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SUOMI ON TUHANSIEN
LEIJONIEN JA LEOJEN MAA

Korona! Sillä sanalla
tämä pääkirjoitus
on aloitettava.
Korona näkyy tai piilee kaikissa klubien viesteissä tässä lehdessä.
Korona seisautti klubitoiminnan, hämmensi ja pisti
miettimään uusia keinoja suunnitteilla olleiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Tai sitten klubeissa pistettiin
homma jäähylle ja jäätiin odottelemaan tilanteen normalisoitumista.
Kevätkausi 2020 oli hämmennyksen, tilaisuuksien
siirtelyn, etäisyyden pidon ja hiljaisuuden aikaa. Joillekin tervetullutta loman tuntua, toisille suljetun paikan
fiilistä.
Ja meille lioneille kyseessä oli kuitenkin suuri juhlavuotemme, seitsemänkymmenen suomalaisen lionsvuoden juhlinta. Meidän piti näkyä, jalkautua, ottaa
yleisöä mukaan juhlimiseemme ja toimintaamme.
Meidän piti nauttia hyvän tekemisestä, yhdessä yleisön kanssa. Nuorisovaihdollekin pandemia aiheutti
todellisen takaiskun.
Uuden tilanteen vaatima tekniikka ja kekseliäisyys,
uudet viestityksen ja kokoontumisen tavat on kuitenkin otettu käyttöön. Ehkäpä sähköiset palaverit koituvat kehittämään ja tehostamaan tulevaa toimintaamme. Sähköinen verkottuminen voi uudistaa ja antaa
uutta virtaa koko lionstoiminnassa. Ehkäpä emme vielä tiedä, mitä uusia portteja tästä tilanteesta avautuukaan.
Loistava uutinen: Uusi klubi on syntynyt, Sirius syttyi! Tämä uusi klubi esittäytyi heti tuoreella toimintatavalla, kaikille avoimella kutsulla Kulttuuripolku-ohjelmaansa. Onnea uudelle klubille ja raikkaalle tuulahdukselle!
Mutta kummiakin kuuluu. Saimme herätyksen koronauneliaassa hiljaiselossa. Yhtäkkinen, yllättäen ja
tilaamatta tullut uusi piirijakoehdotus oli kuin salama
kirkkaalta taivaalta. Piirijakoinen maa vavahteli jalkojemme alla. Herättävä maanjäristys, asteikolla ko-

Pirjo Koskenrouta
Pääjalopeura

JALOPEURA 2021
Painos 4000 kpl
jalopeura.toimitus@gmail.com

Päätoimittaja:
Pirjo Koskenrouta
pirjo.koskenrouta@lions.fi
050 560 5283

Sivunvalmistus:
Mainostoimisto Ilmiö
Juha Hepojoki
www.mainosilmio.fi

Julkaisija
Suomen Lions-liitto ry,
piiri 107-A

Lehtitiimi:
Markku Karlsson
Reino Laine
Bo Lindberg
Leena Nuotio
Markku Patrikainen
Reijo Vaura
Jari Nurmi

Kannen kuvat:
Timo Tanskanen
Pirjo Koskenrouta

Jakelu:
107-A piirin leijonat,
sidos- ja yhteistyötahot

2

vempaa ryminää kuin jokunen vuosi sitten, edellisen
piirijakoehdotuksen tiimoilla. Mutta miksi tämä oma
piirimme, jäsenmäärältään suurin ja mainiosti toimiva, kasvatettaisiin ylettömän suureksi?
Omiin oloihinsa vetäytynyt lionsväki löysi toisensa,
viestit kilahtelivat, meilit ja tunnelmat jaettiin. Miten
työelämässä historiaan jäänyt käskytyskulttuuri hulvahti ylitsemme, vapaaehtoisjärjestössä? Jäsenkunta
ohitettiin. Tavoitteeksi esitettiin pienten piirien yhdistäminen, mutta ehdotuksessa kasvatettiin suurimmat!
Oikealla asialla, mutta väärin konstein!
Kehittää pitää, aina. Ja herättää jatkuvasti keskustelua toiminnan sutjakoittamisesta. Ei kuitenkaan poikkeusolojen aikana. Nyt olisi priorisoitava jäsenkunnan
yhteisyyteen, jotta säilytämme palveluvoimamme tämän poikkeusajan yli. On satsattava keinoihin, joilla
toimimme tulevaisuudessa. Oikeita asioita, oikeaan
aikaan elvytyspaketti yhteistoimintaan!
Korona-ajasta siirrymme taas aitoon ihmisten läheisyyteen, työn iloon ja työn tuloksista nauttimiseen
yhdessä. Leijona-arvot synnyttivät aikanaan tämän
järjestön. Niiden varassa sen on pysyttävä, tulevaisuuden toiminnan jatkuvaksi vahvistamiseksi ja kehittämiseksi.
Tuhansien leijonien maa odottaa, että pääsemme
takaisin tolkkuun ja toimintaan. Kyllä meissä draivia ja
kehittämishalua löytyy.
Näkemisiin, livenä!
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Kansainvälisen presidentin, Jung-Yul Choin teema: 		

We serve

Suomen Lions-liiton puheenjohtajan, Matti Reijosen teema:

Me palvelemme

A-piirin piirikuvernöörin, Markku Karlssonin teema: 		

Hauskasti eteenpäin
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Liiton puheenjohtajan tervehdys

Hyvät A-piirin leijonat
Mitä olisinkaan tehnyt ilman koronaa? Omalta kohdaltani vastaan, että olisin matkustanut ympäri maata erilaisiin liiton, piirien ja jopa kansainvälisiin kokouksiin, osallistunut
merkkijuhliin ja edustanut Suomen leijonia eri tilaisuuksissa. Paljon on jäänyt kokematta ja kauden toinen puolisko näyttää sujuvan samanlaisesti. Tiedossa ei ole yhtään fyysistä kokoontumista, kaikki on peruutettu.
Mitä tämän vallitsevan tilanteen aikana
on tapahtunut? Lions-aate ei ole antanut
periksi, vaan toiminta jatkuu edelleen
toisessa muodossa. Viime kaudella opettelimme pitämään kokouksia internetin
kautta ja tällä kaudella pääsääntöisesti.
Hyvänä esimerkkinä on liiton vuosikokous kesäkuussa, johon osallistui 700
edustajaa. Se oli ensimmäinen suuri kokouksemme, mutta onnistui
erinomaisesti. Jatkona oli viikonlopun mittainen yhteispohjoismainen NSR-vuosikokous
tammikuussa, joka noudatteli
täysin fyysisen kokouksen
ohjelmaa, jossa oli puheita,
musiikkia, seminaareja ja
niihin liittyviä työpajoja ja
tietysti vuosikokous päätöksineen. Kaikki äänestettävät
asiat hyväksyttiin. Erityisesti
säännöt ja menettelytapaohjeet
täytyy hyväksyä yksimielisesti,
joka toteutuikin. Päätösten perusteella NSR-toiminnan kehittämistä
voidaan pohjoismaissa jatkaa hyvässä yhteishengessä. Osallistujia
oli yli 400 ympäri maailmaa, jotka
pohjoismaalaisten lisäksi kehuivat
järjestelytoimikunnan ammattitaitoa ja minuuttiaikataulun mukaista
ohjelman hallintaa.
Koska kaikki fyysiset tapaamiset
oli peruutettu, oli aika päivittää vanhoja ohjeita. Ensimmäiseksi laadittiin
dokumentti lions-toiminnan selkeyttäminen, joka selvittää klubin, piirin,
liiton ja kansainvälisen järjestön välisiä
sidonnaisuuksia, velvoitteita ja vastuita. Se on tehty kaikkien klubijäsenten
luettavaksi yhteenvedoksi miten lionstoiminta toimii. Dokumentti löytyy
liiton kotisivuilta Koulutus- osiosta.
Seuraavaksi päivitettiin klubin ja piirin
mallisäännöt. Suurin peruste oli etäkokousten salliminen sääntömääräisissä
kokouksissa. Tämän johdosta kaikkien piirien ja klubien on päivitettävä omat sääntönsä, jotta sääntömääräiset kokoukset voidaan
pitää internetin kautta tarvittaessa.
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Valtioneuvoston antama poikkeusohje
sääntömääräisten kokousten pitämiseksi
yhdistyksille päättyy 30.6.2021, jonka
jälkeen sitä ei enää jatketa. Sääntöjen
päivittäminen mallisäännöiksi kestää
usean kuukauden ajan ja ne on saatavissa liiton sivuilta. Tällä hetkellä liiton
säännöt ja menettelytapaohjeet sekä ansiomerkkiohje ovat hyväksymiskierroksella, jonka jälkeen tärkeimmät dokumentit on päivitetty.
Todennäköisesti ensi kevään piirien piirikokoukset joudutaan pitämään
netissä. Samoin harkitaan liiton vuosikokouksenkin siirtämistä nettiin, jota
on suunniteltu risteilynä Turusta Tukholmaan ja takaisin. Elämme nyt määräämättömän ajan sähköisten välineiden
kanssa kommunikoiden ja suojaten itseämme viruksilta. Terveellisempää tulevaisuutta odotellessa voimme kuitenkin
toteuttaa erilaisia Ympäristöaktiviteetteja, suorittaa pieniä palveluita vanhuksille, sairaille tai vammaisille ja puhua
niiden suorittamisesta ulkopuolisille
siinä toivossa, että saamme heidät kiinnostumaan palveluista ja mahdollisesti
liittymään leijonalaumaamme.
Noudattakaa viranomaisohjeita ja
suojatkaa itsenne viruksilta.
Matti Reijonen
Lions-liiton puheenjohtaja
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LC Aura/Sisu

Joulukorteilla iloisia yllätyksiä ystäville
ja klubeille aina tervetullutta tuloa!
Ilahdutitko ystäviäsi tai yhteistyökumppaneitasi joulukortilla? Tuntuu kuin tapa lähettää joulukortteja olisi vähenemässä. Kuitenkin joulukortti on iloinen tervehdys ystävältä,
josta jää kaunis muisto katseltavaksi. Palvelujärjestön kortti välittää saajalle tiedon myös
sinulle tärkeän asian tukemisesta.
Lionsien Hyvän Mielen Joulukortit tuovat
myös tuloa omalle klubille. Joulukorttien
kulut maksetaan Lions-liitolle maksettavasta 50 % osuudesta, klubin tuloa on
kokonaan toinen 50 % hinnasta.
Viime joulun aikaan suurin yksittäisen
klubin tulo joulukorttimyynnistä oli vähän yli 1000 €. Hieno tulos etenkin korona-aikaan, jolloin monet tuloa tuottavat
tapahtumat oli jouduttu perumaan. Tulo
syntyi yritykselle myydystä personoitujen korttien määrästä. Useilla muillakin
klubeilla oli satojen eurojen tuloja joulukorttimyynnistä. Yhteistyökumppaneita
kannattaa etsiä jo hyvissä ajoin ennen
joulua rahaa keräävistä koululuokista ja
urheiluseuroista. Personoitujen korttien
tarjoaminen yrityksille kannattaa ottaa
puheeksi klubissa myös hyvissä ajoin ennen joulua. Monella klubin jäsenellä on
varmasti yhteyksiä yrityksiin tai kuntiin.
Viime vuosina on valtakunnallisestikin
herännyt ajatus ilahduttaa kuntien laitosja kotihoidon palveluiden piirissä olevia
vanhuksia joulukortein. Vapaaehtoisjärjestö Siskot ja Simot ovat organisoineet keräyspisteitä kampanjaan mukaan
ilmoittautuneisiin kuntiin. Niinpä päätimme kumppanuustoimialan ryhmässä
tehdä pienimuotoisen kokeilun A- ja Mpiireissä toimittamalla edellisen vuoden
myymättä jääneitä joulukortteja maksutta
vapaaehtoisten klubien kirjoitettaviksi ja
toimitettaviksi keräyspisteisiin tai suoraan laitoksiin. Kokeilu otettiin innokkaasti vastaan ja niin saatiin iloa tuotettua
yli 2000 vanhukselle.
Joulukorttiasiat kannattaa ottaa harkintaan ensi joulua varten jo hyvissä ajoin.
Pidetään esillä oman järjestömme nimeä,
levitetään iloa ja hankitaan tuloa. Arpamyynnillä saadaan vähän jännitystäkin
elämään. Jospa onni potkaisisi.
Kumppanuustoimiala alkaa valmistella
ensi joulun korttiasioita jo maaliskuussa, jotta kortit ja esitteet ovat valmiina
liiton vuosikokoukseen mennessä. Elokuun lopulla klubien presidenteille lähetetään kirje, joka sisältää joulukortti- ja
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Joulukorttitalkoissa Pertti Tofferi (edessä vas.) ja Johan Finne.
Takana Hilve Reijonen ja Veikko Teerioja
arpaesitteen sekä nuorisoarvat kuten
aikaisempinakin vuosina. Runsaan 800
kirjeen varustaminen matkaan tarvittavine tietoineen on tarkkaa työtä, erityisesti
arpojen osalta. Kullekin klubille lähetettyjen arpojen numerot merkitään tarkasti
muistiin. Presidentin on hyvä ottaa kirje
mukaan jo syyskuun kokoukseen ja jakaa
tehtävät niitä hoitaville henkilöille. Esimerkiksi joulukorttivastaavien yhteystietoja ei saada mistään tiedostosta.
Joulukortti- ja arpaesitteiden sekä arpojen postitustalkoot pidettiin Vampulassa
syyskuun alussa 2020. Talkoisiin osallistuivat Piirisihteeri Pertti Tofferi ja Johan
Finne, jotka huolehtivat arpojen teettämisestä, palkintojen hankinnasta ja lähettämisestä voittajille. Mukana olivat myös
liiton puheenjohtaja Matti Reijonen ja
vaimonsa Hilve, jonka käsissä oli arpanumeroiden täsmääminen klubeille, arpoihin liittyvät kysymykset, lisätilaukset,
palautukset ja talkoissa pakattujen kirjeiden postitus. Työtä helpottaa, jos kaikkien
klubien virkailijatiedot olisivat tiedossa
jo kauden alkaessa. Osoitetarroitetut kirjekuoret tilataan jo elokuun alussa, jotta
kirjeet saataisiin klubeille jo ennen kokouskauden alkua.

