottaa Aino-kuoron esiintymistä
Liinahaan vanhainkodissa.

”Asukkaat, jotka
eivät päässeet
konserttiin,
saivat seurata
sitä huoneisssaan
televisiosta.”
LC Turku Auran puheenjohtaja Kjell
Wensström oli mukana Aino – kuoron
esityksissä. Hänen mukaansa päivän
lopussa oli hieno tunnelma, mitään ei
tehty turhaan. Wensström lupasi, että
tapahtumasta tehdään traditio eli esiinnymme Aino – kuoron kanssa taas 2013
aikana.

Teuvo Tikkanen
JALOPEURA 2013

Tähän tilanteeseen moni leijona haluaisi tyylikkäiden
Aino-kuorolaisten seuraan. Nyt siihen pääsivät Turku
Auran Presidentti Kjell Wensström vasemmalla ja musiikkiidean isä Kauko Koskelin oikealla myös Turku Aurasta.
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LC Turku/Linna

Linnassa aktiivista puolisotoimintaa
Ladyt Mäki-Heikkilässä
Lady Liisa Heikkilä oli kutsunut klubimme ladyt Mäki-Heikkilän saunalle
20.9.2012 ulkoilun merkeissä, keskustelemaan ajankohtaisista asioista ladytoiminnassamme sekä tekemään suunnitelmia klubikauden ohjelmaksi. Kahdeksan ladya ilmestyi paikalle viilenevään
iltapäivään, jotkut ajankohtaan nähden
niukasti pukeutuneina ja varautumattomina marssiin metsässä, josta valokin
vähitellen alkoi painua mailleen. Lady
Liisa kuitenkin pani toimeen MäkiHeikkilässä yleisen liikekannallepanon ja ilmestyi kohta paikalle valtavan
vaatekuorman kanssa tyhjennettyään
ilmeisesti ”autotallin vintin” kaikista irtaimista vaatekappaleista. Ehkä siitä ei
ihan mannekiininäytöstä syntynyt, mutta tilanne oli pelastettu.
Toimitusharjoittelijakin oli tullut
paikalle lady Raijan kuljettajan ominaisuudessa tarkoituksenaan palata myöhemmin illalla takaisin, kun kuljetus
taas olisi ajankohtainen. Veli Sakari kuitenkin aloitti voimakkaan ylipuhumiskampanjan sillä seurauksella, että lady
Liisan vaatevaraston jakajiin liittyi yksi
palelevainen lisää. Tilanteesta johtuen

toimitusharjoittelija ei myöskään ollut
varautunut kameraan sen paremmin
kuin muihinkaan asian vaatimiin varusteisiin, mutta lady Mariittan kanssa sekin ongelma ratkesi. Joukkue oli valmis
metsämarssia varten.
Isäntäväki oli määritellyt ulkoilun
kohteeksi itse Kullavuoren Mäki-Heikkilän salojen perällä, jonne kävelymatka olisi vallitsevissa oloissa tullut lähes
kohtuuttomaksi. Veli Sakarilla oli kuitenkin siihenkin ratkaisu: Volvon perään
perävaunu, perävaunun päälle penkki ja
penkille ladyt riviin ja menoksi. Varovaisesti veli Sakari kuormansa vei mutkittelevia metsäteitä pitkin Kullavuorelle johtavan metsäpolun päähän, josta
matka jatkui jalan kohti huippua. Laelta
ja erikoisesti sinne rakennetusta näkötornista avautuivat laajat näkymät yli
metsien aina kaukana siintävälle merelle
saakka. Laskeva aurinko kultasi tummenevien pilvien reunat ystävällisemmiksi
kuin miltä ne sadetta ennustavina näyttivät eikä navakka tuulikaan tuntunut pahalta. Ilta oli kuitenkin auttamattomasti
edessä ja vähitellen oli lähdettävä taas
laskeutumaan kohti perävaunua.
Palattiin saunalle, jonne lady Liisa

oli tavoilleen uskollisena kattanut taas
kerran kahvit, pullat ja monet muut
sörsselit. Eipähän tarvinnut monta kertaa kehottaa ottamaan, kyllä kylmä ja
vähän poikkeuksellinen fyysinen rasitus
sen verran oli tehnyt tarjouksille tilaa.
Juotiin kahvit ja kuunneltiin veli Sakarin kertomusta Kullavuoresta ja kuluneen kauden satonäkymistä niin pelloilla kuin puutarhassakin. Kävi siinä sitten
nuori emäntä Riittakin Fanin ja Pablon
kanssa tervehtimässä ennen kuin siirryttiin varsinaisiin virallisen tapaisiin
asioihin. Monien vaihtoehtojen joukosta
päädyttiin vierailuun Loviisan Aittaan
Ruskolla marraskuussa.
Iltaohjelma sen sijaan ei päättynyt,
Mäki-Heikkilässä kun oltiin. Tuskin oli
kahvi saatu juoduksi, kun veli Sakari
jo kertoi tulen palavan grillikodassa ja
makkaranpaistamisen alkavan. Siirryttiin ulos. Ei voinut nälkää syyttää, mutta
eipä siinä moni malttanut odottaa kunnon hiilloksen syntymistä, kun jo piti
makkaraansa tuleen kurkottaa.
Niin siinä taas vierähti mukava yhdessäolon hetki oikeassa Linna-leijona
hengessä ja edessä oli enää kotimatka
yhä pimenevään iltaan.

Lady Liisan tilannekatsaus.
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Lady-energiaa Ruskolla
Tuskin klubimme ladyt olivat toipuneet
Mäki-Heikkilän metsämarssista, kun jo
tuli kutsu sovittuun tapaamiseen 20.12
2012 Loviisan Aittaan, sekin Ruskolla.
Runsaasti ladyja kokoontuikin vanhan
navetan ylisille. Ei nyt sentään ihan heinä- ja rehuvarastoon, vaan tyylikkäästi
toteutettuun sisustus- ja lahjatavaraliikkeeseen. Viihtyisässä kahvionurkkauksessa oli tilaisuus hyvän kahvin ja
makoisan pullan ääressä kuulla tarina
Loviisan Aitan synnystä idean toteuttajan, itsensä kauppiaaksi tituleeraavan
Helena Ahon esittämänä.
Hiidenvainion tila on Helena Ahon
kotitila, missä hän on asunut koko ikänsä. Tilalla on monta mielenkiintoista
rakennusta kuten vanha vuonna 1898
rakennettu navetta ja sauna-leivintuparakennus, jonka toisessa päässä oli
aitta. Helena Aho kertoi päättäneensä
aikanaan, että kelpuuttaa miehekseen
vain henkilön, joka pystyy yhdessä hä-

nen kanssaan muuttamaan rakennukset
tyylikkäästi tuottavaan käyttöön ja näin
kävi. Perheyritys Loviisan Aitta perustettiin vuonna 1998 ja se aloitti toimintansa 80 neliön tiloissa vanhan navetan
alakerrassa.
Leivintuvan aitassa oli sodan jälkeen
asunut Ruskolle evakkona muuttanut
Loviisa-neiti, joka sitten aikanaan jätti
jälkeensä vanhoja kirjeitä, tyhjiä hajuvesipulloja ja hylättyjä huonekaluja. ”Tuo
aitta oli minulle, pienelle tytölle uskomaton, salaperäinen aarreaitta, paikka,
jollaiseksi halusin Loviisan Aitankin tulevan”, kauppias Helena Aho muistelee.
Sellaiseksi Loviisan Aitta tulikin, yllätyksiä täynnä olevaksi sisustustaloksi.
Löytyipä sieltä pakarin perältä nykyisen
yrityksen nimikin, Loviisan Aitta, joka
jo monet vuodet oli pientä Helena-tyttöä
kiehtonut.
Toiminta alkoi halusta saada navettavanhus uuteen käyttöön. Tilalla oli jo
pitempään valmistettu puisia tallilyhtyjä, kynttilöitä ja muita sesonkituotteita,

joiden kysyntä vain kasvoi. Valikoima
laajeni edelleen tekstiileihin, astioihin,
valaisimiin, huonekaluihin, kankaisiin
ja tapetteihin, joten oli paikallaan laajentua navetan yläkertaan jouluksi 2006
valmistuneisiin tiloihin. Kotitilan tallilyhdyistä alkanut tuotevalikoima on
vuosien kuluessa korvaantunut pääasiallisesti Tanskasta, Hollannista, Ranskasta, Ruotsista ja Saksasta tuotetuilla
sisustustuotteilla.
Siellä navetan ylisillä meidän ladymme keräsivät voimia ennen kiertelyä vanhojen tilojen jännittävissä sokkeloissa. Paljon oli nähtävää ja melko
paljon lähti erilaisia tuotteita ladyjemme
mukaankin, ja tämä oli vasta ensimmäinen kerta. Tehtiinkö tilaisuudessa tärkeitä Ladytoimintaan liittyviä tulevaisuuden suunnitelmia, se jäi toimitusharjoittelijalle epäselväksi, mutta olipahan
vietetty taas mukava yhdessäolon hetki
ja tutustuttu uuteen tyylikkääseen sisustustaloon.

Matti Paatela

Kuljetus kunnossa. Vasemmalta veli Sakari sekä ladyt
Raija, Ulpu, Marianne, Linnea, Mariitta, Anneli, Eeva ja Liisa.

T:MI KELTAINEN PUOTI
Kärtyntie 1,
23360 KUSTAVI
02-8415670
JALOPEURA 2013

Antti Nummela,
Huhtalantie 9, 23360 KUSTAVI
puh. 0400 954 731
Puiden kaato ja ajo
Pienimuotoiset kaivuutyöt

Kustavin asentajat
Jorma Nieminen
Kuninkaantie 10 A, 23360 KUSTAVI
p. (02) 876 262, fax. (02) 841 3062
gsm. 0400 763 984
sähköp. kustavin.asentajat@kustavi.fi
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LC Turku/Ancora

On sammalet myllätyt

Nyt nää ei muut kuin metsien
puut,käy kuurupiiloon hunajasuut,
on päivä Ancora-leijonain
sieniretken.