Joulukorttimyynnin tilastotietoa
vuodelta 2020.

euroa, josta 50 % ohjautui klubeille
ja toinen 50 % Suomen Lions-liitolle,
joka puolestaan maksaa osuudestaan
korteista aiheutuneet kustannukset ja
postituksen.
Vuonna 2020 kolme myydyintä korttimallia olivat Aika levähtää, Kuutamon
loisteessa ja Aattoilta hämärtää. Postikortteina lähetettiin eniten Aika levähtää, taittokorttina Kuutamon loisteessa
ja personoituna korttina Aattoilta hämärtää.
Postikortteja lähetettiin kaikkiaan
58760 kappaletta, taittokortteja 21260
kpl ja personoituja kortteja 4660 kpl.
Ensimmäisen kerran oli tarjolla korttilajitelma, jossa oli 2 taittokorttia ja
8 postikorttia, kaikki eri aiheisia aikaisempina vuosina myynnissä olleita
kortteja. Niitä myytiin 266 lajitelmaa.
Joulukorttien kokonaismyynti laski
viime vuodesta 8800 €, mutta joulu on
taas pian. Yllätetään ystävät iloisesti
joulukortilla.
MD 107,
Kumppanuustoimiala / joulukortit
MD 107A, GST
Hannele Tanner-Penttilä
LC Aura/Sisu

Joulukorttien bruttomyynti oli 94 200
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Kuvernöörivuosi 2019–2020

”Kerro palvelustamme”
Mikä kausi! Ensimmäisenä asiana kaudestani jää mieleen
adjektiivien ilotulitus. Vai miltä seuraava kuulostaa?
Loistava nuorisoleiri. Innokkaita, aktiivisia ja osaavia
Leoja sekä Leijonia klubeissa. Työhön tarttuva piirihallitus. Ponnistelujani tukeva PDG-kilta. Nopeasti kehittyvät
palvelutilastot. Odotettu jäsenkehitys. Laadukkaat koulutukset. Jämptit kokousaikataulut. Monella tapaa parasta
palvelua. Tehokasta tiedottamista. Hämmästyttävän upea
Jalopeura-lehti. Aloitteellista työntekoa uuden opiskelijaklubin eteen. Mieleenpainuvia
klubivierailuja. Näkyvää ja kuuluvaa palvelua kahdella kielellä. Puhtaampia Vesiä. Palkittuja Leijonia.
Toisena ja nyt totisemmaksi muuttuvana
asiana muistan, kun helmikuun lopussa
2020 kirjoitin kaikille piirimme leijonille piirikuvernöörin kirjeen. Tsemppasin
siinä teitä palveluun, osallistumiseen
ja auttamiseen. Kahden viikon päässä odotti Lions Suurjuhla, jonka eteen
muutamat teistä olivat ponnistelleet
kovin ja jossa piirin Leijonahenki olisi
saanut näkyä. Olin juhlassa valmis kertomaan jo kauteni aikana tapahtuneesta
palvelustamme, mutta myös kuvailemaan mitä hienoa olisi vielä tulossa. No,
ei tullut pelkkää hienoa.

sopeutua uuteen tilanteeseen. Löysimme
kuitenkin kesäkuun loppuun mennessä
uusia tapoja johtaa toimia, kouluttautua
ja tehdä myös palvelutyötä. Ilolla nautin
tavasta, jolla 80-vuotias Leijona opetti minulle keinoja virtuaaliseen tapaamiseen. Tavasta, jolla 23-vuotias LEO
kertoi keinoista kokousten pitämiseen
verkossa. Tavasta, jolla niin klubeissa, piirissä kuin liitossakin löysimme
keinot äänestämiseen etänä ja moneen

muuhun uuteen asiaan. Niin teki myös
koko yhteiskuntamme.
Rohkenen nähdä kaudessani siis paljon
hyvää, josta olen teille syvästi kiitollinen. Ei tätä hommaa hoideta yksin. Ei
kaudellanikaan niinä hetkinä, kun auringon nousua ei ihan vielä näkynyt.
Heikki Mäki
Piirikuvernööri 2019–2020

En ollut työssäni kohtaamistani ”hiljaisista” viesteistä huomannut mitä oli
tapahtumassa tai en ainakaan miten yllättävän nopeasti. Toki nyt tarkasteltuna
voin kai lohduttautua ajatuksella, että ei
ollut moni muukaan. Niinpä vajaat kaksi viikkoa tuosta kirjeestäni oltiin myös
Lions-työssä menossa ihan eri suuntaan.
Päätökselläni peruutettiin kaikki piirin
loppukauteni tilaisuudet, joissa olisimme olleet läsnä toisiamme tavaten.
Toki vasta tätä kirjoittaessani huomaan,
että pyysin tuolloin viestissäni teiltä
lähes samaa asiaa, kuin kaksi viikkoa
aiemmin. Olkaa Leijonia, palvelkaa ja
huomioikaa sekä toimikaa esimerkkeinä
muille.
Näin te myös teitte.
Kolmantena ja positiivisuuden rinnalla
yhtä tärkeäksi asiaksi koen nousevan
muutoskykymme. En suostu olemaan
samaa mieltä siitä, että kaikki palvelumme ja yhdessä tekeminen loppui kuin
seinään. Toki meiltä kaikilta otti aikansa
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Guvernörsåret 2019–2020

”Berätta om vår service”
Vilken period! Som den första sak som kommer i tankarna från min period är ett fyrverkeri av adjektiv. Eller hur hörs följande?
Ett lysande ungdomsläger, aktiva och kunniga leon och lion i klubbarna. En distriktsstyrelse som greppar sina uppgifter. Ett PDG-gille som stöder mig i mina förehavanden. En
snabbt accelererande servicestatistik. En förväntad medlemsutveckling. Kvalitativa utbildningar. Klara mötestidtabeller. På många sätt det bästa av service. Effektiv information. Häpnadsväckande läcker Jalopeura. Ett initiativrikt arbete för en ny Campusklubb.
Minnesvärda klubbesök. En synlig och hörbar service på bägge språk. Renare Vatten.
Prisbelönade lion.
Som en andra och en allvarsblivande
sak kommer jag ihåg då jag i slutet av
februari 2020 skrev guvernörsbrev till
alla lion i distriktet. I brevet sporrade jag
er till att tjäna, delta och utföra hjälpinsatser. Om två veckor väntade Lions
Storfest för vilken några av er hade
gjort stora ansträngningar och vid vilken distriktets lionanda skulle ha varit
uppenbar. Jag var beredd att vid festen
berätta om den serviceverksamhet som
vi redan hade bedrivit under min period
men även beskrivit vad fint ännu var på
kommande. Nå, det blev inte bara fint.

nya situationen. Vi kom ändå fram till
slutet av juni på nya sätt att leda verksamheten, utbilda oss och även att idka
hjälpverksamhet. Med glädje njuter jag
av hur sättet som en 80 årigt lion lärde
mig sätt att träffas virtuellt. Sättet med
vilket en leomedlem på 23 år berättade
hur man kunde hälla möten på nätet.
Sättet med vilket vi, såväl i klubbarna, i
distriktet som även i förbundet, kom på
sätt att rösta på distans och för att klara
av många andra nya saker. Så gjorde

även hela vårt samhälle.
Jag vill alltså i min period se mycket
gott och för vilket jag är er djupt tacksam. Det här jobbet sköter man inte ensam. Inte heller under de stunder av min
period då soluppgången inte riktigt ännu
kunde förnimmas.
Heikki Mäki
Distriktsguvernör 2019–2020

Jag hade inte av de ”tysta” meddelanden
som jag i mitt arbete fick ta del av märkt
vad som höll på att hända eller i alla fall
inte hur fort. Det är klart, att då man nu
ser på det, kan man kanske trösta sig
med tanken att det hade inte heller andra
gjort. Alltså, knappt två veckor efter det
där brevet var man även i lionsarbetet
på väg i en helt annan riktning. Med
mitt beslut annullerades distriktets alla
tillställningar under slutet av min period
och där vi skulle ha samlats för att träffa
varandra.
Nu, först när jag skriver detta, märker
jag, att jag då i mitt meddelande bad er
om nästan samma sak som två veckor
tidigare. Var lion, tjäna och visa hänsyn
samt verka som exempel för andra.
Och det gjorde ni också
Den tredje, och vid sidan av positiviteten en lika viktig sak, upplever jag den
växande förmågan till förändring. Jag
kan inte acceptera att vara av samma
åsikt, att all vår service och vårt gemensamma arbete tog slut som om man
gått in i väggen. Det är klart att det för
oss alla tog tid att anpassa oss till den

JALOPEURA 2021

7

Markku Karlsson

Matka kuvernööriksi ja kuvernöörinä
Perinteemme on, että istuva piirikuvernööri kertoo Jalopeurassa kuvernööriksi tulostaan
ja kokemuksistaan konventiokokouksessa. Tänä vuonna Covid-19:n levitessä maailmalla
Singaporen konventiokokous jouduttiin lopulta kokonaan perumaan. Matkasta olisi varmasti tullut ikimuistoinen, vaikka olenkin Aasiassa matkustanut työni puolesta. Aasian
helmi on jäänyt minulta edelleen näkemättä.
Kuvernööriksi tuloa edelsi koulutusmatka
USA:han. Sitä edelsi koulutuksia Suomessa mm. Seinäjoella ja useita nettikoulutuksia Lionien oppimiskeskuksen kautta.
Koulutusmatkalle USA:han DG-kurssimme päätti matkustaa Islannin kautta, mutta minä päädyin matkustamaan Lontoon
kautta. Pääsin hienosti perille. Chicagon
lentokentältä kaupunkiin päästäkseni junalipun automaattiostoon tarvittiin käteistä rahaa. Olihan sitä minulla, mutta automaatti ei ottanut vastaan 2 dollarin seteliä.
Onneksi asemalla seurusteli ryhmä paikallisia ja sain setelini vaihdettua kahteen yhden dollarin seteliin ja matka keskustaan
alkoi. Junassa oli suomalaista tunnelmaa,
kun junan kyytiin tuli kaveri whisky-pullonsa ja pyöränsä kanssa – perjantai-illan
huumaa. Hän halusi keskustella minun ja
muiden junamatkustajien kanssa. Keskustassa jäin pois junasta ja nousin katutasolle. Siinä sitä sitten hetken pyörin ja ihmettelin, mihin suuntaan matkatavaroineni
lähtisin kävelemään. Olin kartasta katsonut, että hotelli on sopivan kävelymatkan
päässä. Löytyihän se oikea suunta hetken
pyörimisen jälkeen.
Vietimme DG-kursimme kanssa koulutusta edeltävän viikonlopun Chicagossa, Embassy Suites Downtown hotellissa.
Sieltä käsin tutustuimme kävellen kaupunkiin ja välillä matkustaen junalla vähän
kauemmaskin, dinosauruksia katsomaan.
FVDG/DGE-seminaari 2020 St. Charles, Illinois, USA
Maanantaiksi tilasimme tila-auton jolla siirryimme Chicagon keskustasta St.
Charlesiin viikon mittaiselle kurssille. Koronaa esiintyi jo maailmalla eikä kaikista
maista ollut DG-elektejä saapunut koulut-
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tautumaan kurssikeskukseen.
Heti kurssin alussa, hissin edessä seistessäni, eräs herrasmies tuli juttelemaan
kanssani ja esittäydyimme. Hän ei ollutkaan ihan kuka tahansa vaan 2020 – 2021
kauden 1. varapresidentti Douglas X.
Alexander, United States. Toisen kerran
tapasimme Douglasin kanssa seuraavana
päivänä, kun yhteiskuvia piirikuvernööreistä otettiin. Tässä vaiheessa ei vielä ollut tietoa, kuka on seuraavan kauden kansainvälinen presidentti, koska 1. varapresidenttinä ollut Judge Haynes H. Townsend oli nukkunut pois keskuudestamme.
FVDG/DGE-seminaari oli piirikuvernööreille tiivis tietopaketti, joka muodostui seuraavista osioista:
• Perehdytys
• Miten toimia kokonaisvaltaisena
johtajana
• Tiimin dynamiikka
• Fokusoitu keskustelu: Konfliktin
ratkaiseminen
• Tavoitteiden saavuttaminen
• Fokusoitu keskustelu: Tavoitteiden
saavuttaminen
• Jäsenyyden tukeminen
• Fokusoitu keskustelu: Jäsenyyden
tukeminen tarinankertomisen kautta
• Haasteet ja mahdollisuudet
Illat käytettiin sosiaaliseen kanssakäymiseen. Sitä tukemaan oli tehty lehtinen, jonka avulla oli todella helppo lähestyä muita
kurssilaisia. Toisten kanssa tuli rupateltua
pidempään. Näitä tarinoita oli mukava
vaihdella myöhemmin oman kurssin kanssa.