Sieniretket ovat LC Ancoran jokasyksyistä toimintaa. Osa sadosta toimitetaan luostariin, osa myyntiin.
”Oli ihana retki ja saalis 36 kg - siis lähes
sata kiloa” raportoi LC Turku/Ancoran
sieniporukka viime syksyn ensimmäisen retkensä tulosta. Vaa´alla punnitut
36 kiloa kasvoi huimasti korkoa, kuten
tapahtuu kaikissa klubin aktiviteeteissa.
Sieniretken korkona on 64 kiloa yhdessä tekemisen iloa ja iloa siitä, että taas
kasvatettiin hieman aktiviteettitilinkin
saldoa.
Aiemmin Karunan mökkimetsän
tai muiden tuttujen seutujen satoa on
myyty kuivattuna, pikkelssinä tai muin
tavoin säilöttynä pitkin vuotta. Lisäksi
osa saaliista viedään aina Turun Birgittalaissisarten käyttöön luostarin keittiössä. Birgittalaisluostarin ruokasali oli
klubin ensimmäisten toimintavuosien
kokouspaikka.
Ensi syksynä käyvät Ancora-leijonat, vekkulit nuo taas aivan varmasti
tassut tömisten sienimetsän sammaleita
mylläämään.

Iloiset sienestäjät (vasemmalta) Maarit,
Sirkka, Anneli ja Eija päivän
saalista ihailemassa. Kuvat: LC Turku
Ancoran presidentti Sirpa Taipale-Oiva.

LC Turku/Viola

Kymppikodissa iloittiin
Uusi happisaturaatiomittari palvelukoti 10 käyttöön
Vierailimme 13.6. Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin Kehitysvamma-alan
tuki- ja osaamiskeskus – KTO:n palvelukoti 10:ssä ja lahjoitmmei sen käyttöön uuden happisaturaatiomittarin.
Lisäksi kodin asukkaat saivat matkaavustusta tuleviin kesäretkiin. Lahjoitusta olivat vastaanottamassa ylilääkäri
Tommi Salokivi ja osastonhoitaja Sanna
Hänninen. Ylilääkäri Salokivi kiitteli
mittarin toimivuutta ja tärkeyttä.
KTO on erikoistunut kehitysvammaisten henkilöiden hoito-, ohjaus- ja
kuntoutuspalveluiden
järjestämiseen
Varsinais-Suomen alueella. Tällä hetkellä KTO:lla on 14 viihtyisää asumisyksikköä. Näistä palvelukoti 10 Paimiossa on yksi Violan avustuskohteista.
LC Turku/Violan jäsenet ovat Turussa ja sen lähikunnissa asuvia Lionssisaria.

Tuija Fredriksson
44

Lahjoitusta luovuttamassa past presidentti Tuija Lehtonen,
Riitta Vähätalo, tulevan kauden presidentti Tuula Konttinen ja I
varapresidentti Tuija Fredriksson ja vastaanottamassa ylilääkäri
Tommi Salokivi ja osastonhoitaja Sanna Hänninen sylissään
syksyllä kaksi vuotta täyttävä Sanni-tyttö, kodin nuorimpia asukkaita.
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LC Turku/Marina

Kameralahjoitus kouluille
Wäiski TV:n tekijät ovat
medialuokkalaisina myös
poseeraamisen ammattilaisia.
Työn ilo varmistuu uusilla
dokumenttikameroilla,
joita saattamassa koulun käyttöön Marjaana Ginström, Piia
Kunttila ja Tarja Levo
Lahjoittajien edustaja
Marjaana Ginström ja
Haarlan koulun opettajat
Kari Rönkkönen, Elli
Mansikkaniemi ja
Päivi Virsula

Wäinö Aaltosen ja Haarlan koulusta
löytyy tavallistakin iloisempia oppilaita ja henkilökuntaa. LC Turku Marina lahjoitti yhdessä Kone-Kunttila
Oy:n ja Depera Oy:n kanssa dokumenttikameroita molempiin kouluihin.
Wäinö Aaltosen koulu on syksystä 2012 lähtien virallisestikin
mediapainotteinen koulu. Koulun
opettaja Tero Jaakkola muistuttaa,
että kirjoitusvälineet lyijykiekoista ja 1300-luvun lyijyseospuikoista
nykypäivän lyijykyniin saavat nyt
rinnalleen vakavan haastajan modernista SkyDrive –palvelusta ja
Moodle-verkko-oppimisalustasta.
Ruutupaperia ei kokonaan hylätä, mutta tietoa opitaan tallentamaan modernisti myös pilvipalveluihin.
Teksti ja kuvat: Paula Ranta

Järvenperän
Omenatila
Järvenperäntie 160, Rymättylä
Puh. 0400-226408/
Lehmuskoski

SÄHKÖSE-VI KY

sähköasennukset sinullekin...
Rahintie 498, 23360 KUSTAVI
Ville Salmela, p. 0500 524 263
sähköp. ville@sahkosevi.fi
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Juuvannin merenrantamökit
Viliskerintie 27, 23360 Kustavi
0400 539916, 040 744 5916
juuvanni@kustavi.fi, www.juuvanni.fi

Hirsimökkejä meren rannalla
lyhyt- ja pitkäaikaiseen käyttöön

Kustavin Laskenta Oy
23360 KUSTAVI
p. 02 876447
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LC Uusikaupunki/Männäinen

Liikuntapuisto ikäihmisille Ukiin
Lions Club Uki/ Männäinen on tehnyt kaupungille aloitteen liikuntapuiston aikaansaamisesta Kaupunginlahden rannalle Leijonapuiston viereen. Alue liikuntapuistolle on jo varattu, mutta käytännön
toteutus on alkuvaiheessa, sillä kustannusarvio nousi kymmeniin tuhansiin euroihin. Liikuntapuisto
on tarkoitettu lähinnä ikäihmisille eli voitaneen puhua myös Senioripuistosta, mutta puisto on kuitenkin kaikille avoin juniori-ikäisistä ikäihmisiin.
Vanhusten määrä kaupungissa lisääntyy.
Vanhenevan ihmisen toimintakyvyn
kannalta on tärkeää liikkua. Sillä ennaltaehkäistään sairauksia ja toiminnalla
on näin myös positiivisia kustannusvaikutuksia. Liikuntapuistossa vanhukset,
eläkeläiset, liikuntarajoitteiset muiden
lisäksi voisivat harjoittaa liikunnan eri
muotoja tietyllä puistomaisella alueella. Puistossa on eräänlainen tielenkki, minkä varteen asennetaan kestäviä
liikuntalaitteita, joilla voi ylläpitää ja
kehittää lihaskuntoa, venytellä, harjoittaa tasapainoa, nopeutta jne. Siellä voi myös suorittaa erilaisia testejä,
kuten harjoitella suojatien ylittämistä,
bussiin/ veneeseen nousemista. Harjoittelu on omaehtoista, mutta voi olla
myös johdettua. Puistoon pääsee myös
pyörätuolia ja rollaattoria hyväksi käyttäen. Polun varteen tulee penkkejä,
jolla voi levähtää ja viettää rupatteluhetkiä. Ympäristö tulee olemaan puistomainen, kaunis ja hyvin hoidettu; näin
siitä tulee houkutteleva liikuntakohde
keskellä kaupunkia, lähellä pururataa,
urheilukenttää ja vanhusten asuntoja ja
hoitokoteja. Kohde on lapsiperheille oivallinen, sillä ”lapset Leijonapuistoon ja
seinorit Liikuntapuistoon”.
Puiston suunnitteluhanke on alkuvaiheessa ja toimintaan tarvitaan omien
LC –klubien lisäksi mahdollisimman
monta yhteistyökumppania, joten tulemme jatkossakin turvaamaan teihin.
Hanketta rahoittaaksemme järjestämme
maaliskuun alussa omien ”huippumuu-

”Puistoon pääsee
myös pyörätuolia
ja rollattooria
hyväksi käyttäen.”
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sikoiden kanssa megaluokan konsertin
PuistoSoundin” Pohitullissa. Konsertin
tuotto menee ko. hankkeen rahoittamiseen. Kyse on pitkän tähtäimen hankkeesta eli jatkossa pyrimme saamaan
puiston perustuksen ja pohjan kuntoon
sekä sen jälkeen hankimme sinne laitteen tai pari per vuosi. Toivokaamme,

että kaikkia hyödyntävä liikuntahanke
toteutuu.
Heikki Blinnikka, LC Uki/ Männäinen,
”klubin hankevastaava”

Kuva
LC Uusikaupunki/
Männäisen järjestämästä
varainhankintaaktiviteetista,
Talvikki-tapahtumasta
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LC Ypäjä

Vammaisratsastusta jo vuodesta 1990
Ypäjällä vuosittain järjestettävä tapahtuma on sikäli erikoinen, että sitä ovat
järjestämässä kaksi kaukana toisistaan
toimivaa klubia, jopa eri piirien alueelta,
LC Helsinki/Meilahti ja LC Ypäjä.
Kaikki sai alkunsa kahden lionin,
Aarno Ojalan ja Mikko Mäntysen, sanailusta Joulun 1989 aikoihin Ypäjällä.
LC Helsinki/Meilahti oli jo pitkään tehnyt yhteistyötä Marjattakoulun kanssa.
Marjattakoulu on syksyllä 1972 perustettu Helsinkiin osana kansainvälistä
hoitopedagogista liikettä.Koulu on tarkoiettu kehitysvammaisille ja/tai psyykkistä tai sosiaalista tukea tarvitseville
lapsille.
Mikko kyseli Aarnolta mahdollisuutta järjestää retki koululaisille tutustumaan Ypäjän hevosopistoon ja ehkä
jopa päästä ratsastamaankin. Aarno alkoi selvittää asiaa, vei sen Ypäjän klubiin päätettäväksi.Niinpå keväällä 1990
järjestettiin ensimmäisen kerran tapahtuma, silloin Hevosopiston ainoassa ns.
vanhassa maneesissa. Tapahtuma on
jaksanut kantaa läpi vuosien ja on vain
paisunut vanhetessaan. Alussa osallistujia oli noin 70, mutta vuoden 2012 keväällä siihen osallistui jo noin 150 alakouluikäistä nuorta.
Ypäjän hevosopisto on ystävällisesti
tarjonnut tilat ja hevoset käyttöön veloituksetta. Alkuaikoina lionit toimivat
pitkälti taluttajina, mutta myöhemmin
tämänkin asian ovat hoitaneet opiston
ratsastuksenohjaajaopiskelijat. Heidän
opinto-ohjelmaansa kuuluu myös vammaisratsastus. Sellaiset koululaiset, jotka eivät pysty ratsastamaan, ovat päässeet joko kärryjen tai rattaiden kyytiin.
Pääasiallinen yhteyshenkilö opistolta on
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viime vuosina ollut opettaja Laura Porthan.
Toki lioneja on aina ollut mukana
molemmista klubeista. Alkuvuosina LC
Ypäjän ladyt laittoivat ruokaa ja kahvia
retkeläisille, mutta myöhemmin nämä
palvelut on hankittu Ypäjän hevosopistolta. Tapahtuman kustannuksista on

pääosin vastannut LC Helsinki/Meilahti.
Tapahtumapäivä on erittäin tärkeä
Marjattakoulun oppilaille ja siitä puhutaan pitkään niin etu- kuin jälkikäteenkin vuosittain.

Kuvassa ovat LC Ypäjästä lion Aarno Ojala , jolle luovutetaan
huomionosoitus, Merit of Honor, tapahtuman kehittämisestä ja
järjestelyistä, sekä B-piirin piirikuvernöörinä keväällä 2001 toiminut Mikko Mäntynen. Toisena luovuttajana A-piirin piirikuvernööri
Heikki Rajaniemi sekä LC Ypäjän silloinen presidentti Seppo Suksi.
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LC Ypäjä/Kate

Varainkeruuta ja yhdessäoloa ypäjäläisittäin
Syyskautemme huipentui jälleen perinteisiin joulumyyjäisiin Ypäjän Veteraanituvalla. Aamupäivän
mittaiset myyjäiset ja arpajaiset tuottavat vuosittain yhteensä noin 1500 euroa. Se käytetään totuttuun tapaan hyväntekeväisyyteen.
Tällä kaudella Katessa suunnitellaan
tulevaa ja vedetään henkeä. Edessä on
klubimme juhlavuosi. Kevätkauden
2012 varainkeruu Ypäjän Palvelukeskuksen asukkaiden hyväksi oli piskuiselle klubille iso ponnistus. Keräys
tuotti 3 200 euroa. Summalla hankittiin
geriatriatuoli, useita televisioita ja dvdelokuvia asukkaiden iloksi.
Kesällä klubilaiset istuttivat merkityksellisen puun, klubin kasvua symboloivan pihlajan. LC Ypäjä Kate sai sen
palkinnoksi Jyväskylän vuosikokouksessa. Paikka sitkeälle taimelle ja muis-

tolaatalle löytyi LC Ypäjän perustamasta lions-puistosta.
LC Ypäjä Katessa uskotaan talkoiluun ja sen vastavoimana mukavaan yhdessäoloon. Vuoden aikana klubilaiset
ovat keilailleet, saunoneet, harjoitelleet
leijonanmetsästystä Lounais-Hämeen
klubien yhteiseen kesätapahtuman ohjelmaksi ja istuneet keväisessä kokouksessa laavulla.
Huipentumana klubi teki kauden
aluksi salkunvaihtoretken Poriin, luopuvan presidentin, Eeva Karin, entiseen
kotikaupunkiin. Puheenjohtajan tehtä-

vän otti vastaan Porin kaupungintalon
karhureliefin alla Sirpa Hopiavuori. Ohjelma oli antoisa: tutuksi tulivat esimerkiksi Villilän kartano, kaupungintalo
keittiömestari Juhani Lahden opastuksella, taidemuseo, raatihuone, Reposaari
kirkkoineen ja kalaravintoloineen sekä
elokuisen illan terassit.

Salkunvaihtoretkellä LC Ypäjä Katen naiset näkivät ja kokivat paljon - esimerkiksi aidon porilaisen.
Hyvällä halulla Grilli-Porin antimia pistelivät myös Anne Uutela (oik.), Tuula Jussila ja Arja Varhi.
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In Memoriam

Heikki Eskelinen

LC Turku/Linnan pitkäaikainen veli Heikki Eskelinen on poissa. Hän menehtyi sairauskohtaukseen 27.12.2012. Veli Heikin
muistamme kaikessa klubitoiminnassa keskeisesti mukana olleena aina liittymisestään
lähtien marraskuussa 1969, mutta erikoisesti klubilehtemme, L-UUTISET, päätoimittajana yli kahden vuosikymmenen ajan,
vuodesta 1982 aina vuoteen 2004 saakka.
Veli Heikki syntyi Jyväskylässä
1.12.1927, kävi siellä kansakoulun ja kirjoittautui 1.9.1939 Jyväskylän lyseoon.
Koulua käytiin alkuvuosina silloin, kun se
sotatilan eri vaiheissa oli mahdollista ja
ylioppilaaksi Heikki kirjoitti vuonna 1947.
Jo koulun seitsemännellä luokalla lyseolaista alkoi kiinnostaa tieteellisen kirjaston
rakenne. Nyt edessä oli kuitenkin asevelvollisuuden suorittaminen ja hänet siirrettiin aikanaan reserviin alikersanttina, joka
siihen aikaan oli korkein sotilasarvo minkä
asevelvollinen saattoi saavuttaa. RUK:han
oli valvontakomission toimesta kielletty!

Nuoren ylioppilaan ammatinvalinta ei
ollut aivan selvä, mutta selkiintyi vähitellen tieteellisen kirjaston suuntaan ja Heikki
lähti opiskelemaan Turun yliopistoon. Erikoistumista varten piti siihen aikaan ensin
suorittaa tiedemiehen perustutkinto ja niin
Heikistä tuli filosofian maisteri keväällä
1953. Pääaineina kiinnostivat eniten kirjallisuus, filosofia ja kasvatustiede. Taisi siinä
sivussa kiinnostaa farmasiakin, mutta aivan
toisesta syystä, pieni farmasiaa opiskeleva
käsi kun niin hyvin sopi Heikin kouraan
yliopiston käytävillä ja Turun kulttuuripiireissä.
Suunta oli nyt selvä, kirjastoon. Seurasi
kurssi toisensa jälkeen. Kirjastokurssi suoritettiin vielä Helsingissä talvella 1953-54
ja keväällä aukesi sitten työpaikka Turun
yliopiston kirjastossa vanhassa Fenixin talossa torin kulmalla. Lokakuun alussa 1954
alkoi kirjaston siirto uusiin tiloihin nykyiselle Yliopiston mäelle, joten työsarkaa
ja haasteita riitti nuorelle ammattilaiselle.
Kirjastoura jatkui kirjaston apulaisen virkanimikkeellä, amanuenssina ja alikirjastonhoitajana. Vuonna 1966 ansioluetteloon
merkittiin vielä filosofian lisensiaatin tutkinto. Veli Heikki Eskelinen jäi eläkkeelle
vuonna 1991 Turun yliopiston erittäin arvostettuna ylikirjastonhoitajana.
Veli Heikin onni oli Jyväskylän lyseo,
jonka opetussuunnitelma perustui vanhaan
vuonna 1918 laadittuun, viisi tuntia viikossa venäjää sisältävään opetussuunnitelmaan. Suomen itsenäistymisen myötä venäjän tunnit oli Jyväskylässä Heikin aikana
korvattu ranskalla. Kun ylikirjastonhoitajan
pätevyysvaatimuksiin kuuluu molempien
kotimaisten kielten lisäksi latina ja kolme
vierasta suurta kieltä, Heikillä oli ranska,

saksa ja englanti. Kielikokeessa piti pystyä
kääntämään tieteellistä tekstiä ilman apuvälineitä ja puhumaan sujuvasti ainakin kahta
suurta kieltä. Hurjat olivat vaatimukset.
Työ vaatii myös harrastuksia. Veli
Heikille musiikki oli ollut lähellä sydäntä
jo 8-vuotiaasta asti, jolloin poika pantiin
soittamaan pianoa. Torven soitto, josta me
Heikin parhaiten tunsimme, tuli kuvaan
vuonna 1951 ”Satakuntalaisten seitsikon”
piirissä. Hanurikin sopi Heikin syliin niin
”Astrean” kannella kuin muissakin klubin
varhaisissa tilaisuuksissa. Toinen harrastus
Heikillä oli veneily. Perheen moottorivene
”Leikari” olikin tuttu näky klubimme merellisissä tapaamisissa.
Klubilehtemme L-UUTISET on ilmestynyt yli 30 vuotta. Ensimmäisen numeron
pääkirjoitus on päivätty 1.9.1982 ja siinä
vahvistetaan veli Heikin lupautuminen
päätoimittajaksi seuraavasta numerosta
lähtien. Tiettävästi koko valtakunnassa ei
siihen aikaan millään klubilla ollut meidän
klubimme kaltaista mediaa. Veli Heikki
kirjoitti lukemattomia artikkeleita klubikokouksista, klubitapahtumista ja ajankohtaisista asioista ja kaiken tämän leikkaa-liimaa
menetelmällä eli niillä välineillä, mitä siihen aikaan oli käytettävissä. Veli Heikki ja
L-UUTISET olivat erottamattomat syksystä 1982 aina syksyyn 2004 saakka, jolloin
nuoremmat ottivat tehtävän hoitaakseen.
Veli Heikki oli kaikessa klubimme
toiminnassa mukana ja hän oli klubimme
kulttuuripersoona. Klubimme osoitti arvostuksensa veli Heikille klubimme 40-vuotisjuhlaassa, jossa hän, ensimmäisenä ja
toistaiseksi ainoana, sai ottaa vastaan Melvin Jones jäsenyyden. Veli Heikin paikkaa
klubissamme on vaikea täyttää.