Tapasin kolmannen kerran Douglas
X. Alexanderin ja ojensimme
hänelle DGE Petri Lapin kanssa
jo ennakkoon Singaporen
vuosikokousta varten
tekemämme pinssin.

Kauden alku
Aika näyttää, mitä kaikkea koulutuksessa
opittua pääsen hyödyntämään kauteni aikana. Elokuun piirikuvernöörin kirjeessäni kirjoitin näin:
”Illinoisissa koulutusohjelmassamme
oli yhtenä aiheena konfliktien ratkaiseminen. Silloin ajattelin, että meidän piirissä
näitä taitoja ei onneksi tulla tarvitsemaan.
Ennen kuin kauteni oli edes alkanut, sain
pari puhelua ja ajatukseni muuttuivat.
Näille opeille saattaa sittenkin olla käyttöä.” Tietoa on saatu, mutta onko myös
taitoa sen hyödyntämiseen kauteni aikana.
Kausi alkoi lupaavasti ja keväällä alkanut Covid-19 näytti rauhoittumisen
merkkejä ja uskoin, että kauteni piirikuvernöörinä päästään käymään melko
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normaalisti läpi. Tavoitteeksi olin asettanut yhden rinnakkaisklubin perustamisen
kauteni aikana ja heti kauden alkuun olikin jo perustettu kokonaan uusi klubi – LC
Turku Sirius – johon heti alkuun saatiin 15
uutta jäsentä viiden siirtojäsenen voimin.
Alueen- ja lohkonpuheenjohtajille pidimme koulutuksen maanantaina 17.8. ja
piirivirkailijoille heti seuraavana päivänä.
Piirihallitus kokoontui Get together -tilaisuuden merkeissä seuraavana lauantaina
20. elokuuta välittömästi kauden 2019
– 2020 piirikokouksen #2:n perään. Seuraavana viikonloppuna olikin jo kauden
ensimmäinen KVN-kokous Porissa.
Porin KVN-kokous meni kesäisissä
olosuhteissa ja sain olla ylpeä D107-A piiristämme. Päivätilaisuudessa sain vastaanottaa ympäristöpalkinnon kauden 2019 –
2020 aktiviteeteista. Viisi piirimme klubia
teki aktiviteetteja ympäristömme hyväksi
liiton yhteiseen ympäristöaktiviteettiin. Iltajuhlassa vuorostaan luovutettiin Ari Lindellille kansainvälisenjohtajan Dr. JungYul Choin myöntämä ’In Recognition of
Your Distinguished Leadership’ –palkinto.
A-piirin illan kruunasi, kun Heikki Mäkelä ja Reino Laine olivat paikalla vastaanottamassa heille myönnetyt kotimainen III
ruusukkeen ansiomerkit. Onnittelut heille
molemmille ansiomerkistä ja kiitokset tuesta, jota olen heiltä matkani varrella saanut.
KVN viikonlopun päätteeksi kokoonnuimme vielä DG-tiimimme kanssa.
Siellä CC Matti Reijonen ehdotti piirikuvernööreille uuden piirijaon suunnittelun aloittamista. Tiimimme otti haasteen
vastaan. Yhteinen viikonloppu piirijaon
suunnitteluun löytyi loka- marraskuun
vaihteessa, jolloin kokoonnuimme Tampereella. Pääsimme hyvään alkuun ja
lauantaipäivän päätteeksi uusia piirejä oli
kartallamme 9. D107-A piiri oli kasvanut
Satakunnan suuntaan, mutta kaikki vanhat
klubit olivat vielä mukana. Sunnuntai taas
kaiken muutti ja nykyinen piirimme olikin
– kas kummaa jakautunut kahden eri piirin
alueelle. Päätös oli, että kaikki piirikuvernöörit ovat tämän ehdotuksen takana. Totesin, että esitän tämän piirihallitukselleni,
mutta en voi taata, että saan klubejamme
tämän ehdotuksen taakse.
Uusi piirijako esiteltiin marraskuun
puolivälissä piirihallitukselle. Piirihallitus
oli jaosta varsin voimakkaasti yksimeilinen. Sovimme, että tästä uudesta piirijaosta annetaan kaikille klubeille mahdollisuus
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sanoa oma mielipiteensä. Tässä vaiheessa
vielä esitettiin uutta piirijakoa, ei siis edes
ehdotuksena uudeksi piirijaoksi.
Vasta seuraavassa KVN-kokouksessa
puheet muuttuivat uudeksi piirijakoehdotukseksi.
Suurella innolla me piirikuvernöörit
olimme lähteneet luomaan uutta tyhjältä
pöydältä. Edellinen uudistusehdotus ei ollut saanut tuulta alleen ja ammuttiin jo alkumetreillä alas. Nyt uudessa yrityksessä
keräsimme täysin uudet palaset. Vanhoja
ei saanut käyttää. Taisimme kerätä kekoomme märkiä puita ja sitten pyydettiin
kaikkia puhaltamaan yhteen hiileen, jotta
tuli saadaan syttymään. Vanhaa ei saanut
käyttää, joten ei ollut hiiltä johon puhaltaa, ei syttynyt. Tämän jälkeen otettiin yhteyttä Englantiin ja Ruotsiin ja pyydettiin
kokemuksia heidän tekemistään muutoksista piirijakoon. Tiimissä ollaan mukana
vaikka etenemmekin peppu edellä, ei hyvältä näytä. Tätä kirjoittaessani seuraava
suunnittelukokous on suunniteltu olevan
2.-3.1.2021. Sitä ennen olen luvannut kirjoittaa klubeillemme yhteenvedon heiltä
saamistani kommenteista uuteen piirijakoon.
Syksyn mittaan saatiin piirikuvernööritiimin kanssa klubivierailuja tehtyä,
vaikka koronatartunnat lisääntyivät syksyn aikana. Myös PNAT-palaverit onnistuttiin pitämään varsin onnistuneesti.
Minulta jäi vielä paljon klubivierailuja
kevätkauteen. Tätä kirjoittaessani ennakoidaan, että koronarajoitukset kiristyvät
vielä vuodenvaihteen jälkeen. Onneksi
rokotukset alkavat laajassa mittakaavassa
kevään kuluessa. Jaksan edelleen uskoa,
että kevään virkailijakoulutukset saadaan
järjestettyä normaaliin aikaan ja tarvittaessa hyödynnämme uusinta käytössämme

olevaa tekniikkaa.
Tein toimintasuunnitelmani syksyllä
2019 ja tulevan kauden piti olla aivan normaali kausi. Covid-19 johdosta on jouduttu monista tavoitteista tinkimään.
Piirille on annettu kaksi tavoitetta, pidetään näistä kiinni loppuun asti, jotta ainakin nämä tavoitteet saavutetaan:
Jäsenyys: Piirimme jäsenmäärän
muutos on 5 jäsenellä parempi kauden
2020 - 2021 loppuun mennessä kuin edellisellä kaudella.
LCIF: Toimintavuoden 2020-2021
loppuun mennessä piirimme tukee LCIF:n
pyrkimyksessä saavuttaa Kampanja 100
-aloitteen tavoite kerätä US$ 300 miljoonaa dollaria.
- Piirin 107-A tavoite on kerätä 20.000
EUR kauden 2020-2021 aikana.
Jalopeuran ilmestyessä kausi on pitkällä. Nyt jos koskaan on loppukirin aika,
koronasta huolimatta, näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Covid-19 johtuen päätavoitteekseni
tuli jäsenviihtyvyys ja -pito. Tavoite on
ollut, että kaikki klubit jatkavat ja saamme yhden uuden klubin. Tähän mennessä
olemme perustaneet klubin, mutta samalla
yksi klubi on lopettanut toimintansa. Klubit ovat tehneet hyvää työtä uusien jäsenien hankkimiseksi. Uusia jäseniä on saatu
eronneiden tilalle suurin piirtein saman
verran, mutta poisnukkuneitakin on ollut
toistakymmentä (14 henkeä 28.12.2020).
Toivotan hyvää alkanutta vuotta, onnea ja menestystä kaikille leijonille ja tuleville kausille!
Hauskasti eteenpäin!
Markku Karlsson
Piirikuvernööri 2020-2021
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Kohti uutta - Arvon mekin ansaitsemme
- klubeina
Lähes 20 vuotta sitten sain pohdittavakseni naisklubin perustamisen RaisioNaantalin alueelle.
Tuli käydyksi monenmoisia keskusteluja, kannustavia ja ehdottomasti naisklubeja vastustavia.
Kuunneltuani erilaisia mielipiteitä,
lähdin rakentamaan klubia, joka toimii
tänäkin päivänä vahvana ja energisenä.
Klubimme on yhteistyöhalukas ja aktiivinen. Lionismi on ollut ja on edelleen
arvostettua, organisoitua hyväntekeväisyystoimintaa. Lionstoiminnassamme
on imua, joka on pari vuosikymmentä
vetänyt uusia jäseniä puoleensa. Tätä
imua tulee uudistaa ja kehittää ympäristönsä tarpeiden mukaan. Mutta samalla
tulee säilyttää perinteiden kunnioitus ja
järjestöllemme hyväksytyt toimintatavat.
Toimin nyt toista kauttani varapiirikuvernöörinä. Olen saanut tutustua piiri
107-A:n yli 40 klubiin, useisiin osaaviin
piirihallituksessa toimiviin jäseniin, 14
suomalaiseen varapiirikuvernööriin ja
useisiin muissa kansallisissa asiantuntijatehtävissä toimiviin lioneihin. Tuntumani on, että lionismi elää vahvana,
mutta ehkä turhan paljon omissa kuvioissaan Suomessa.
Toiminnan ytimessä ovat klubit, ja
niissä vapaaehtoistyötä tekevät tuhannet ihmiset. Me kaikki peiliin katsoneet
tiedämme, että me muutumme vuosien
varrella ja niin muuttuu ympäristökin
ja ympäristön tarpeet. Klubeissa olen
saanut kohdata erilaisia ihmisiä. Olen
saanut tutustua upeisiin toimintoihin,
klubien aktiviteetteihin. Kaiken kruunaa
se mahtava tunnelma, tunne siitä, että
klubeissa selvästi viihdytään
Oman kauteni teemana tulee olemaan siis: KOHDATAAN, TOIMITAAN, VIIHDYTÄÄN. Tavoite on
näin piiritasoltakin tukea ja auttaa klubeja, yhteisellä teemalla. Keskiössä ovat
hyväntekeväisyystyötä tekevät ihmiset.
Entä sitten tämä piirijakouudistus?
Olen edelleen ihmeissäni. Netistä löytyy erinomaisia lionismin ohjeita siihen,
miten piirit halutessaan ja tarvittaessa
voidaan yhdistää. Onko juurisyy tosiaan
hallintorakenteissa, klubilaisten määrän
vähentyessä? Toki hallintorakenne voi
pahimmillaan jäykistää tai estää aktiivisen klubitoiminnan. Sellaisesta korjaamisestako tässä on kysymys? Arvelen,
että ikärakenne selittää aika ison osan
jäsenmäärän vähentymisestä. Toisaalta
myös nykyinen työelämä ja perheiden
omat tarpeet vievät suuren osan vapaaajasta. En siis ymmärrä edelleenkään,
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mikä tässä omassa, vahvassa ja hyvinvoivassa 85 klubin ja noin 2160 klubilaisen piirissä vaatii tai tarvitsee ylhäältä
johdettua piirijakouudistusta?
Tämän päivän työelämätutkimukset
korostavat organisaatiossa toimivien
henkilöiden laajaa mukaanottoa ideoimaan uudistusten ensimmäisessä vaiheessa. Ilmapiirin tulee olla turvallinen
ja kannustava. Laaja osallistaminen on
nykyiselläänkin helppoa tehdä, koska
olemme jo oppineet käyttämään virtuaalisia välineitä. Toisessa vaiheessa runsaiden ideoiden pohjalta rakennellaan
erilaisia vaihtoehtoja. Kolmannessa vaiheessa analysoidaan. Selvitellään, mitä
reaktioita voi syntyä. Millaisia vaikutuksia saadaan aikaan. Viimeisessä vaiheessa ns johto tulee mukaan tekemään
esitetyistä vaihtoehdoista valintoja,
asettaa tavoitteita ja varautuu kysymyksiin ja perustelee ymmärrettävästi valinnat. Siispä klubit keskiöön uudistuksissamme.
Työelämän tutkimuksia seuratessani
olen oppinut, että jos toimintamalli ja
brändi vaihdetaan uuteen kovin ”koval-