Ilona Elisa Levander
Lions Club Ypäjä/Katen perustajajäsen Ilona Elisa Levander menehtyi
20. marraskuuta 2012. Ilona Elisa
syntyi 18.3.1953 Mäkipään perheeseen Tyrväällä.
Häntä jäivät kaipaamaan puoliso
Hannu, tyttäret Riina ja Ronja sekä
kahdeksan lastenlasta. Myös klubi
kaipaa ja muistaa Ilonaa - nimensä
mukaista ihmistä, joka viihtyi mukavassa seurassa hyvää tekemässä.
Ilona Levander oli aktiivinen ihminen. Hänellä oli vahva halu tavata ja tutustua uusiin ihmisiin. Hän
osallistui Ypäjän kunnallispolitiik-
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kaan ja työskenteli piirtäjänä Forssan kaupungin teknisessä toimessa.
Klubissa hän oli aktiivisesti mukana
tapahtumien järjestelyissä, talkooleipojana ja retkillä, vaikka vaivat
välillä hidastivat vauhtia. Ilona ei
antanut sen haitata. Hän oli myös
klubin taiteilijasielu itse tehtyine hopeakoruineen, tiffany-töineen ja askarreltuine kortteineen. Hän lahjoitti
myös töitään klubin arpajaisiin.
Suurin ilonaihe olivat kuitenkin
lapsenlapset, joista tuoreinta hän ei
ehtinyt tavata. Uutinen uudesta tulokkaasta valaisi kuitenkin hänen
viimeisen syksynsä.
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Merkillisiä leijonia Leijonaväen ex-libriksiä
Tiedämme, että exlibris on kirjanomistajan merkki. Mutta harva
on perillä siitä, miten laajaan ja lumoavaan maailmaan sukeltaa
se joka perehtyy näihin pieniin lappusiin, niiden aiheisiin, tekotapaan, omistajiin ja suunnittelijoihin. Harrastus leviää nykyäänkin
koko ajan, vaikka painettujen kirjojen rinnalle on tullut muita
viestintätapoja. Ne eivät kuitenkaan kirjaa hävitä.
Lions Club Porvoo-Borgå.

Emäntä Auli Heikkala, Lokalahti.
Kauko Telén 1985.

Tavallisesti kirjanomistajamerkki on
kirjapainossa painettu pienehkö paperilappunen. Painokset ovat muutamasta
sadasta muutamaan tuhanteen tarpeesta
riippuen. Useimmiten merkit tilataan taiteilijoilta, joskus esimerkiksi syntymäpäivälahjaksi. Onnistuessaan merkki on
ilahduttava, hieno lahja, jonka arvo vuosien mittaan vain kasvaa. Samoin kasvaa
exlibriksellä merkityn kirjan arvo.
Jokaisessa merkissä ovat latinan sanat ex libris (kirjoista) ja omistajan nimi.
Näiden lisäksi merkissä on usein taiteellisin keinoin luonnehdittu kirjan omistajan olemusta tai harrastuksia tai merkki
on muulla tavoin persoonallinen. Exlibristen tekoa voi pitää omana taiteenlajinaan, jota ovat harjoittaneet useimmat
taiteilijat, varsinkin graafikot. Käytössä
on myös itse suunniteltuja merkkejä.

Uusia ja vanhoja tekniikoita

Uusikaupunki.
Insinööri Jukka Hakala,
69.
19
s
rra
Aa
o
im
Ra

Toimitusjohtaja Timo Ku
usinen,
Uusikaupunki. Olavi Juu
tilainen 2006.
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Tekniikoita on monenlaisia. Aikaisemmin yleisimpiä olivat metallikaiverrukset ja puukaiverrukset, mutta myös
kivipainoa ja silkkipainoa on harrastettu.
Nykyään ovat valloittaneet alaa erilaiset
valokuvausmenetelmät, joista varsinkin offsetia käytetään paljon lopullisena
painomenetelmänä. Originaalit ovat erilaisia piirustuksia ja maalauksia, valokuvia ja tekstityksiä. Aikaisemmin merkit
olivat yksinomaan mustavalkoisia, nyt
värejä käytetään reippaasti.

usinen,
Liisa ja Raimo Ku
Varjus 1997.
Uusikaupunki. Satu

Mitään yleispäteviä sääntöjä tai rajoituksia exlibriksillä ei ole. Kuitenkin
on aihetta säilyttää tyylikkyys ja pitää
merkit verrattain pienikokoisina, 5—10
-senttisinä sivuiltaan. Merkin suositeltu
kiinnityspaikka on kirjan etukannen
sisäpuolella vasen yläkulma. Näin siksi,
että alkulehdille liimattuna merkin voi
helposti poistaa irrottamalla sivu, mutta
kantta ei voi poistaa huomaamatta. Yläreuna taas siksi, että mahdollinen uusi
omistaja voi liimata oman exlibriksensä
vanhan viereen tai alapuolelle.

Exlibrisharrastajat ovatkin varsinaisia kirjan ja lukemisen ystäviä
Olen tavannut sanoa, että kirja haluaa
tulla luetuksi, mielellään useaan kertaan
ja monen ihmisen lukemaksi. Se haluaa
myös päästä hyvään kirjahyllyyn muiden hyvien kirjojen joukkoon. Parasta
mitä se voi toivoa on, että omistaja pitää kirjasta niin paljon, että haluaa merkitä sen exlibriksellä omaan kirjastoonsa
kuuluvaksi. Se on todellinen arvostuksen
osoitus. Tietysti se auttaa myös saamaan
kirjan kotiin, vaikka sitä lainattaisiinkin.
Exlibris-merkit (Itse merkissä sanat
ex libris kirjoitetaan latinan mukaan erilleen, mutta puhuttaessa muuten harrastuksesta, merkeistä ja käsitteestä,
kirjoitetaan sanat yhteen) ovat siitä näkyvänä osoituksena. Latina on muutenkin
merkeissä eniten käytetty vieras kieli,
varsinkin ihmisten elämänohjeena olevat
latinan lentävät lauseet.

Rehtori Aarne Helminen,
Uusikaupunki. Viljo Lehm
ussaari 1968.
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Ex-librikset harrastuksena
Keräilyharrastus kohdistuu ainakin kahteen eri asiaan. Ensimmäinen on merkin
omistajien henkilöhistoria. Suomessa
on yli 20.000 erilaista exlibristä, mutta
kaikkia ei ole kenenkään keräilijän kokoelmissa. Tähän puoleen liittyy myös
harvinaisuuksien keräily, jolloin esimerkiksi Suomen marsalkka Mannerheimin
exlibriksestä maksetaan melkoisia summia. Toinen puoli merkeistä on niiden toteutustapa ja taiteellinen arvo. Parhaimmillaan kyse on pienoistaiteesta, jonka
tekijöinä ovat usein taidemaailman parhaat mestarit. Millä tavoin merkin tekijä
on tavoittanut pieneen alaan jotain olennaista merkin omistajasta, siinä nähdään
taitajan taito.

Minkälainen
merkki?

sitten

olisi

hyvä

Yksinkertaisuus on valttia. Pieni koko
jo edellyttää melkoista yksinkertaisuutta
ja rönsyjen karsimista. Yhden ihmisen
kaikkien harrastussymbolien kokoaminen samaan merkkiin johtaa useammin
sotkuiseen lopputulokseen kuin tyylikkääseen merkkiin. Esimerkiksi Erkki
Tantulla oli kyky ilmentää yhdellä esineellä, vaikkapa kävyllä tai pihdeillä, kuvattavaansa. Oman merkin suunnittelijan
kannattaa myös ottaa riittävän suuri painos, koska määrä ei paljon hintaa lisää.
Mikään kallis asiahan exlibriksen teettäminen ei välttämättä ole. Taiteilijapalkkio lienee suurin menoerä, mikäli yleensä tällä linjalla toimitaan. Jos kysymys
on lahjasta, lienee järkevää varmistaa
merkin saajan hyväksyntä ennen merkin
painamista.

Kirjanomistajamerkit
uusi asia

eivät

ole

Oikeastaan se on yhtä vanha kuin kirjatkin. Exlibriksien juuret ovat 3400 vuoden takaisessa faaraoiden Egyptissä ja
papyruskääreiden teksteissä, joita säilytettiin omistajalaatoin varustetuissa arkuissa. Babylonialaisten savitaulujen kautta siirryttiin irtomerkkeihin, kun paperin

keksineet japanilaiset ottivat ne käyttöön
tuhat vuotta sitten. Luostarimunkkien
käsin ahertamat kirjat olivat nekin äärettömän arvokkaita ja omistajamerkintä
oli välttämätöntä. Suomen varhaisimmat
exlibrikset lienevät turkulaisia: Mikael
Agricolan ns. sokkopainanta ja vanhin
nykymuotoinen, kuvallinen exlibris, joka
kuului Turun tiedemiespiispalle, Carl
Fredrik Andreas Mennanderille. Siinä
ei ollut hänen nimeään, vaan kuva Golgatan murhenäytelmästä ja päällä sanat
Cruci Fixus Amor Meus (Ristiinnaulittu
rakkauteni). Sanojen ja piispan nimien
alkukirjaimet ovat samat CFAM.

Espoo.
Ylilääkäri Altti Kangas,
4.
Taija Toratti 199

Yhdistyneet keräilijät
Meillä exlibris-harrastajilla on Suomessa
kaksi yhdistystä: vanhempi Suomen Exlibrisyhdistys pääpaikkanaan Helsinki ja
nuorempi Exlibris Aboensis. Jälkimmäisellä on ikää vasta kaksi vuosikymmentä,
mutta siitä on kasvanut eräs maailman
suurimmista yhdistyksistä, jäseniä on
yli 500 eri puolilta maata, ulkomailtakin. Jäsenet ovat sekä keräilijöitä että
taiteilijoita ja kuukausittain kokoontuu
ns. vaihtopörssi Turun NNKY:n tiloissa
vaihtamaan merkkejä, kuuntelemaan esitelmiä ja talkoilemaan mallikasta jäsenlehteä, joka ilmestyy neljästi vuodessa.
Aiheeseen kuuluvia matkoja tehdään
maakuntaan, Baltiaan ja muualle ulkomaille. 3-päiväinen meeting on keväisin Naantalissa. Yhdistys järjestää myös
merkkien edullista yhteispainatusta kaksi
kertaa vuodessa. Lisätietoja yhdistyksestä: www.exl.fi. Yhteyshenkilönä on puheenjohtaja Tauno Piiroinen, Mertatie
12, 21100 Naantali, puh. 040 589 0386,
tauno.piiroinen@exl.fi.
Ohessa on leijonien omistamia tai
leijonien tekemiä exlibriksiä pääasiassa
lähiseudulta. Onpa mukana myös tiettävästi ainoa klubille tehty oma merkki,
jonka tekijästä ja tekovuodesta ei ole tietoa.

Koulutussuunnittelija Pirjo Koskenrouta,
Uusikaupunki. Ipse 1993.

Erkki Sirkiä
LC Uusikaupunki

Pankinjohtaja Jaakko Kailiala, Lieto.
Anja Hänninen 1996.

Uusikaupunki.
Erkki ja Lilly Sirkiä, .
ES ipse 1968

Elinkeinoasiamies Ilmo
Jaramo,
Kustavi. Reijo Telaranta
1968.
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én 1965.

Illoisen suku. Kauko Tel

uori,
Metsänhoitaja Erkki Rautv
6.
193
la
ltia
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Helsinki. Paul
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Japanissa kesällä 2012
Kuulin Lionsien vaihdosta eräältä tuttavaltani syksyllä 2011 ja koska vaihtomaissa oli mukana myös Japani, kiinnostuin heti ja päätin hakea.
Kiinnostukseni Japania kohtaan alkoi 14-vuotiaana, ja kesällä 2011 pääsin
toteuttamaan pitkäaikaisen unelmani ja
matkustin Japaniin äitini kanssa. Matka
kesti kuitenkin vain viikon, eikä siinä
ajassa ehtinyt tutustumaan Japaniin kuin
pintapuolin. Tuolloin matkustimme
Osakaan ja vierailimme myös Kiotossa.
Hakuprosessi eteni hyvin ja lopulta
pitkältä tuntuneen odotuksen jälkeen
sain tietää, että minut oli valittu yhdeksi
matkaanlähtijäksi.
Tunnelmat matkaan lähtiessä olivat
melko sekalaiset. Olin odottanut matkaa
innoissani niin kauan, että lähdön hetki
tuntui epätodelliselta. Oli myös ensimmäinen kerta kun matkustin yksin ilman perhettäni, vaikka matkustamisesta
muuten olikin kokemusta. Oli helpottavaa jutella muiden lähtijöiden kanssa
lentokentällä. Kolme muuta vaihtaria
tuli kanssani samalla koneella, joten
lennosta ei tullut ollenkaan tylsä. Lento kokonaisuudessaan sujui mutkitta.
Tosin taisin olla ainut joka sai oikeasti
vähän nukuttua.
Siitä huolimatta että tämä ei ollut
ensimmäinen kertani Japanissa, Japanin
maankamaralle pääsy tuntui ihmeelliseltä. Edellisestä käynnistä oli kyllä hyötyä, koska osasin varautua lentokentällä
odottaviin toimenpiteisiin. Kun laukut
oli saatu, oli vuorossa host-vanhempieni
tapaaminen. He olivat tulleet lentokentälle minua vastaan ja siinä samalla tapasin myös muita Lions-klubiin kuuluvia
japanilaisia. Seurasi valokuvaustuokio
ja sain mukaani pienen paketin lippuja

ja lappuja. Automatka lentokentältä perille host_-kotiini kesti noin tunnin. Sen
aikana tein erilaisia havaintoja, kuten
sen ettei host-isäni puhunut lainkaan
englantia ja host-äitini kielitaitoa voisi verrata suomalaisen ala-asteikäisen
taitoihin. Se ei kuitenkaan haitannut,
koska ymmärsin peruspiirtein mitä he
tarkoittivat. Sanakirja oli koko ajan
käsillä ja pyrin käyttämään japaninkieltä milloin vain kykenin.
Kaupunki jossa asuin vaihtoni ajan, oli nimeltään Takarazuka, joka sijaitsee
Osakan lähellä Hyogoprefektuurissa. Sinne
päästyämme menimme ensimmäiseksi
syömään. Vaikka
tiesin, että ilmasto tulisi olemaan
hyvin
kostea
ja kuuma, en
osannut kuitenkaan odottaa
aivan sellaista. Ruokailun
jälkeen kävimme ruokakaupassa
ostoksilla ja
suuntasimme
kotia kohti.
Host-perheeni talo sijaitsi mielestäni
todella
upeassa paikassa
ja myös heidän
kotinsa oli viihtyisä. Sain kunnian asettua asumaan

talon perinteiseen japanilaiseen huoneeseen. Aluksi hieman
epäilin
millaista
olisi nukkua
futonilla,

mutta
ilokseni se
osoittautui hyvin mukavaksi.
Aikaerorasitusta en voi
sanoa kokeneeni kuin ensimmäisenä
yönä, jolloin menin nukkumaan todella aikaisin ja heräsin keskellä yötä
luullen että oli jo aamu. Ensimmäisinä
päivinä tutustuin perheeni sukulaisiin
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ja tuttaviin, kiertelimme kaupungilla
ja kävimme Lions-klubilla, jossa pidin
pienen esittelypuheen japaniksi. Pääsin
käymään erilaisissa näyttelyissä, ostoskeskuksissa ja pääsin katsomaan musikaalia Takarazuka-teatteriin, jossa kaikki näyttelijät ovat naisia.
Host-isäni kävi
vielä töissä,
joten vietin

päivä, ja aina viimeistään illalla alkoi
kova rankkasade.
Kaikki ihmiset jotka tapasin, olivat
hyvin ystävällisiä ja kohteliaita, ja onneksi myös huumorintajuisia.
Haasteellisia asioita sanoisin olleen
melko vähän, niistä selvisi positiivisella
ajattelulla ja kokeilunhalulla. Minulle esimerkiksi tarjottiin ruokaa todella
usein, minkä koin hieman hankalaksi
aluksi, sillä kuuman ilmaston takia ruokahaluni oli hieman alhaisempi enkä
kuitenkaan viitsinyt olla epäkohtelias ja
kieltäytyä. Japanissa ruoan jättäminen
on epäkohteliasta, mutta onnekseni perheeni oli melko rento eikä
pahastunut kun kerroin syyn
siihen, miksi en aina jaksanut kaikkea ruokaa. Hassua minusta oli se, ettei
ruoan kanssa läheskään
aina juotu erikseen mitään, kuten Suomessa. Toisaalta ruokia
oli
useimmiten
niin monessa eri
kipossa, että ainakin
jossain
niistä oli lientä.
Toinen hieman
haasteellinen
asia oli aika
ajoin se, kun
tajusin ettei
ympärillä kukaan puhunut
suomea
tai
edes englantia kunnolla.
Näin ei käynyt
usein, mutta
tuolloin ajattelin sen olevan jonkinlaista
kulttuurishokkia,
mitä se luultavas-

ti olikin. Joillekin voi tulla yllätyksenä,
mutta Japanissa on yllättävän vaikeaa
selvitä pelkällä englannin taidolla. Tai
kyllä toki selviää, mutta kommunikointi voi jäädä hieman vähäiseksi. Vähäisestäkin japanin kielen osaamisesta on
hyötyä.
Matkaltani kertyi melkoinen määrä
lahjoja. Perheeltäni sain lahjaksi mm.
kimonon. Otin mukaani melkoisen määrän kaikenlaisia pieniä lahjoja. Siitä oli
hyötyä sillä usein kun sain lahjan, pystyin myös antamaan vastalahjan, mikä
tietenkin oli hyvin kohteliasta.
Matkasta jäi hyvät muistot ja voin
sanoa myös itseluottamuksen kasvaneen. Jo parin ensimmäisen päivän aikana opin paljon uutta ja host-äitini sanoi minun kehittyneen huimasti. Paikan
päällä kielen oppiminen olikin paljon
helpompaa, koska sitä oli pakko käyttää
ja kuunnella koko ajan. Tietenkin kun
opin uutta, niin myös into oppia lisää
kasvoi.
Suosittelen vaihtoon lähtöä Japaniin
kaikille, jotka ovat avoimia kokeilemaan uusia asioita ja ovat kiinnostuneita Japanista. Suosittelen ylipäätänsäkin
vaihtoon lähtemistä! Olen iloinen, että
omalle kohdalleni sattui hyvä perhe jonka kanssa tulin hyvin toimeen. Lähdettyäni takaisin Suomeen lupasin mennä
vierailemaan heidän luonaan ensi keväänä ja ottaa mukaan ainakin äitini.
Suomeen palattuani olen lähettänyt sähköpostia host-äitini kanssa säännöllisesti.
Matka on nyt varattu maaliskuun
lopulle, ja olen perheeni kanssa sopinut
tulevani heille kyläilemään. Tällä kertaa
matkustamme myös Tokioon! Uskon,
että myös tulevaisuudessa tulen palaamaan takaisin Japaniin!