la kouralla”, henkilöstöä mukaan ottamatta ja väheksyen, ” tyhjältä pöydältä”,
saatetaan menettää liian paljon arvokasta, jopa koko toiminnan jatkuvuus. Siispä oma mielipiteeni on, että painetaan
jarrua piirijakouudistuksessa. Aloitetaan
uudistamisprojekti pilotoiden niistä piireistä, joissa klubit sitä pyytävät ja tarvitsevat toiminnan jatkumiselle.
Lionstoiminta on parhaimmillaan
paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti klubien hyväntekeväisyystyötä.
Tehdään yhdessä aktiviteettejamme tutummaksi viestinnän ja kertomuksiemme avulla. Ollaan jokainen lionismin
käyntikortteja. Pyydetään samanhenkisiä ihmisiä tutustumaan toimintaamme.
Opetellaan uusia aktiviteetteja yhdessä,
yrittämisen ja erehdysten kautta. Ollaan
hyödyllisiä ja arvostetaan itseämme ja
toisiamme.
Hyvää kevään jatkoa ja otetaanhan
rokotukset!
Eija Kesti, 1. varapiirikuvernööri
LC Naantali-Raisio
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Autetaan pieniä potilaita
koronasta huolimatta
Vuoden 2020 alussa voimaan astui merkittävä yhteistyösopimus Lastenklinikoiden Kummien kanssa syöpää
sairastavien lasten tutkimuksen ja hoidon kehittämiseen
hankittavien varojen hankkimiseksi. Onhan yksi järjestömme strategisista tavoitteista auttaa lapsuusiän syöpää sairastavia.
Kampanja oli tarkoitus aloittaa kaikilla
yliopistopaikkakunnilla Kevään Säveliä-konsertein, mutta niistä ei toteutunut
yksikään. Kaikki konserttivalmistelut
olivat valmiina, mutta viime hetkellä
koronaepidemian iskiessä konsertit oli
peruttava tai siirrettävä myöhempään
ajankohtaan. Omalla kampanja-alueellamme (A- ja M-piiri) olimme onnellisessa asemassa sikäli, että huhtikuussa
pidettävän konsertin peruuntuminen
tiedettiin jo niin hyvissä ajoin, että konsertti voitiin perua kustannuksitta. Näin
ei käynyt kaikilla alueilla. Seuraavaa
konserttia alettiin valmistella marraskuun alkuun, mutta koronatilanteen
vaikeuduttua syksyn myötä, sekin konserttivaraus oli peruttava. Myös monien
klubien omat tapahtumat, joiden tuotto
oli tarkoitus lahjoittaa tähän kohteeseen,

peruuntuivat.
Sopimuksemme
Lastenklinikoiden
Kummien kanssa on kaksivuotinen, joten vielä on aikaa toteuttaa tavoitetta.
2.VDG Pertti Tofferi on jo aloittanut
seuraavan konsertin suunnittelun vielä
tänä keväänä järjestettäväksi, mutta toteutuminen koronan takia on edelleen
epävarmaa. Siitä syystä on epävarmaa
konsertin käsiohjelmankin painattaminen, jossa klubit olisivat voineet ilmoittaa tukevansa kampanjaa maksamalla
100 euron rivin omalle nimelleen. Sellaisesta vaihtoehdosta keskusteltiin piirihallituksessa viime keväänä.
Tiedän, että monissa klubeissa on ollut
suunnitelmia erilaisten tapahtumien järjestämiseksi tämän kampanjan hyväksi,

mutta ne ovat kariutuneet koronarajoitusten takia. Yhteinen toiminta-alue
kampanjassa on A- ja M-piirit. Vampulassa onnistuttiin kuitenkin toteuttamaan kirkkokonsertti marraskuun puolivälissä. Sen tuotto oli 1950 €. Se on
tilitetty alla olevin pankkiyhteystiedoin
yhteiseen pottiimme Lastenklinikoiden
Kummit ry:lle. M-piiri on esittänyt
klubeille 5 € haasteen /jäsen. On hienoa, jos klubit ottavat haasteen vastaan
tai kehittävät jonkun muun itselle sopivan tavan osallistua kampanjaan. On
monta tapaa tehdä hyvää! Muistakaa
käyttää viitenumeroa.
LASTENKLINIKOIDEN KUMMIT ry
FI21 1573 3000 1058 81 (NORDEA)
VIITENUMERO 1113899
(A- JA M- PIIRI)
Hannele Tanner-Penttilä
MD 107A, GST
MD 107A, MD 107M,
Kummikampanjapäällikkö

Osallistu Kummityhteistyöhön
Suomen Lions-liitto, lionsklubit sekä Lastenklinikoiden
Kummit tekevät yhdessä hyvää lasten syöpätautien
hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. Lionsien 70-vuotista taivalta juhlitaan
tavoittelemalla 70 000 euron keräyssummaa, joka
ohjataan kokonaisuudessaan lasten syöpätautityöhön.
www.kummit.fi/lions/
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Arne Ritari
-säätiö tukee
suomalaista
Lions-toimintaa
Käytä ARS-adressia
- sopiva joka tilanteeseen

Pro Ritari – kun on aika palkita
Arvo myönnetään henkilölle, jolle on jo
myönnetty Lions-ritarin arvo.
Pro Ritarin arvoon liittyy kaulassa kannettava
merkki, kehystetty taulu sekä miekka.

Arne Ritari –säätiö sr
Suomalaisen lionstyön tukena
www.lions.fi
Seuraa meitä Facebookissa

12
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Arne Ritari-säätiö sr. on toimintakauden 2019-2020
aikana hyväksynyt Arne Ritari-killan jäseniksi
seuraavat uudet Lions-ritarit A-piiristä:
Nro

Nimi			Klubi

			Nimityspäivä

2122
2123
2130
2131
2136
2137
2164
2165
2166
2167
2168
2170
2176
2177
2181
2182
2183
2184
2185
2194

Seppo Rantanen		
LC Rusko			
06.09.2019
Ari Rauta		LC Rusko			06.09.2019
Antti Mäkiö		
LC Oripää 			
02.10.2019
Erkki Halkivaha 		
LC Oripää 			
02.10.2019
Jukka Itkonen		
LC Turku/Suikkila 		
25.10.2019
Pauli Lappalainen
LC Turku/Suikkila		
25.10.2019
Timo Ketola
LC Paattinen 			
29.01.2020
Pentti Lehtonen 		
LC Paattinen 			
29.01.2020
Hannu Rauhala
LC Somero 			
29.01.2020
Jorma Saaristo
LC Perniö 			
30.01.2020
Ilkka Leikkonen 		
LC Perniö 			
30.01.2020
Antti Siusluoto		
LC Kustavi 			
31.01.2020
Markku Aho
LC Lokalahti 			
07.02.2020
Jarmo Sinisalo
LC Pöytyä			
10.02.2020
Mertsi Marttila
LC Mynämäki 			
19.02.2020
Tapio Lehtilä
LC Mynämäki 			
19.02.2020
Jaakko Suominen		
LC Uusikaupunki 		
21.02.2020
Simo Suokivi
LC Turku/Aninkainen 		
22.02.2020
Simo Kouvonen 		
LC Turku/Aninkainen 		
22.02.2020
Helena Rantanen
LC Uusikaupunki/Merettaret
01.04.2020

Uudet Pro Ritarit A-piirissä:
Nro

Nimi			Klubi

39
40
42

Mikko Torkkeli 		
Heikki Mäkelä		
Jukka Mattila		

			Nimityspäivä

LC Turku/Suikkila 		
LC Turku/Suikkila 		
LC Uusikaupunki 		

25.10.2019
25.10.2019
21.02.2020

Lions-piiri 107A onnittelee kauden 2019-2020
uusia Lions-ritareita ja Pro Ritareita!
IPDG Heikki Mäki
ARNE RITARI-toimikunnanpj. Reino Laine

JALOPEURA 2021
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LC Turku/Aninkainen

Koska on oikea hetki ja aika?
Tuhannet järjestömme jäsenet antavat vuodesta toiseen osan vapaa-ajastaan lähimmäistemme palvelemiseen. Tavoitteena on nykyistä parempien elämisen edellytysten
turvaaminen mahdollisimman monelle. Teemme tätä työtä vaatimatta siitä palkkiota tai
muuta aineellista etuutta. Meille riittää useimmiten antamisen tuoma hyvä mieli.
Tarvitsemme kuitenkin kannustimia.
Kiitos on niistä halvin ja käyttökelpoisin. Kiittämisen muotoja on monia. Yksi
niistä on juhlallisen menoin jaettava
Lions-ritarin arvo. Turhan usein mietimme sitä, koska on oikea aika ja hetki
huomioida klubin tunnolliset ja ahkerat
puurtajat.
LC Turku/Aninkainen havahtui vastaamaan kysymykseen ja päätti järjestää
syyskuussa turvallisin puittein ritari-

tilaisuuden leviämässä olevasta koronapandemiasta huolimatta. Juhlallisessa
tapahtumassa kaksi pitkäaikaista ja työteliästä klubin jäsentä Simo Kouvonen
ja Simo Suokivi saivat lions-ritarin arvon.
Oikea hetki ja aika kiittää on jokainen
päivä, sillä voi käydä niin, että kiitoksen ansainnut ei ole enää keskuudessamme. Kuvissa Simo Suokivi ja Simo
Kouvonen on polvistuneena ja valmiina

vastaanottamaan Arne Ritari-killan jäsenyyden sekä Reino Laine säätiön edustajana lukemassa asiaan kuuluvaa julistusta. Pari kuukautta myöhemmin Simo
Suokivi menehtyi 85 vuoden iässä.
Pekka Järvelä
LC Turku/Aninkainen

Reino Laine lyö Simo Suokiven ritariksi nro 2184 ja Simo Kouvosen ritariksi nro 2185.
Takana ovat ritariksi lyöntitapahtumassa avustaneet klubimme ritarit oikealta vasemmalle:
ritari nr 79 PDG Pekka Järvelä, ritari nr 335 Juha Bang ja ritari nr 336 Heimo Paukku.
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LC Lokalahti
Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna,
joka osoittautui myös kesän lämpimimmäksi, vietettiin keväällä koronaviruksen takia peruuntuneita LC Lokalahden
50-vuotisjuhlia lähinnä perhepiirissä
ja koronarajoitusten mukaisesti. Juhlat
aloitettiin virallisella osuudella. Virallinen osuus aloitettiin presidentin tervetulotoivotuksen jälkeen mahdollisimman
juhlavasti eli ritariksi lyönnillä. Klubimme 2. Lions Ritariksi lyötiin Markku Aho. Ritariksi lyönnin suoritti lokalahtelaissyntyinen Erkki Ääritalo LC
Turku/Archipelagosta. Ritariksilyönnin
jälkeen oli palkitsemisien vuoro.
Kun virallinen ohjelma oli ohi, heitettiin sovitusti vapaalle, takit ja kravatit
naulaan, ylimmät paidannapit auki ja
ne, joilla oli pukukoodin mukainen paita, käärivät hihat ylös. Ilta jatkui hyvän
ruoan ja hyvien juomien nauttimisen
ohella koronarajoitusten sallimaan rajaan asti. Jotkut jatkoivat vielä terassilla
omien tai toisten juomien parissa tarinoiden pitkälle yli puolen yön, olihan
menossa kesän lämpimin hellekausi.

Seremonia on ohi. Kuvassa vasemmalta: klubipresidentti Pekka Järvelä,
Antti Vehanen, juuri lyöty Lions-Ritari Markku Aho, ritariksilyönnin
suorittanut Lions-Ritari Erkki Ääritalo ja Lady Tuija Savikangas-Aho.

Markku Aho
Ritariksilyönti menossa.

Kaikki palkitut yhteiskuvassa.