Seelia Söderlund

enemmän
aikaa host-äitini
kanssa. Hän oli hyvin
herttainen ja tykkäsi hemmotella minua. Kävimme melkein päivittäin kävelyllä ulkona, vaikka ilmaston
vuoksi ei montaa tuntia jaksanutkaan
vaellella. Koska Japanissa on kesäisin
sadekausi, sadekuuroja tuli lähes joka
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Ungdomsutbyte till
Turkiet
Efter att ha skickat ansökan och blivit intervjuad fick jag ett
stipendium för att åka iväg till ett annat land i Europa i
tre veckor. Under den här tiden skulle jag få bo ungefär
halva tiden hos en värdfamilj och andra halvan på
ett läger med deltagande ungdomar från hela världen. Jag fick veta att jag skulle få åka till Istanbul
i Turkiet, vilket var ett av mina önskemål så det
gjorde mig väldigt glad.

När dagen kom för mig att åka visste
jag inte vad jag skulle vänta mig, jag
hade inte haft någon kontakt med min
värdfamilj före resan och trots all information jag fått av Lions-medlemmar
här om aktiviteter och system som
skulle finnas på lägret var detta något
helt nytt för mig så jag var självklart
nervös. Jag reste själv och med tanke
på att jag kommer från en liten ö med
runt 260 personer hittade jag ganska
bra själv på en av Europas största flygplatser. Jag togs emot av en av lägrets
ledare som jag skulle få träffa igen efter min vistelse i värdfamiljen. Med
honom var en man som visade sig vara
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min värdfamiljs
chaufför, han var
alltså där för att
föra mig till dem.
Jag visste fortfarande ingenting om min
familj men när jag väl
fick träffa dem behövde
jag inte längre oroa mig
för hurdana människor de
kunde vara. De tog direkt in
mig som en del av familjen och var
jättetrevliga. Värdfamiljen bestod av
en mamma, en pappa och två små barn;
en flicka på fem år och en pojke på tre.
De kunde alla väldigt bra engelska,

t.o.m den
femåriga flickan. Familjen var en del av den högre klassen i
Istanbul och skillnaderna mellan rika
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”På det här viset lärde jag mig
även ganska snabbt lite turkiska som skulle komma till
användning i mina försök att
tala med lokalbefolkningen.”

och fattiga i Turkiet är ganska stora.
Jag märkte redan första dagen en häftig klasskillnad som jag aldrig upplevt
i Finland. Då jag var en del av familjen
nu skulle jag självklart även uppföra
mig som dem, och eftersom jag tar seden dit jag kommer gjorde jag det, men
då jag inte är van vid att låta andra servera mig min mat, tvätta mina kläder
eller hämta alla mina saker åt mig och
inte innerst inne kände att detta var rätt,
så var detta det svåraste med hela resan.
Jag skulle ändå inte vilja ändra på något då själva upplevelsen av detta varit
mycket lärorik.
Jag kom väldigt bra överens
med barnen i familjen och resten av
släkten. I Turkiet är släkten viktig och
i min familj träffades de ofta, därför
skulle jag säga att jag på samma gång
fick många morbröder, mostrar och kusiner. Däremot några som enligt mig
också var en viktig del av familjen var
hushållerskorna och barnsköterskorna.
Eftersom jag spenderade mycket tid
med barnen lärde jag även känna deras
hemhjälp. Ingen av dem kunde engelska men vi hade mycket roligt i våra
försök att tala med varandra, jag använde min ”Turkish for travellers”-bok
flitigt och de använde sig av handgester. På det här viset lärde jag mig även
ganska snabbt lite turkiska som skulle
komma till användning i mina försök
att tala med lokalbefolkningen.
Min värdfamiljsvistelse var
alltså en lärorik och underbar tid, det
enda jag saknade lite var att komma
ut till det riktiga Istanbul. Jag fick inte
se mycket sevärdheter eller offentliga
platser eftersom de tydligt inte hade
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mycket kontakt med omvärlden
utan
umgicks
mest
med sina vänner
i de rätta kretsarna
och skyddades nästan
dygnet runt av vakter.
Efter att ha spenderat halva tiden hos min
värdfamilj var det dags för lägret
som skulle vara i elva dagar. Det var
skönt att äntligen få träffa ungdomar i
min egen ålder igen och jag var väldigt
förväntansfull, jag hade trots allt hamnat i det som flera år i rad röstats fram
till Lions bästa läger för ungdomsbyte.
Här fanns ungefär 45 ungdomar och 12 ledare men då ledarna inte
egentligen var mycket äldre än oss sågs
de lite som lägerdeltagare och vi blev
alla bra vänner med dem med. Det gick
även jättesnabbt att lära känna alla de
andra ungdomarna då man alltid hade
något att börja prata om, som t.ex.
namn, nationalitet, språkskillnader
och hur det varit i värdfamiljen. Jag
märkte att lägret var fullt av intressanta
människor som var sociala och på bra
humör, vilket gjorde allting väldigt enkelt.
I lägret hade vi fullt med aktiviteter som tog upp nästan hela dagarna, vi hade aldrig en tråkig stund.
Dessa aktiviteter var exempelvis utställningar, museuibesök, en dag på
vattenland, båtturer, fotoworkshops,
traditionell turkisk dans, disco och
mycket, mycket mer. Jag fick äntligen
se de sevärdheter jag ville besöka i Istanbul som Grand Bazaar, Blå moskén

och Hagia Sofia. Jag fick även äntligen
uppleva lite typiskt turkiskt liv med
den traditionella turkiska maten och
bekantskaperna med ”vanliga” turkiska
människor. Allt detta med massor av
nya, trevliga vänner.
Jag kände mig väldigt hemma
i Istanbul som utan tvekan är det bästa
stället jag besökt och min hemlängtan
blev mindre och mindre för varje dag
som gick. Efter dessa elva dagarna i
lägret som varit de roligaste elva dagarna i mitt liv kom till slut stunden då vi
måste lämna lägret och de fantastiska
människorna. Efteråt har jag insett vad
mycket jag lärt mig, inte bara om främmande nationaliteter och kulturer¬,
utan även väldigt mycket om min egen
och hur den skiljer sig från andra. Jag
har fått vänner för livet spridda i hela
världen och jag undrar hur någon kommande resa ska lyckas toppa detta. Att
ta chansen att delta i något som detta är
det bästa jag gjort och rekommenderar
definitivt andra att göra detsamma!

Anna Sjöstrand, kökar
(LC Mariehamn)
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Lions Youth Camp - Enjoy the
exotic forests and the unique
archipelago - Loimaa-107-A
Koska Lions- järjestömme on kansainvälinen yhteisö, me kaikki leijonat tunnemme yhteenkuuluvuutta. Olemme samaa isoa leijonaperhettä. Itse olen kiitollinen, että minulla on ollut mahdollisuus
palvella järjestöämme ja sen nuorisovaihtoa hyvinkin kansainvälisesti. Siinä on tullut tutuksi vanha
totuus – lionit tekevät kaikissa maissa pyyteetöntä työtä. Tässä toteutuu myös konkreettisesti sanontamme – jätä isänmaa nuorille entistä parempana.
Nuorisovaihto on ehkä tunnetuin kansainvälinen toimintamme, ja siinä avautuu monelle klubille konkreettinen mahdollisuus osallistua toimintaan.
Suomi on suurvalta Lions- maana..
Onhan suomen kieli yksi Lions-järjestön virallinen kieli. Kiitos jäsenmäärämme: yli 25.000 jäsentä takaa
sen. Samoin olemme nuorisovaihdossa
suurvalta. Olemme 50-vuoden aikana,
jolloin meillä on ollut nuorisovaihtoa,
lähettäneet tuhansia nuoria kansainväliseen vaihtoon – jopa useammassa sukupolvessa.
Vastaavasti olemme avanneet kotiemme ovet tänne tuleville nuorille, ja
näin olemme voineet olla mukana kansainvälisessä nuorisovaihdossa.

KANSAINVÄLINEN
LEIRI LOIMAALLA 25.7 -4.8.
Suomessa järjestämme vuosittain 4-5
nuorisoleiriä. Kun piirejä on 14, tulee
jokaiselle piirille järjestettäväksi leiri
joka kolmas vuosi. A-piirin leirin järjestämisvuoro on tullut v. 2013. Piirimme
kiertävän suunnitelman mukaisesti leirin järjestäminen tuli IV alueen vastattavaksi. Vastuulliseksi klubiksi lupautui
LC Loimaa/Tähkä. Olemme rakentaneet organisaatiotamme jo alkuvuodesta
2012 lähtien. Leirin valmistelut onkin
syytä aloittaa riittävän ajoissa. Leirin pitopaikaksi olemme valinneet tarjousten
perusteella Loimaan ammatti-instituutin
koulutilan.
Leirijärjestelyt ovat aikataulussa.
Leirille on tulossa n. 30 nuorta eri maista.

LEIRIN OHJELMA
10-päivän leiri vaatii paljon suunnittelua ja pohtimista. Olemme lähteneet ohjelman rakentamisessa siitä, että
ohjelman pitää olla rakennettu niin, ettei
”aina olla menossa”.
Kun olen saanut yhteenvetoja vastaavilta leireiltä, nuorten mielestä
mieluisinta on ollut leppoisa yhdessäo-
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lo. Vastaavasti taas kiireisestä aikataulusta ei ole pidetty.
Suunnittelussa olemme pyrkineet
siihen, että nuorille näytetään ja annetaan kokemuksia piirimme alueella. Samoin jo leirin nimessä olemme käyttäneet
hyväksi ainutlaatuista saaristoamme ja
metsää. Nämä ovat jo sinänsä arvoja,
joita emme aina itse huomaa.
Nuorille annetaan myös mahdollisuus itsensä toteuttamiseen.
Luonnollisesti leirin kielenä on
englanti.

ISÄNTÄPERHEENÄ OLEMINEN – OMAT KOKEMUKSET
Olennaisena osana nuorisovaihtoa on
ns. isäntäperhejakso, jolloin nuoret ovat
suomalaisissa perheissä, ja näin tutustuvat suomalaiseen elämänmenoon ja sen
kulttuuriin. Kulttuurissamme arvostetaan johtajaa joka johtaa ryhmää edestäpäin – eikä takana.
Niinpä olin valmis Joulunaikaan
2012 valmis itse olemaan isäntäperheenä, jotta saisin konkreettisesti kokea,
millaista se on. Tosin olen jo kahtena
kesänä ollut lyhyitä jaksoja isäntäperheenä, mutta nyt oli parempi tilaisuus
saada arvokasta kokemusta. Hetkeäkään
en ole katunut ratkaisua.
Saimme juuri ennen Joulua vaihtonuoren Australiasta. Meille saapui
17 v. Emma Ussing. Hän oli jo sitä ennen viettänyt 3- viikkoa Ruotsissa ja nyt
hänellä oli vuorossa tutustuminen Suomeen.
On aivan luonnollista, että aluksi
jännittää, miten löytyy ”yhteinen kieli”.,
mutta hyvin se löytyi. Olin etukäteen
häneen yhteydessä facebookin ja sähköpostin välityksellä. Se olisikin aina
toivottavaa, sillä on hiehoa jo etukäteen
ehdottaa ohjelmaa perhejaksolle.
On hyvin tärkeä, että nuorelle tehdä
liian tiukkaa ohjelmaa. Voisin sanoa,
että tämä on kaikkein tärkein asia. Toinen on se, että kuullaan myös nuorta,
mitä hän haluaa. Tällä tavoin voimme
tukea ja vahvistaa nuoren itsetuntoa ja

epävarmuutta uudessa kodissaan.
Itse olin rakentanut oman perhejaksomme vaihtonuoren mukaan juuri
sopivasti, joten hänellä jäi aikaa myös
oman päiväkirjan kirjoittamiseen ja rentoutukseen.
Kävimme mm. Joulurauhan julistuksessa Turussa, risteilyllä Latvian
Riiassa, Loimaan sarka museossa,
Loimaan palolaitoksella, hiihtämässä ja
keilaamassa.

MEILLEKÖ VAIHTONUORI?
Tämä kysymys toivottavasti tulee esiin
monessa kodissa piirimme alueella kevään 2013 aikana - ja saadaan myöntävä vastaus. Pääasiallinen perhejakso
tulee olemaan n. 3 viikkoa ennen leirin
alkua. Leirihän alkaa 25.7. Pääsääntöisesti tuo kolmen viikon jakso jaetaan
kahden perheen kesken. Tietysti perhe
voi toimia isäntäperheenä koko ajankin.
Perheen joka haluaa ottaa vaihtonuoren, pitää täyttää lomake, jotta heille
voitaisiin ohjata mahdollisimman hyvin
toiveita vastaava nuori.
Kun nuorisovaihto on ollut hyvin
aktiivista viime vuosina A-piirin alueella, oletan, että klubit ottavat tämän
isäntäperheasian omakseen, ja hakevat
aktiivisesti isäntäperheitä.
Meidän on syytä nyt näyttää, että
yhteistyö on voimaa, ja muistaa tämä
yhteisöllisyys.
Annan mielelläni asiaan liittyviä lisätietoja.

Ari Lindell, ari.lindell@lions.fi
YCEC 107-A
www.lionscamp-loimaa.fi
Nuorisoleirin johtaja
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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 seremonian mukaan. Useimmiten ne keskitetään klubin vuosijuhlaan tai
piirin ARS-juhlaan, joka tänä vuonna on piirin vuosikokouksen yhteydessä 27.4. Somerolla. Tarvittavista välineistä ja seremoniasta saa tarkempia tietoja piirin ARSDC 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.

Tervetuloa piirin vuosikokouksen yhteydessä pidettävään

ARNE RITARI – MELVIN JONES –JUHLAAN 27.4. klo 14-16 Somerolle
* Erinomainen tilaisuus kiittää ansioituneita Lions-ritarin arvolla ja Melvin Jones –jäsenyydellä!
* Anomukset Lions-ritareista, jotka halutaan vihittävän juhlassa, lähetetään ARS:n sihteeri-asiamies Timo Haastolle
(Kauppilankuja 51, 03400 Vihti) maaliskuun loppuun mennessä.
* Juhlassa vihkimistä varten tulevien ritareiden lions-ansioluettelot lähetetään viikkoa ennen juhlaa ARS-DC
Heikki Mäkelälle (heikki.makela@lions.fi). Häneltä saa tarkempia tietoja ritariasioissa.
* Tiedot juhlassa luovutettavista, jo aiemmin anotuista Melvin Jones –tunnuksista ilmoitetaan viikkoa ennen juhlaa
LCIF-DC Janne Tienpäälle (janne.tienpaa@lions.fi)
Heikki Mäkelä					Janne Tienpää
PDG						Piirin LCIF-toimikunnan puheenjohtaja
Piirin ARS-toimikunnan puheenjohtaja

Arvo ja Aulikki

”Ooh. Vau. Olen sanaton.”

JALOPEURA 2012

”No, ritariseni! Miltäs nyt tuntuu?”

”Jalo olo.”
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Vielä ehdit!

Lähde mukaan kansainväliseen vuosikokoukseen Hampuriin
Hampurissa 5. - 9.7.2013 järjestettävään
Lions-järjestön vuosikokoukseen on jo
nyt ilmoittautunut yli 250 suomalaista.
Koskaan aikaisemmin suomalaiset lionit
ja puolisot eivät ole osallistuneet näin
runsain joukoin lionien suurimpaan vuotuiseen tapahtumaan.
Miksi me suomalaiset lähdemme nyt
kansainväliseen vuosikokoukseen? Suuri
innostus johtuu siitä, että tulevan kesän
vuosikokous on todella lähellä meitä.
Hampuriin on vain kahden tunnin lento
Helsingistä. Toinen merkittävä seikka
on se, että osallistuminen on nyt tehty
helpoksi, kun Lions-liitto, monet klubit
ja lionit ovat järjestäneet matkapaketteja.
Voimme vain kuvitella millainen
yhteenkuuluvuuden tunne syntyy kun
kokoonnumme paraatiin tai kongressin
täysistuntoihin yhtenä suurena ryhmänä.
Taatusti meidät suomalaiset huomataan
ja voimme osoittaa, että Suomi on suuri
lionsmaa. Osallistujia odotetaan kaikkiaan reilut 20 000 yli sadasta maasta.
Tutustu tapahtuman monipuoliseen
ohjelmaan www.lionsclubs.org (sivusto
on myös suomen kielellä) -> Uutiset ja
tapahtumat -> Kansainvälinen vuosikokous -> Tietoja vuosikokouksesta.

Varaa matka nyt
Lions-liitto on tehnyt ennakkovarauksia matkatoimistojen kautta. Finnairin
lentojen osalta ennakkovaraukset ovat
voimassa 25.2. saakka. Mikäli matkoja on vielä silloin myymättä, tulee liitto
vapauttamaan osan ennakkovarauksista,
joten nyt kannattaa toimia nopeasti ja
varata oma matka mahdollisimman pian.
Varaukset on tehtävä suoraan liiton
käyttämien matkatoimistojen kautta.
Joko Matkatoimisto Hogg Robinson
Group Finland, Helsinki (HRG) tai Uudenmaan Seuramatka Oy.
Matkatoimistot pidättävät oikeuden hinta- ja aikataulumuutoksiin, jotka
johtuvat heistä riippumattomista syistä.
Hintoihin ei sisälly matka- tai peruutusvakuutuksia ja siksi suositellaan, että
matkustajalla on oma matkavakuutus.
Lisätietoja Lions-liiton matkoista,
rekisteröitymisestä ja majoituksista saat
liiton matkakoordinaattori Tuomo Holopaiselta, puh. 0400-677 293 tai tuomo.
holopainen@lions.fi. Voit myös katsoa
Lions-liiton sivuilta kokouskalenteria.
Ota yhteyttä!

Ohjelma Hampurissa – tunnelmaa ja hauskaa yhdessä oloa
4.7. Nordic Get-together -ilta
(oma tapahtuma Pohjoismaiden edustajille, hinta n. 25 €/henkilö)
5.7. Näyttelyhalli on avoinna koko päivän ja aikaa jää myös kaupungin
nähtävyyksiin tutustumiseen
6.7. Paraati, johon osallistuu yli 20 000 leijonaa ja puolisoa
- illalla on aikaa tutustua kaupunkiin

7.7. Avaustäysistunto, lippuseremoniat, kansainvälisen presidentin puhe
ja kansainvälinen show. Iltaohjelmassa mm. Nordic Hospitality Room
-iltatilaisuus (hinta noin 25 €/hlö)
8.7. Toinen täysistunto, ehdokkaiden nimeäminen 2. varapresidentiksi
ja kansainvälisiksi johtajiksi

9.7. Äänestys, päätösistunto ja presidentin, kansainvälisten johtajien ja
piirikuvernöörien virkaan asettaminen. Iltatilaisuus, jonka järjestävät
päämajan LCI:n virkailijat
Katso yksityiskohtainen ohjelma www.lionsclubs.org -sivuita.