LC Turku/ Suikkila

Defibrillaattoreita ARS:n tuella
Yli 50-vuotisen toimintamme kunniaksi
klubimme päätti toimintakaudella 2019
– 2020 lahjoittaa defibrillaattoreita hallituksemme määrittelemään kohteeseen.
Myös Arne Ritari -säätiö on osallistunut
omalta osaltaan näiden laitteiden hankintaan.
Koronapandemiasta johtuen laitteiden luovutus on siirtynyt suunniteltua
pidemmälle.
Klubimme päätti joulukuun klubiillassa, että laitteet luovutetaan vihdoin
tammikuun aikana Suikkilan Seurakuntakotiin ja Myllykotiin.
Klubimme huolehtii laitteiden asennuksesta ja järjestämme laitteiden koulutuksen myöhemmin, koronapandemian helpottaessa ja mahdollistaessa suurempien ryhmien kokoontumisen.
Kävimme 21.01.2021 luovuttamassa ja asentamassa sydäniskurilaitteen
paikoilleen Suikkilan Seurakuntakotiin,
seinäkiinnityksineen.
Kahvihetken jälkeen klubimme
edustajat presidentti Mikko Torkkeli ja

JALOPEURA 2021

sihteeri Vesa Artukka kävivät luovuttamassa myös toisen sydäniskurin Myllykotiin.
Koronapandemiasta johtuen Myllykodin sydäniskurin asennus ja koulutus

tapahtuvat myöhemmin, kun koronatilanne antaa myöden.
Teksti: Mikko Torkkeli
Kuvat: Heikki Mäkelä ja Vesa Artukka

Vas. PDG Jukka Rauhaniemi, Jukka Itkonen, asennushommissa
presidentti Mikko Torkkeli ja Nina Pusa
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Auran Sisupuiston
kuulumisia

Sisupuisto, kaikkien auralaisten yhteinen liikunta- ja tapahtumapaikka on toteutumassa
hyvää vauhtia Aurajoen rantaan, aivan Auran keskustaajamaan, Lions Club Aura/Sisun
hallinnoimana palveluhankkeena. Rakennustöiden alkaminen viivästyi, koska hanke
jouduttiin jakamaan kahden
eri tukijärjestelmän piiriin, jotta rahat riittäisivät vähän yli 50 000 € hankkeeseen. Kevään koronapandemiasta johtuneet rajoitukset myös lykkäsivät aloittamista.
Syyskuun alkupäivinä rakennustyöt nytkähtivät käyntiin vauhdilla. Klubimme
sai uuden jäsenen, Markku Mäkisen,
joka otti haltuunsa alueen maanrakennustyöt Maanrakennus M. Mäkinen Oyn
konein. Yritys, sisulaisia monin tavoin,
oli lupautunut tekemään tarvittavat työt
talkoilla. Markusta saatiin tekijä, jolla
oli aikaa ottaa tehtävä vastaan. Erityinen kiitos myös rakennusmestari Ismo
Litvalle, joka talkoolaisena otti vastaan
hankkeen vastaavan mestarin tehtävän.
Alun perin vastaava mestari oli tiedossa omasta klubistamme, siksi oli uskallusta ryhtyä hankkeeseen, mutta pienen
tapaturman takia hänen oli luovuttava
tehtävästä. Hanke oli kuitenkin jo saanut myönteiset rahoituspäätökset, joten
sisukkaasti ryhdyttiin toimeen.
Ennen maansiirtotöiden alkua alue tuli
niittää, jotta saatiin käsitys maaston
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muodosta. Talkoot polkaistiin pystyyn
parissa päivässä. Ennen niittotalkoita pidettiin Auraamossa, kuntalaisten
olohuoneessa, talkooinfo, missä voi ilmoittautua mukaan talkoisiin. Niittotalkoisiin tuli innokas kuntalaisten joukko
aloittamaan yhteisen alueen raivausta. Työ kävi tehokkaasti. Jo pari päivää myöhemmin alkoi maansiirtotyöt.
Maansiirtotöihin palattiin vielä myöhemmin syksyllä. Niitä jatketaan vielä
viimeistelytöin, mutta vasta keväällä.
Maastotöiden jälkeen alkoi kaikkien
rakenteiden paalutus. Vaativa paalutus hankittiin ostopalveluna. Sen jälkeen päästiin portaiden suunnitteluun,
mikä ei ollutkaan aivan yksinkertainen
asia. Portailta tulee olla sujuva käynti
ensi keväänä rakennettaville katsomon
penkeille, siitä syystä se ei ollut ihan
tavallinen kuntoportaiden suunnitelma.

Onneksi saimme muutamaksi päiväksi
portaiden korkeusmittaukseen ja maastoon sovittamiseksi avuksi lionveli, insinööri Heikki Kiiskin Pöytyältä. Siitä
työ lähti etenemään suotuisasti maaston
mukaan ja säiden salliessa. Nyt portaat
ovat valmiit. Ne ovat helposti askellettavia niin jyrkemmässä kohdassa kuin
penkkikatsomon osallakin. Kiitos kaikille osallisille suunnittelusta ja taitavasta toteutuksesta.
On ollut ilo saada mukaan talkoisiin
henkilöitä, jotka omalla osaamisellaan
ovat vieneet hanketta eteenpäin vaihe
vaiheelta. On tarvittu suunnittelua ja
käytännön työtä. Talkoolaisten joukko
on koostunut pääasiassa eläkeläisistä,
joilla on ollut aikaa olla työmaalla päivällä. Pelkästään oman klubimme voimin emme onnistuisi tehtävässä, koska
väki on päivisin työssä. Klubin väen
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voimin on tehty siivoustalkoita, pienempiä sahaustöitä, sahurin avustusta,
askellautojen kiinnitystä, hankkeen hallinnointia, yhteydenpitoa virkamiehiin,
tavarahankintaa ja muuta juoksevien
asioiden hoitoa mitä työmaalla tarvitaan. Ja tietysti ne mittavat maansiirtotyöt.
Sisupuisto on herättänyt kiinnostusta
laajalti. Usein työmaalla on piipahtanut kuntalaisia katsomassa, miten hanke
edistyy. Luvassa on joitain yllätyksiäkin yksityishenkilöiden toimesta alueen
varustelussa. Auranjoen matkailutiehankkeen taholta on otettu yhteyttä ainakin alueen merkitsemisestä tulevan
matkailutien karttaan. Tavoitteena on
kuitenkin selvittää mahdollisuudet tarjota alueella joitain lähimatkailijoille
tarkoitettuja palveluitakin. Auralaiset
ovat ottaneet hankkeen hyvin vastaan.
Lehdet ovat myös halunneet julkaista
juttuja hankkeesta.
Talvi painaa päälle nyt, mutta keväällä
työt jatkuvat. On ollut suuri onni saada
arkkitehtisuunnittelusta lähtien monien
ammattialojen taitajat mukaan hankkeen toteuttamiseen. Mukana on ollut
lukuisa joukko henkilöitä puistoalueen eri työvaiheissa, toiset vain lyhyen
hetken silloin tällöin, mutta muutama
kuuluu vakioväkeen. Heitä kaikkia
tarvitsemme jatkossakin, jotta valmista
syntyy. Sisupuiston tavoitteena on olla

valmiina heinäkuun lopulla 2021. Silloin Auran kunta järjestää Aurinkoviikot
ja Sisupuiston katsomo ja esiintymislava ovat yhtenä tapahtumapaikoista.
Koronarajoitukset aiheuttivat sen, että
joulukuun alussa portaiden valmistuttua
emme voineet kutsua portaille ensimmäiseen tilaisuuteen kuin 10 hengen
joukon glögille. Tilaisuus järjestettiin
paikallislehden toivomuksesta, joten
toimittajalle oli varattu yksi paikka.
Mukaan kutsuttiin kaksi talkoolaista,
joita halusimme erityisesti muistaa ja

niinpä klubin väkeä mahtui mukaan
seitsemän. Glögiä, pipareita ja itse klubimme jäsenen toimesta leivottuja joulutorttuja tarjoiltiin ulkona pöytänä toimivan kaapelikelan päällä osallistujien
väljästi seisoskellen. Erikoisia aikoja
elämme. Sisupuiston alue valmistuu tarpeeseen ulkoilmatilaisuuksia varten.
Hannele Tanner-Penttilä, GST
LC Aura/Sisu, hankevastaava

TIETOA HANKKEESTA:
• Porrashanke rahoitetaan Arne Ritari-säätiön 50% avustuksella.
• Esiintymislava ja penkkikatsomo saivat 66% Leader-tuen.
Leader-tuki koostuu EUn, valtion ja kunnan rahoitusosuuksista.
• Hankkeiden omarahoitusosuus on n. 20 000 €, joita voidaan korvata talkootyöllä. Arne Ritari-säätiön avustuksen omarahoitusosuutta ei voi kattaa talkootyöllä.
• Ilman taloudellista tukea hanketta ei voisi toteuttaa.
• Olkaa rohkeita suunnittelemaan hankkeita, hakemaan yhteistyökumppaneita
ja taloudellista tukea eri lähteistä.
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Piirikuvernööriehdokas kaudelle 2021-2022

1. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 2021-2022

Eija Kesti

Pertti Tofferi
LC Turku/Linna

LC Naantali-Raisio
1. Kotikunta: Raisio

1. Kotikunta: Turku

2. Perhe: puolisoni Eero, poikamme Mika ja hänen puolisonsa ja
heidän poikansa sekä poikamme Olli ja hänen tyttöystävänsä.

2. Perhe: Puoliso Heile ja kaksi aikuista poikaa.

3. Työkokemus: 35 v. henkilöstöjohtamisen tehtävissä pääosin teollisuudessa, aikuiskoulutuspäällikkönä Turun ammattikorkeakoulussa ja mentorina Turun yliopiston EMBA-ohjelmissa.
4. Lionsura: 90-luvulla Lions-ladynä, vuodesta 2001 alkaen LC
Naantali-Raision Charter presidentti, 2016-2017 lohkon puheenjohtaja, 2017-2018 alueen puheenjohtaja, 2019-2020 2.VDG ja 20202021 1.VDG.
5. Mitä omasta työkokemuksestani voi hyödyntää lionstoiminnassa: Lionstoiminnan arvojen ja vision korostaminen, tavoitteellisuus pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä, neuvottelutaito, brändin rakentaminen ja ennen kaikkea ihmisten innostaminen, mukaan ottaminen, erilaisen osaamisen ja yhteistyön arvostaminen.
6. Huippuhetkiäni lionina: kaikki onnistuneet projektit niin omassa klubissani kuin laajemmin Lions-organisaatiossa tuovat aina mukanaan ”onnen läikähdyksen”. Erityinen ja syvästi liikuttanut hetki
oli klubimme ensimmäinen lotille organisoitu hemmottelupäivä
vuonna 2003. Lähes yhtä liikuttavia hetkiä koin yläastelaisille organisoimassamme päihteiden käytöstä kertovassa näytelmäsarjassa.
7. Miten perustelet jäsenehdokkaalle hyviä syitä liittyä lionstoimintaan? Jokainen ihminen ymmärrykseni mukaan haluaa olla
hyödyllinen. Jokainen ihminen kaipaa arvostusta. Lionstoiminta on
juuri tätä: Me teemme erilaisia aktiviteetteja, autamme, me kohtaamme erilaisia ihmisiä ja saamme viihtyä ja iloita porukassa.
8. Mikä on sinulle mieluisin tapa rentoutua? Joogaan ja luen erilaista kirjallisuutta.

3. Työkokemus: Projektin vetäjän ja työpäällikön tehtävistä
eläkkeelle jäänyt teknisen alan mies.
4. Lionsura: 2014 liittynyt LC Turku/Linnaan, toiminut klubin
hallinnossa eri tehtävissä Suomen Lions-liiton johtajakoulutus
2019 (RLLI), yhtäjaksoisesti vuodesta 2017 alkaen piirihallinnossa lohkonpuheenjohtajana, alueenpuheenjohtajana,
piirisihteerinä ja 2. varapiirikuvernöörinä.
5. Mitä omasta työkokemuksestani voi hyödyntää lionstoiminnassa: Miten toimitaan tiimissä ja saadaan yhteiset hankkeet
”maaliin” ja annetaan arvoa jokaisen erityisosaamiselle.
6. Huippuhetkiäni lionina: Esimerkiksi sydäniskurin luovuttaminen Henrikin seurakunnalle ja nähdä miten pieni teko on suuri
ja tärkeä asia yhteisölle.
7. Miten perustelet jäsenehdokkaalle hyviä syitä liittyä
Lionstoimintaan? Sillä, että liittymällä Lions järjestöön liittyy
maailman suurimpaan hyväntekeväisyysjärjestöön, joka luovuttaa varat 100%:sti kohteisiin ja saada uusia ystäviä toiminnan
kautta, mahdollisuus verkostoitua sekä saada laajempi näkemys
hyväntekeväisyyteen.
8. Mikä on sinulle mieluisin tapa rentoutua? Kesällä mökkeily Taivassalossa ja talvella kotona ristisanatehtäviä ratkoen.
9. Muita harrastuksiasi, lionstoiminnan lisäksi: Kouluvaarina
kerran viikossa Kerttulin pienessä koulussa ja lintujen tarkkailu.

9. Muita harrastuksiasi, lionstoiminnan lisäksi: Käyn italian tunneilla, mentoroin ja luennoin henkilöstöammattilaisille, opettelen
valokuvausta ja nautin ns mummotöistä. Toivottavasti matkustelukin tulee vielä mahdolliseksi.
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ID-ehdokkaiden vaalit

Valet av ID-kandidat

Äänestämme piirin vuosikokouksessa 17.4.
piirimme ID-ehdokkaan.

På årsmötet 17 april röstar vi om vårt
distrikts ID-kandidat.

Ehdokkaina PDG Björn Hägestrand
ja PCC Marja-Leena Knuutinen.

Uppställda är PDG Björn Hägerstrand
och PCC Marja-Leena Knuutinen.

Kumpi edustamaan piiriämme Lions-liiton vuosikokouksessa 12.6. kansainvälisen johtajan vaalissa?
Tarkemmat esittelyt LION-lehdessä ja piirin sivuilla.

Vem av dem representerar vårt distrikt i valet av
internationell direktor vid Lionsförbundets årsmöte 12 juni?
Närmare presentation i LION-tidningen och på distriktets sidor.
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2. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 2021-2022

2. Varapiirikuvernööriehdokas kaudelle 2021-2022

Jari Järvelä

Olli Välimäki

LC Karinainen/Kyrö

LC Raisio/Martinus

1. Kotikunta: Pöytyä

1. Kotikunta: Helsinki - Turku.

2. Perhe: Tällä hetkellä perheeni on koirani Teuvo ja kissani Miuku.

2. Perhe: Perheeseen kuuluu 3 aikuista lasta, joista yksi asuu
Raisiossa perheensä kanssa, toinen Loimaalla ja kolmas Köyliössä. Sitten on ihana Anja, joka pitää minua ryhdissä, hänen
tyttärensä perhe asuu Espoossa. Upeita lastenlapsia on yhteensä
7, kaikki hyvin rakkaita.

3. Työkokemus: Eduskuntaryhmän avustaja, kansanedustajan avustaja,
yrittäjä
4. Lionsura: Lions Club Karinainen/Kyrö ry. Olen toiminut presidenttinä 2 kautta, lisäksi varapresidenttinä, sihteerinä, rahastonhoitajana
markkinapäällikkönä useita kausia, lisäksi 2018-2019 Klubin GST ja
2019-2021 ARS ja LCIF koordinaattorina. 2016-2017 ZC Lohkon puheenjohtaja, 2017-2018 RC Alueen puheenjohtaja 2018-2020 Alueen
sihteeri, MD107A Tuki ry 2017-2021 hallituksen jäsen, Vuosikokous
Turku 2021 2017-2021 Päätoimikunnan jäsen, markkinointi
Osallistuminen MD107 vuosikokouksiin: Hämeenlinna 2012,
Heinola 2013, Turku 2016, Joensuu 2017, Oulu 2018, Kalajoki 2019,
Seinäjoki 2020 etänä.
Huomionosoitukset ja ansiomerkit: 100% Presidentin palkinto ja piirikuvernöörin ansiotähti 2013,Sihteerin palkinto 2014, Rahastonhoitajan
palkinto 2016, Lohkon pj. palkinto 2017,Alueenpj. palkinto 2018 Jäsenyyden rakentajan avain 2018 (Membership Builder Key)
Muuta: Uuden lionin kummina 12 kertaa
5. Mitä omasta työkokemuksestani voi hyödyntää lionstoiminnassa:
Työelämästäni saadussa, laajassa suhdeverkostossa olen oppinut rakentamaan verkostoja sekä neuvottelemaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Taloushallinnon ja hallinnon vahva osaaminen ovat tarpeen piirin
menestyksellisen toiminnan johtamisessa, olemassa olevan säännöstön
puitteissa. Työelämässä olen tottunut toimimaan tehokkaasti joukkueessa, pitämään lupaukseni ja toimimaan ripeästi ja oma-aloitteisesti.
6. Huippuhetkiäni lionina: Parhaat lionskokemukseni ovat joulupakettien viemiset yksinäisille, vähävaraisille vanhuksille. Pakettien saajien
kasvoilta näkyvä ilo kertoo lionstoiminnan tärkeydestä. Lionstoiminnan
ydin on palvelu, se ei saa kadota rakenteiden vaatimusten jalkoihin.
7. Miten perustelet jäsenehdokkaalle hyviä syitä liittyä lionstoimintaan?
Lionstoiminta on harrastus, johon voit tulla mukaan yksin, kaverin tai
koko perheen kanssa. Voimme yhdessä lisätä paikkakunnan hyvinvointia. Toisten palveleminen tuo tutkitusti hyvinvointia itsellekin. Palvellaan yhdessä ilolla paikkakunnan, valtakunnan tai joskus jopa koko
maailman kohteita omaan päätökseemme perustuen. Lionsjärjestö on
tunnustettu maailmalla luotettavaksi toimijaksi, jonka toimintaa arvostetaan.
8. Mikä on sinulle mieluisin tapa rentoutua? Rentoudun harrastusten
parissa, mutta yhtä hyvin kahvilla ystävien kanssa rupatellen tai koiran
kanssa telmien.

3. Työkokemus: Olen ollut kansainvälisessä huoltoliiketoiminnassa 30 vuotta eri yhtiöissä. Pääasiallisina tehtävinä palveluliiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen. Työn ohella täydensin
opintoja MBA ohjelmassa.
4. Lionsura: Mukana lionstoiminnassa vuodesta 1995. Klubimestarina, rahastonhoitajana, sihteerinä ja presidenttinä kolme
kautta. Lohkon puheenjohtajana (ZC) kaudet 2003-2004, 20172018 ja alueen puheenjohtajana (RC) 2018-2019.
5. Mitä omasta työkokemuksestani voi hyödyntää lionstoiminnassa: Palveluliiketoiminta on ihmisten kanssa tekemistä ja
kehittämistä. Jokainen meistä on ihmisenä tärkeä ja ei unohdeta
sitä hyvää, mikä meissä jokaisessa on.
6. Huippuhetkiäni lionina: Vierailut eri klubeissa ovat avanneet silmiä lionstoiminnasta. Etenkin klubien yhteiset aktiviteetit
mahdollistavat paljon. Maarianhaminassa pidetty piirin vuosikokous 2019 oli hieno esimerkki yhteisestä tapaamisesta. Oman
klubini joulukirkko ja joulukahvit Seurakuntatalolla ovat vuoden
kohokohtia.
7. Miten perustelet jäsenehdokkaalle hyviä syitä liittyä lionstoimintaan? Hyvän tekeminen ei vaadi suuria ponnistuksia,
tehkäämme siitä muotiasia. Teemme työtä yhdessä, opimme uusia asioita ja voimme kehittää itseämme kansainväliselle tasolle
saakka.
8. Mikä on sinulle mieluisin tapa rentoutua? Kävely luonnossa niin hyvällä kuin huonolla säällä.
9. Muita harrastuksiasi lionstoiminnan lisäksi: Teen mielelläni asioita käsilläni.

9. Muita harrastuksiasi lionstoiminnan lisäksi: Aikaisempi harrastukseni sotaveteraanityö on muuttumassa perinnetyöksi, sotaveteraanien poistuessa keskuudestamme. Harrastan maanviljelystä ja vanhat
koneet kiinnostavat myös.
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Rauhanjulistekilpailu 2020-2021

A-piirin voittotyö, Ilse Conway,
Somero-opiston taidekoulu

”Rauhaa palvelun kautta”
Voittaja valittiin tänä vuonna poikkeuksellisesti sähköisesti äänestämällä
Rauhanjulistekilpailu järjestettiin tänä
vuonna piirissämme hyvinkin eri tavalla aikaisempaan verrattuna. Koronan
vuoksi voittajatyöstä äänestettiin tänä
vuonna sähköisesti, kuvien perusteella.
Alkuperäinen äänestys, jossa työtkin
olisivat olleet esillä ihan fyysisesti, oli
tarkoitus järjestää piirihallituksen kokouksessa 14.11.2020. Koska kokous
muutettiin pidettäväksi sähköisesti,
myös kilpailun äänestys muutettiin sähköiseksi. Piirihallituksen jäsenet saivat
äänestää ehdokkaita 9. – 14.11.2020
välisenä aikana. Voittaja julkaistiin piirihallituksen sähköisessä kokouksessa
14.11.2020. Äänestyksessä annettiin
yhteensä 19 ääntä.
Selvään voittoon kahdeksalla äänellä tuli Somero-opiston taidekoulun
11-vuotias oppilas Ilse Conway. Sponsorina toimi LC Somero/Paratiisi. Toiseksi sijoittui kuudella äänellä Sauvon
koulukeskuksen 7B luokan oppilas
Viivi Hänninen, sponsorina LC Sauvo.
Jaetulle kolmannelle sijalle tulivat To-
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Toiseksi sijoittuneen Viivi Hännisen työ, Sauvon koulukeskus
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peliuksen koulun 6.luokkalainen Sonja
Tupala, sponsorina LC Turku/Sirius ja
Kemiönsaaren keskuskoulun 7.luokkalainen Emma Koskinen, sponsorina LC
Kimito-Kemiö. Molemmat saivat kaksi
ääntä.
Äänestysvaiheessa kaikki työt asetetaan näytteille satunnaisessa järjestyksessä ilman nimeä, koulua ja sponsoroivan klubin tietoja. Jokaisella äänestäjällä on käytössään yksi ääni. Eniten ääniä
saanut kilpailutyö valitaan piirin voittajaksi, joka jatkaa valtakunnalliseen loppukilpailuun.
Valtakunnallisen
loppukilpailun
voittaja valittiin tänä vuonna liiton kokouksessa 10.12.2020. Voiton vei Npiiristä Aava Arasolan työ ”Rauha on
väkivallan vastakohta, rauha on erilaisuuden hyväksymistä ja rauha on turvallisuuden tuntemista”. Hänen työnsä
lähtee edustamaan Suomea kansainväliseen loppukilpailuun. Aava Arasola
on 12-vuotias Helsingin Herttoniemen
ala-asteen kuudennen luokan oppilas.
Ilse Conwayn työ ”Rauha on onnea, iloa
ja hyvää oloa” sijoittui hienosti toiseksi.
Ilsen työ oli myös yleisön suosikki facebook-äänestyksessä. Kolmanneksi tuli
I-piiristä Mandi Kokkosen työ ”Rauhan
saavuttamiseksi pitää ymmärtää tasa-arvon tärkeys”. Mandi on Sotkamon Tenetin koulun seitsemännen luokan oppilas.
Rauhanjulistekilpailuja on järjestetty jo yli kolmekymmentä vuotta. Kilpailutöillään nuoret ympäri maailman
saavat esittää näkemyksiään rauhasta.
Kansainvälisen pääpalkinnon voittaja
saa 5000 dollaria ja matkan palkinnon
luovutustilaisuuteen. Kaikille 23:lle
kunniamaininnan saajalle luovutetaan
500 dollarin rahapalkinto ja todistus
saavutuksesta.
Tänä vuonna rauhajulistekilpailua
sponsoroivat piirissämme seuraavat klubit (suluissa sponsoroidut kohteet): LC
Loimaa (2), LC Sauvo (1), LC KimitoKemiö (1), LC Somero/Paratiisi (2), LC
Turku/Sirius (1) ja LC Aura /Sisu (2).
Onnea vielä voittajille ja kiitos sponsoreille!

Valtakunnallisen loppukilpailun voittaja, Aava Arasola, Herttoniemen ala-aste

Ritva Raitmaa
LC Naantali-Raisio
ritva@raitmaa.fi

Emma Koskinen,
Kemiönsaaren keskuskoulu
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Sonja Tupala, Topeliuksen koulu

Mandi Kokkonen, Tenetin koulu
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UUSI TÄHTI SYTTYI LIONS-TAIVAALLE TOIMIKAUDEN 1. PÄIVÄNÄ

Yhtenäisklubi LC Turku/Sirius
aloitti toimintansa
Kauden teema on ILO: yhdessä iloisesti eteenpäin
Keskiviikkona 1.7.2020 klo 13 joukko innokkaita leijonahenkisiä ihmisiä
allekirjoitti klubin perustamisasiakirjan Logomon tiloissa Turussa. Näin oli
ensimmäinen klubi tälle toimikaudelle
Suomeen perustettu. Klubin presidenttinä aloitti Kaarina Hakala, joka oli toiminut lioneissa jo usean vuoden ajan aktiivisesti ja viimeksi sihteerinä. Klubin
sihteeriksi lupautui Jarmo Mäntynen.
Hänellä on vankka Lions-tuntemus: hän
on toiminut useita vuosia Kustavin klubissa ja ollut piirihallituksen jäsen viisi
vuotta. Raha-asioita alkoi hoitaa KHT
Erja Valtare, jolla niin ikään on jo Lionstuntemusta ja muualta hankittua vahvaa
hallinnollista tietämystä. Klubin jäsenet
ovat joukko iloisia ihmisiä, jotka ovat
syntyneet 1940-luvulta 1980-luvulle:
naisia ja miehiä, nuoria ja iäkkäämpiä.
Piirin I alueella eli Turussa on lähes
kaksikymmentä klubia, mutta ne ovat
joko mies- tai naisklubeja. Kuitenkin
kävi ilmi, että tarvitaan myös yhtenäisklubi: toimintaa, jossa on sekä naisia
että miehiä - Suomessa perinteistä yhdistystoimintaa. Lisäksi on esimerkiksi nuoriapareja, jotka voivat järjestää
kerran kuussa yhteistä aikaa toisilleen,
mutta useammin se jo on vaikeampaa.
Usein käykin niin, että jompikumpi vanhemmista osallistuu yhdistystoimintaan,
mutta molemmat eivät esim. lasten valvonnan tai muun perhe- tai omaishoidon
vuoksi. Kerran viikossa yhteistä aikaa
saa järjestettyä. Myös vanhemmat avoja avioparit haluavat jakaa aikaansa mielekkäästi: on inhimillistä ajatella, että
ihmiset haluavat viettää aikaa yhdessä,
kulkea samalla autolla ja vanhemmiten
tukea toinen toistaan niin liikkumisessa
kuin muussakin kanssakäymisessä.
Toiminnan suunnittelu sai alkunsa
11.6. klo 10.30. Jäsenet, toimintasuunnitelma, talousarvio ja säännöt olivat
valmiit 29.6.2020. Ennen kesäkuun 11.
päivää ei klubin perustamisesta ollut
keskusteltu ollenkaan. Piirikuvernööri
Markku Karlsson sai ensi töikseen tukea
innokkaita jäseniä. Onneksi useammalla klubin perustamiseen osallistuvalla
oli loma-aika, joten klubin perustamista ja siihen liittyviä asioita ei tarvinnut
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Perustamisasiakirjan allekirjoituksen jälkeen.
Kuvassa Kirsti Seppälä, Jarmo Mäntynen ja Kaarina Hakala.
tehdä työn ohessa. Tosin päivät venyivät usein aamutunneille, mutta loistava
yhteistyö, pienoinen jännitys, luottamus
onnistumiseen ja hyvä aikatauluttaminen helpottivat. Kaikilla osallistujilla oli
hauskaa.
Klubi pyrkii palvelemaan Lionskenttää laajasti. Etäyhteysmahdollisuus
on otettu huomioon sääntöjä laadittaessa. Näin mahdollisimman moni klubilainen voi seurata toimintaa ja osallistua
kokouksiin, vaikka olisi estynyt fyysisesti olemaan paikalla.
Klubi
kirjattiin
päämajassa
22.7.2020, ja LC Turku/Siriuksen juhlakokous pidettiin 14.8.2020 suomalaisen
Lions-toiminnan 70-vuotissyntymäpäivänä. Tuolloin 70 vuotta aiemmin oli
perustettu LC Helsinki-Helsingfors,
joka oli Suomen ensimmäinen Lionsklubi. Juhlakokouksessa oli läsnä uudet
jäsenet ja melko runsas A-piiriläisten
joukko.
Juhlakokouksessa PDG:t Ulla Rahkonen ja Reino Laine, klubin p.o. opasleijonat, jakoivat tietoa lionstoiminan