Ilmoittautumisohjeet
Vielä ehdit ilmoittautua. Tapahtumaan rekisteröityminen on tehtävä
Lions-järjestön Online Registration -verkkopalvelun kautta.
Rekisteröintimaksu on
• 130 US$/henkilö (n. 97 €) 31.3. saakka.
• 150 US$/henkilö (n. 112 €) 1.4. alkaen.

Vakiintuneen käytännön mukaan, vain rekisteröityneillä on oikeus
osallistua kongressin tapahtumiin. Rekisteröityneet saavat osallistujakortin, joka oikeuttaa sisäänpääsyyn tilaisuuksiin, joista ei ole ennakkoon ilmoitettu erillistä hintaa.
Samalla kun rekisteröidyt osallistujaksi, voit varata majoituksen
Lions-järjestön varaamista hotelleista. Kaikista virallisista tapahtuman hotelleista on maksuton kuljetus kokouspaikalle.
Kaikki omatoimiset matkaajat ovat luonnollisesti tervetulleita. Hampurissa ja sen lähistöllä on lukuisia hotelleja, joista voi suoraan varata
majoituksen. Tarjolla on palveluja myös matkailuautolla liikkuville.
Tiedot leirintä- ja matkailuautoalueista löytyvät www.lionsclubs.org
-vuosikokoussivuilta.

Muita matkojen järjestäjiä:

Ryhmä Harry Kuitunen (LC Somero). Puh. 0400-317 889,
harry.kuitunen@surffi.net. Finnairin lento, lähtö 4.7. klo 17.30 ja
paluu 10.7. klo 19.10.
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Crusell
Music Festival • Uusikaupunki, Finland

27.7.-3.8.2013

JOKAIAlina

SELLE
on tosi
hyvä
ON
kenkäkauppa.
KENGÄT

Kamari- ja orkesterikonsertteja,
Lyhtyjen Yö, Lastenkonsertti, Kähäräklubi
• Laurent Lefevre
• Tapiola Sinfonietta
• Olli Leppäniemi
• Osmo Vänskä
• Jan Söderblom
• Jacques Zoon
• Rajaton
• Essi Luttinen
• Doina Klezmer
• Jussi Lehtipuu
• Tempera
• Iiro Rantala
• Il Vento
• Anna-Mari Kähärä
• Zetes
• Christian Wetzel
• Yehuda Gilad
Puupuhallinkurssit 29.7.-3.8.2013.
Ilmoittautumiset: rauno.melos@uusikaupunki.fi
Viikon taiteellinen johtaja Harri Mäki.

crusell.fi

Lipunmyynti 15.3. alkaen
Uudenkaupungin matkailutoimistosta, Rauhankatu 10,
p. (02) 8451 5443 ja Lippupalvelun myyntipisteistä kautta
maan. Hinnat 15 – 45 €. Uudenkaupungin matkailutoimiston kautta liput ilman toimitusmaksuja. Lippupalvelun
kautta hinnat 17,50 – 48,50 € sisältäen toimitusmaksut.
Muut tiedustelut: Uudenkaupungin kulttuuritoimisto,
puh. (02) 8451 5302, rauno.melos@uusikaupunki.fi

Kiitokset lehtemme kirjoittajille,
kuvittajille, ilmoittajille ja
yhteistyökumppaneillemme.

Sisustusompelupalvelu
Ark. 9.30-17.30, La 9.30-13.30
Alinenkatu 36, 23500 Uusikaupunki
P. 02 8423 003

Ma-pe 9.30–17.00,
la 9.30–13.00

Alinenkatu 36, Uki
puh. 8415315

Hyviä lukuhetkiä ja muistakaa
suosia ilmoittajiamme!
Palautetta Jalopeuralle voi
lähettää osoitteella
jalopeura.toimitus@gmail.com
JALOPEURA 2012
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KUTSU

Lions Golf 2013
107-A Piirin
Golf-mestaruuskilpailut
Su 26. toukokuuta 2013 klo 9.00
UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI
Välskärintie 2 D, 23500 Uusikaupunki
Kilpailumuotona pistebogey
Miehet/Naiset HCP 0-36,0

Osallistumisen tasoitusraja HCP 54,0
Osallistumisoikeus lioneilla ja heidän puolisoillaan/seuralaisillaan.

Kilpailun järjestää Lions Club Uusikaupunki

KILPAILUN TUOTOT KÄYTETÄÄN UUDENKAUPUNGIN ALUEEN
NUORTEN JA VANHUSTEN TUKEMISEEN.

LIONS UUSIKAUPUNKI
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Ilmoittautuminen
Sähköpostilla osoitteeseen jaakko.
suominen@uusikaupunki.fi. Ilmoita viestissä nimesi, tasoituksesi,
golfseurasi, sähköpostiosoitteesi ja
puhelinnumerosi.

Kilpailumaksu

60€/hlö, kun ilmoittaudut
10.4. mennessä
70€/hlö, jos ilmoittaudut
11.4.-11.5.2013

Kilpailumaksu (maksetaan
etukäteen) sisältää: green fee,
range pallot, kevyt aamiainen,
lounas ja virvoitusjuomapullo pelikierrokselle.

Tiedustelut

Jaakko Suominen, 040 500 3828
tai sähköposti
jaakko.suominen@uusikaupunki.fi

JALOPEURA 2012
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Osuuskaupan omistavat sen jäsenet eli asiakasomistajat. Osuuskaupat investoivat, työllistävät
ja ovat mukana vahvistamassa
kotiseutunsa hyvinvointia. Siksi Sryhmän osuuskauppojen tulos palautuu oman toimialueen hyväksi
palvelujen kehittämiseen ja etuina
asiakasomistajille.

Paikallinen
palvelee
paremmin
Soita p. 02-762 5700
tai tule käymään!

www.sso.fi

NETTISIVUT
Niin pienelle kuin
suuremmallekin yritykselle!
Ilmiömäiset ominaisuudet:
- sivut toimivat myös kännyköillä
ja tableteilla
- helppo päivitettävyys
- hyvä näkyvyys hakukoneissa

Turku

Jo
117-9aurinkoista.
Aurakatu
Humalistonkatu 16
Hämeenkatu
3
Mikä
sopii
sinulle
Kauppiaskatu 9 (Wiklundin valopiha)
Hansa - Kristiinankatu 9
parhaiten?
Martinkatu
3
Tervetuloa
Naantali
•
•
•
•
•
•

• Nuhjalantie 2
• Tullikatu 11 (kirjaston lukusali)

Turku, Naantali,
Raisio
Kaarina

• Puntarikatu 3
Kaarina, Raisio

• Sarkamaantie 16
(Myllyn vieressä)
• Raisiontori 5

Pyydä tarjous jo tänään!

+358 40 841 8200 :: juha.hepojoki@mainosilmio.fi
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Ristikon tekijä: Jussi Rantanen, Uusikaupunki
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Lions-piirin 107-A
VUOSIKOKOUSPÄIVÄ
Somerolla la 27.4.2013

Lionsdistriktets 107-A
ÅRSMÖTESDAG
i Somero 27.4.2013

Kiiruun koulu, Kiiruuntie 4, 31400 Somero

Kiiruun koulu, Kiiruuntie 4, 31400 Somero

klo 8.15-9.00 alkaen tervetulokahvit.
- klo 9.00-10.30 ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus
-13.00 Lounas

•
•
•

klo 9.00 Piirihallituksen kokous

kl. 8.15-9.00 välkomstkaffe
- kl. 9.00–10.30 registrering och granskning av fullmakter
- 13.00 Lunch

•

- puoliso- ja kutsuvierasohjelma alkaa

klo 10.30 Vuosikokous

•

- piirin sääntöjen määräämät asiat

klo 14.00 Vuosikokousjuhla
ARS- ja MJF-juhla

- Vieraana mm. kansainvälinen johtaja,
ID Benedict Ancar, PID Harri Ala-Kulju ja
Lions-liiton puheenjohtaja, CC Seppo Söderholm.
Pukeutumiskoodi klubiasu tai vastaava.
Juhlakahvit klo 16.30

Ilmoittautuminen 15.4. mennessä. Tarkemmat ohjeet
lähetetään klubeille erikseen. Puoliso-ohjelma
erillisen ohjelman mukaan.

TERVETULOA!

Reino Laine,
piirikuvernööri 2012–2013

•

- programmet för partner och inbjudna gäster börjar

kl. 10.30 Årsmötet

- i distriktets stagdar nämnda ärenden

kl 14.00 Årsmötesfest
ARS- och MJF-fest

- Gäster bl.a. den internationella direktorn,
ID Benedic Ancar, PID Harri Ala-Kulju och
lionsförbundets ordförande, CC Seppo Söderholm.
Klädkod klubbdräkt eller motsvarande.
Festkaffe kl. 16.30.

Anmälan senast 15.4. Närmare direktiv tillställs
klubbarna separat. Partnerprogram enligt
separat program.

Nähdään Somerolla
huhtikuussa 2013

kl. 9.00 Distriktsstyrelsens möte

VÄLKOMMEN!

Reino Laine,
distriktsguvernör 2012–2013

TerveTuloa
lIoNS -PIIrI 107-a:N

vuoSIkokoukSeeN

Somerolle
Maalle - meidän landelle