historiasta, velvollisuuksista, yhdessä
olemisesta ja palvelemisesta. DG Markku Karlsson iloitsi uudesta klubista ja
korosti puheessaan sitä, että aina on
asetettava tavoite toiminnalle. Jos on tavoite, on toteutuminen lähempänä kuin
ilman tavoitetta. LC Turku/Kupittaa on
Siriuksen kummiklubi. 1. VDG Eija
Kesti lahjoitti presidentille hyödyllistä
tietoa sisältävän kansion, jonka hänen
klubinsa LC Raisio-Naantali oli saanut
Paimion Aallottarilta, kun klubi perustettiin. Presidentti esitteli tulevan toiminnan toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuodeksi suunnitellun kulttuuripolun, joka oli suunnattu kaikille
kiinnostuneille Turun seudulla asuville.
Charter-juhla oli tarkoitus pitää Liiton 60-vuotispäivänä 24.10.2020, mutta
koronan vuoksi tilaisuus jouduttiin siirtämään. Se järjestetään Hotelli Kakolan
kirkkosalissa, kun korona on rauhoittunut. Vaikka korona onkin rajoittanut
toimintaa maamme yhdistyksissä, on
Sirius-klubi voinut toimia aktiivisesti.
Se on hankkinut yhteistyökumppaneita
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DG Markku Karlsson ja pres Kaarina Hakala.

ja toimintamuotoja, jotta se voi tukea
koronasta kärsiviä perheitä, erityisesti
lapsia ja nuoria. Se on toiminut yhteistoiminnassa muiden klubien kanssa
mm. Hyvän päivässä ja on järjestänyt
erilaisia
Kulttuuripolku-tapahtumia,
vaikka korona on tehnyt parhaansa estääkseen toiminnan.
Tammikuun 2021 Kulttuuripolussa
käsiteltiin Finlandia-kirjallisuuspalkinnon voittaneita kirjoja ja helmikuussa
selvitetään asiantuntijan avulla mm.
edunvalvontavaltuutusta, sen merkitystä
ja voimaantuloa. Klubi on myös tukenut
LCIF:n avustustoimintaa.
Kaikki kokoukset on järjestetty koronasta huolimatta. Nettikokouksiin on
varauduttu jo klubin säännöissä ja nettikokouksen ohjeet on laadittu sellaisiksi,
että jokainen pystyy niitä tarvittaessa
käyttämään.
Iso ponnistus oli myös lipun hankkiminen klubille. Selvää oli, että lipussa
tulee olla tähti tai tähtiä, sillä jo klubin
nimikin Sirius viittaa taivaankannen
kirkkaimpaan tähteen. Uusi tähti on
syttynyt Lions-taivaalle, mikä oli alusta
alkaen perustajien tavoite.
Nyt lippu odottaa vihkimistä (vihkiäisjuhlaohjelma on jo valmis), viirit
luovuttamista ja niiden lisäksi rollupp
hetkeä, jolloin uusi tähti ilman koronapelkoa voi mainostaa LC Turku/Siriuksen tapahtumia ja toivottaa kaikki
A-piiriläiset mukaan hyvän tekemiseen
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1. VDG Eija Kesti pitämässä puhetta perustamisjuhlassa.

ja viihtymään.
Kuvat ja teksti: Hilkka Mäkelä
LC Turku/Sirius, klubin tiedottaja
I alueen 4. lohkon ZC

Lion Sanna Laiho täyttää tervetulomaljoja.
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LC Turku/Suikkila 50 vuotta
Vasemmalta kuvassa ritariksilyöjä Heikki Mäkelä, MJF-saaja Raino Timonen, lady Päivi Torkkeli,
Pro Ritari Mikko Torkkeli, ID Heimo Potinkara, presidentti Pauli Lappalainen, lady Margit Lönngren,
ritarilyönnissä avustaneet ARS-DC Reino Laine ja klubin LCIF-koordinaattori Jukka Rauhaniemi.
Kun lauantaina 11.1.2020 Kiinan
Wuhanissa kuoli ensimmäinen ihminen koronaan, ei LC Turku/Suikkilan
50-vuotisjuhlan lähestyessä Arne Ritarin syntymäpäivänä 7.3. vielä osattu
ottaa todesta, mitä tieto tapahtuneesta
ennusti: Klubin 50-vuotisjuhlasta tuli
viimeinen piirin klubijuhla, jossa omien
jäsenten ja puolisoiden lisäksi oli paikalla niin piirikuvernööri Heikki Mäki,
kansainvälinen johtaja Heimo Potinkara
kuin lukuisa joukko muita Liiton ja piirin toiminnassa olleita, olevia ja muita
juhlavieraita.
Alkumaljoja Turun Suomalaisella Pohjalla nautittaessa ennen illan ohjelman
alkua tuttuja tervehdittiin uudella tavalla, kyynärpäillä, ikään kuin hupimielessä – hupi loppui lyhyeen: jo seuraavan
viikon lauantaina peruutettiin piirin
ARS-Melvin Jones -suurjuhla ja lauantaita seuranneena maanantaina 16.3.
astui valmiuslaki voimaan rankkoine
rajoituksineen – mutta tämä ei vielä haitannut rattoisaa juhlimista 7.3. tutussa
mukavassa joukossa.
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Vasemmalla klubimme jäsen Pentti Kari takanaan CS Jari Nurmi,
oikealla Petteri Peltomaa takanaan Åke Brandt, Esko Vuori
ja Åkea vastapäätä Virpi Brandt
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Juhlan kohokohtia olivat mm. dosentti
Mikko Uolan klubihistoriikin julkistaminen ja lukuisat palkitsemiset. Huomionosoitusten huipennukseksi klubin
presidentti Pauli Lappalainen vihittiin
Lions-ritariksi, sihteeri, PDG Mikko
Torkkeli vastaanotti Lions Pro ritarin
tunnukset ja ARS-lion Raino Timonen
sai Melvin Jones -tunnustuksen. ID
Heimo Potinkara onnistui osittain yllättämään ohjelman suunnittelijatkin jakamalla kolme kansainvälisen presidentin
kunniakirjaa. Klubi oli vuosikausia kerännyt varoja juhlavuoden lahjoituksiin,
joiden jakaminen jatkuu vielä vuoden
2021 puolellakin.

Nuorisovaihtoa, sauvakävelyä,
kuntorataa ja leikkipuistoa
LC
Turku/Suikkila
perustettiin
26.2.1970 Hamburger Börsin Kivi-kabinetissa. Klubi tunnetaan pääasiassa
Turun Länsikeskus-tapahtumasta, päävarainhankinta-aktiviteetista, jonka järjestämiseen korona nyt aiheutti katkoksen. Samoin tuli koronatauko muihinkin
palveluaktiviteetteihin, kuten klubin
nuorisovaihtoon, johon on joinakin vuosina hakenut lähes kaksikymmentäkin
nuorta. Heistä Suikkilan kautta on lähtenyt 1 – 4 ja loput on ohjattu hyvässä
yhteishengessä lähiklubien vaihtoihin.
Merkittävältä osalta tämä on nostanut
A-piirin ylivoimaisesti moninkertaispiirin aktiivisimmaksi nuorisovaihtajaksi.
Vanhuksille klubi on syksyisin järjestänyt sävelhartauden, ja Lions-Quest
-koulutuksia on tarjottu lähes vuosittain.
Yhdistys on kanavoinut tukeaan kotimaiseen ja kansainväliseen hyväntekeväisyyteen hankkien lähes joka vuosi
Arne Ritari -säätiön kautta 1-3 lionsritarin arvoa ja yhden tai useamman Melvin Jones Fellow -jäsenyyden. Klubi on
osallistunut säännöllisesti myös alue- ja
lohkotason yhteisaktiviteetteihin. Eräänä yksityiskohtana tästä jäsen, PDG
Jukka Rauhaniemi on johtanut Turun ja
lähialueen lionien juhlavan kunniakäynnin Turun päähautausmaan sankariristille seppeleenlaskuun yli kaksikymmentä
vuotta. Klubin alullepanemat kuntorata
ja leikkipuisto ovat alueen ahkerassa
käytössä ja klubin toimeenpanevat yleiset sauvakävelyt suosittuja.

Jukka Rauhaniemi, perustajajäsen Martti Laukkanen ja Heikki Mäkelä
veivät 7.3. aamulla kynttilät poisnukkuneiden perustajajäsenten haudoille.
sentä SLL:n hallituksessa, yksi ARS:n
hallituksessa, viisi piirikuvernööriä ja
lisäksi useita muita jäseniä piirihallituksessa.
Klubi otti järjestelyvastuun vuoden
2016 Suomen Lions-liiton vuosikokouksesta Turussa. Tällainen erikoinen
tilanne, jossa paikallisyhdistys joutuu
olemaan oikeushenkilönä liittotason toimissa, korjautui kuitenkin PDG Björn
Taxellin aloitteesta, kun A-piiriin perustettiin MD107A Tuki ry omaksi vastuulliseksi oikeushenkilökseen piiri- ja
liittotason tapahtumiin.
PDG Heikki Mäkelä
LC Turku/Suikkila

ID Heimo Potinkaralla hymy oli
juhlissa herkässä, sillä joukossa
oli paljon tuttuja.

Yhdessäoloa ja kannustusta
Suikkilan klubi koostuu suomalaisista
miehistä ja yhdessäoloaktiviteetit ovat
sen mukaisia: klubiesitelmiä, lentopalloa, pistooliammuntaa ja jääkiekkoa.
Tunnustuksia on jaettu kitsastelematta
leijonahengessä ja jäseniä kannustetaan
eteenpäin: tuloksena mm. yksi Suomen
Lions-liiton puheenjohtaja, kaksi jä-
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PDG Heikki Mäkelä lyö Pauli Lappalaisen ritariksi.

25

Veljet Loimaan hautausmaalla: Yrjö Riikonen, Seppo Rantala, Teemu Levomäki, Lassi Harala, Juha Suonsivu,
Matti Sairanen, Tuomo Mäkelä ja Väinö Karjala.

LC Loimaa täytti 5.11.2020
kunnioitettavat 65 vuotta
Vallitsevan tilanteen johdosta perinteisiin kuuluvat juhlallisuudet päätettiin perua, mutta muutamista vakiintuneista tavoista pidimme kiinni.
Juhlapäivän aikana klubimme veljet kävivät laskemassa seppeleet edesmenneiden veljien haudoille niin Loimaan kuin
lähikuntien hautausmailla.
Juhlavuotena klubin perinne on myös
ollut avustusten jakaminen. Tänä vuonna avustussumma 10 000€ päätettiin jakaa eri yhdistyksille.
”Näin koronavuotena yhdistysten
tukeminen on entistä tärkeämpää,
kun kuntien apu harrastustoiminnoille on vähäisempi. Yhdistystoiminnan tukeminen helpottaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa
ja toivottavasti auttaa myös eri
yhdistysten toiminnallisuudessa. ”
Avustuksia jaettiin 12 eri yhdistykselle.
Avustussumma määräytyi sen mukaan,
kuinka paljon nuoria yhdistyksen harrastustoiminnassa on mukana.
Kuvat: Mika Rantala

26

Avustusten jako ja pienimuotoiset kahvit juotiin
Loimaan Seurahuoneen terassilla 6.11.2020.
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LC Loimaa/Sinikellot

Alueen kirkkopyhä 2021
toteutui erityisjärjestelyin
Valoa antava lumi oli juuri laskeutunut
Kanta-Loimaan kirkon hautausmaalle,
kun kokosimme piirimme IV-alueen
klubeista pienen joukon muistamaan
sodissa kaatuneita sankarivainajia Lions
kirkkopyhäpäivänä 10.1. Kokoontumisrajoitukset estivät jumalanpalveluksen
pidon tällä kertaa, mutta ne eivät onneksi estäneet juhlallista seppeleenlaskua
sankarihaudalle. Mukana tilaisuudessa
järjestelyvastuussa olevien LC Loimaan
Sinikellojen lisäksi olivat edustajat LC
Loimaan ja LC Loimaa Tähkän klubeista lippuineen. Suomen lippu airueineen
johti joukkoa lyhyellä matkalla kirkolta
haudalle.
Havuseppeleen hautamuistomerkin juureen alueen puolesta laski LC Loimaan
Sinikellojen presidentti Anneli Mikkola
yhdessä tiedotustoimikunnan pj Riitta Haapasen ja alueen puheenjohtajan
Ilkka Uusitalon kanssa. Puheessaan
Uusitalo kiitti sankarivainajia heidän
uhrauksistaan raskaina sotavuosina
1939-1945. Meillä nykypäivän suomalaisilla on sodissa taistelleiden ansiosta
itsenäinen maa.
Vaikka emme päässeetkään toteuttamaan tilaisuutta sen perinteisessä pidemmässä muodossaan, koruttomuudessaan se nosti kuitenkin osallistujien
mieliin juhlavan tunnelman ja liikutuksenkin. Toivotamme tämän artikkelin ja

Klubien edustajia LC Loimaa/Sinikelloista,
LC Loimaasta ja LC Loimaa/Tähkästä.
kuvien myötä kaikille alueen leijonille
ja heidän läheisilleen hyvää uutta vuotta
2021!

IV-alueen puheenjohtaja Ilpo Uusitalo,
Riitta Haapanen, Anneli Mikkola
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Riitta Haapanen
LC Loimaa/Sinikellot
Tiedotustoimikunnan pj.
kaudella 2020-2021

LC Loimaan Sinikellojen presidentti Anneli Mikkola
ja tiedotustoimikunnan pj Riitta Haapanen
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LC Karinainen/Kyrö

Kynttilät sankarivainajillemme
Sankarivainajillemme kynttilöiden sytyttäminen Karinaisten hautausmaalle
on aloitettu vuonna 1983. Tämän tavan
aloitti lion Erkki Merikanto, joka otti
siitä itselleen elämäntehtävän. Hän halusi muistaa edesmenneitä sankarivainajiamme sekä edesmenneitä Klubilaisia
kynttilöillä jouluna ja itsenäisyyspäivänä. Kahden kesken tätä kynttilöiden sytyttämistä Erkki Merikanto hoiti Pentti
Rahkasuon kanssa yhdessä 10 vuoden
ajan, kunnes muutkin klubilaiset tulivat

mukaan.
Kynttilät sytytetään sodassa kaatuneille ja edesmenneille klubin jäsenille
jo hyvissä ajoin aamulla. Sytytettäviä
kynttilöitä oli alussa 72 ja nykyisin 103.
Kynttilöitä kuitenkin sytytetään vielä 2
lisää Kyrön alakoulun pihalla sijaitsevalle jatkosotaan lähteneiden muistolle
pystytetylle veteraanikivelle.
Klubi osti kynttilät Salon kynttiläteh-

taalta ja Erkki Merikanto haki ne henkilökohtaisesti sieltä, siihen asti kunnes
kynttilätehdas paloi.
Vuoden 2019 itsenäisyyspäiväksi klubi
hankki hautakivien viereen hautalyhdyt,
joihin kynttilät saadaan. Tähän idea saatiin LC Pöytyältä.
Jari Järvelä, sihteeri
LC Karinainen/Kyrö

Kiitos tälle talkooväelle kynttilöiden sytyttämisestä sankarivainajille.
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LC Raisio

Raisiossa
kunniakäynti
sankarihaudalla
Lions-viikon alussa klubit tekevät perinteisesti kunniakäynnin sankarihaudoilla, ja niin tekivät myös LC Raisio,
LC Raisio/Martinus ja LC NaantaliRaisio. Lions-viikko alkoi 10.1.2021 ja
sitä vietetään kansainvälisen Lions-järjestömme perustajan, Melvin Jones’in
muistoksi.
Kunnioitamme seppeleen laskulla sankarihaudalle niitä, jotka taistelivat ja
menehtyivät Suomen itsenäisyyden
puolesta. Raisiossa perinteeseen on
kuulunut myös kirkkopalvelu jumalanpalveluksessa ennen seppeleen laskua.
Pandemian aikana seppeleen laskeminen tapahtui ilman kirkkopalvelua. Tapahtumaan on kuulunut myös kuoro- ja
lauluesityksiä, mutta pandemian takia
jouduimme jättämään nämä ohjelmaosuudet pois.
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Kunniakäynti sankarihaudalla. Seppeleen laskijoina Risto Nikkonen,
Jari Riiali, Olli Välimäki ja Eija Kesti.
Raisiossa seppeleen laskua johti Risto Nikkonen LC Raisiosta. Seppeleen
laskivat oikealta katsoen LC Raision
presidentti Jari Riiali ja LC Raisio Martinuksen presidentti Olli Välimäki. 1.
varapiirikuvernööri Eija Kesti osallistui
kunnianosoitukseen piiri 107A:n ja LC
Naantali-Raision edustajana. Paikalla
oli etukäteen rajattu määrä jäseniä.

Käyntiin sankarihaudalla liittyy myös
kunniakäynti edellisen vuoden aikana poisnukkuneiden jäsenten haudalla.
Myös tällä kertaa kävimme kunnioittamassa poisnukkunutta jäsentämme.
Kuvat: Anja Reunanen
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Monet lionsklubit, kuten muutkin yhdistykset, ovat pitkään toimittuaan nähneet usein tarpeelliseksi kirjoittaa
erimuotoisia historiikkeja ja historioita. Niitä on A-piirissäkin koko ajan työn alla. Painotuotteeksi kansien väliin saattaminen on eräänlainen osoitus yhteisön kyvystä
tuottaa kirja. Se on paikallishistoriaa, klubin toiminnan
esittäytyminen, jossa teot ja tekijät tulevat yleisesti nähtäville. Painettu sana koetaan arvokkaaksi osaksi yhteisön
muistia. Se palauttaa muistot tekijöille ja antaa kuvan toiminnasta mukaan tuleville ja ulkopuolisille.
Historiikissa tehdyt aktiviteetit heräävät
henkiin: esimerkiksi kuntopolut, leikkipuistot, puiden istutukset, tervan poltot,
erilaiset markkinat, maatalousnäyttelyt,
korjaamiset, rakentamiset, auttamiset ja
yhdessäolo.
Historiikki on klubin arkistomateriaalista jalostettu tuotos. Sen edellytyksenä
on, että pöytäkirjoihin, toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin kirjoitetaan
asiat selvästi ja yksilöidysti, valokuviin
liitetään tiedot sisällöstä ja ajankohdista.
Mielenkiintoiset yksityiskohdat, sattumukset ja muut valaisevat dokumentit
talletetaan. Vaikka minimissä päätöspöytäkirjat kokouksista riittävät, lisätieto saattaa olla myöhemmin ratkaisevan
hyödyllistä.
Tietoja talletettaessa kannattaa varautua siihen, että kun arkiston hoitaja siirtyy ”täält’ puolehen ylhäisen maan” tai
muisti hupenee, arkistomateriaali on
edelleen muiden saatavilla. Julkisyhteisöjen kaltaista velvoitetta klubeilla ei
ole arkistojaan säilyttää lukuun ottamatta
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esimerkiksi kirjanpitolain vaatimuksia
tositteiden tallentamisesta.
Kun arkistomateriaalia alkaa olla esimerkiksi 40 - 50 vuoden ajalta, ja vähintään 10 vuodelta, sitä voi tarjota esimerkiksi Kansallisarkistoon Helsingin yksityisarkiston kautta, kotiseutuarkistoihin
ja soveltuvin osin jopa kuntien arkistoon.
Arkistoja kiinnostaa yhdistyksen oman
toiminnan alkuperäiset dokumentit, ei
sellaiset, joista joku muu on jo tehnyt
tallenteen.
Kansallisarkiston Helsingin yksityisarkiston osalta arkistotarjouksiin vastaa
esimerkiksi Meri Puranen. Kansallisarkistoa kiinnostaa saada ja säilyttää valtakunnallisten organisaatioiden paikallistasolta lähinnä kansallisen kokonaisuuden
kannalta tyypilliset materiaalit. Kuntien
arkistoja kiinnostaa oman kunnan mielenkiintoiset asiat. Entinen Turun maakunta-arkisto, nykyään Kansallisarkiston
Turun toimipiste, voi toimia paikallisen
materiaalin vastaanottopaikkana. Kansallisarkistosta saa lisätietoja arkiston

nettisivuilta kohdasta Palvelut ja sieltä
”Luovuta yksityisarkistosi Kansallisarkistoon.”
Piirikuvernöörit voivat edelleen tarjota
kymmenen vuoden kuluttua toimikautensa päättymisestä dokumentteja kaudestaan kansallisarkistoon. Kotiseutuarkistoista saa lisätietoja Suomen kotiseutuliitosta. Liitolla on hyvät ja laajat
kotisivut.
On havaittavissa, että arkistoitavaa alkaa olla enemmän kuin on tarpeen ja
halutaan tallentaa. Painettu kirja voi
siksi olla hyvä vaihtoehto kuitata mennyt muistiin, tehdä tilinpäätös siihenastisesta. Kun kustantamalleen teokselle
hankkii ISBN-tunnuksen, siitä tulee
julkaisu, joka viran puolesta talletetaan
ympäri maata kirjastoihin, joilla on lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta
ja säilyttämisestä perustuva vapaakappaleoikeus. Tällöin kaikki kiinnostuneet
voivat tutustua historiikkiin esimerkiksi
yliopistojen kirjastoissa kautta maan.
Maksuton ISBN-tunnus haetaan ennen
painamista nettikaavakkeella Kansalliskirjastossa toimivasta Suomen ISBN- ja
ISSN-keskuksesta. Lisäkappaleita voi
sitten luovuttaa esimerkiksi kotipaikkakunnan ja lähiseutujen kunnankirjastoihin. Historiikki voi olla pöytäviiriä
kiinnostavampikin tuliainen lionstilaisuuksissa.
Heikki Mäkelä, PDG
Kuva Lions-historiikeistä,
Heikki Mäkelä
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Merettarien meininkiä:

10 vuottamme
kirjoissa ja kansissa
LC Uusikaupunki/Merettarien 10-vuotisjuhla oli
suunniteltu valmiiksi 8.5.2020, jotta juhlisimme
komeasti aiemman charterjuhlamme aikoihin.
Mutta eipä juhlia tullutkaan! Haikeina siirryttiin
seuraavaan kauteen, odottelemaan aikaa parempaa.
Juhlaa varten oli suunniteltu myös pienen historiikin tekoa, yhteenvetona klubimme perustamisesta
ja kymmenestä toimintavuodestamme.
Ennen koronakautta ehdimme pitää
yhden muistelukokouksen. Silloin huomattiin, kuinka paljon vanhoilla jäsenillä on muistissa asioita, joista toiset eivät
vielä tienneet mitään tai toiset muistivat,
kun joku palautteli mieleen tekemisiämme. Yhteinen muistelu kirvoitti uusia
tarinoita, sillä eiväthän kaikki osallistu
samoihin projekteihin.

historiikkinsa toteuttamiseen, joten kaupungilta haetun stipendin ja kulttuurisäätiöltä sekä yrityksiltä saadun tuen
voimin saatoimme painaa kirjamme.
Yritykset tukivat mielellään aktiiviseksi
tunnetun klubimme juhlateosta.
Kirja on ISBN-numeroitu, eloisa, hy-

väntuulinen ja ilmeikäs. Todellinen lukupaketti vanhoille, uusille ja tuleville
jäsenille ja tietysti myös tukijoillemme
ja yhteistyökumppaneille.
Pirjo Koskenrouta
LC Uusikaupunki/Merettaret

Parhaat asiantuntijat omista toimintavuosistaan olivat presidentit. Niinpä
jokainen presidentti kirjoitti oman vuotensa tapahtumista. Tekstien kokoajaksi
ja kirjoittajaksi tuli luontevasti charterpresidentti Pirjo Koskenrouta.
Alkutaipaleen kuvaus on koko joukolle tärkeä, sillä nykyisessä 23 jäsenen
klubissamme perustajajäseniä on 7. Jo
klubin toiminnan alkuaskelilla syntyy
sen identiteetti ja oma draivi. Uusien
jäsenten hankinnassa ei historiikkia parempaa perehdytyskeinoa olekaan. Näin
historiikki kokoaa vanhat tekemiset
ja kutsuu uudet jäsenet uusiin ponnistuksiin. ”Ei uskoiskaan, kuinka paljon
olemme saaneet aikaan”, luonnehti klubilainen esilukija. Kirjan sivut kertovat
myös hiljaisten puurtajien jatkuvasta
vastuun kantamisesta ja leijonahengestä. Klubi lahjoittaa kirjan kaikille jäsenilleen.
Historiikista kehkeytyi 120-sivuinen ja
siinä on noin 250 kuvaa. Kuvien ja tekstin keruuseen saattoivat osallistua kaikki
klubin jäsenet, sillä klubille luotiin oma
sähköpostitili materiaalin hankkimista
varten. Siitä kiitos Markku Patrikaiselle.
Klubillamme ei ollut juuri varoja oman
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Merettarien alfaleijonat, charterpresidentti Pirjo Koskenrouta ja Anne Kuusisto,
perustajajäsenten kokoaja, Tupsulassa tuoreita historiikkeja jakamassa.
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Yhteistyöllä tuloksiin:

SunVoimaNaisten kalenterituoton lahjoitukset jaettu
Aurassa SunSalilla kuntoaan harjoittava
naisryhmä SunVoimaNaiset päättivät
tehdä vuodelle 2020 omat voimaharjoituksensa tyttökalenterin kuvitukseksi.
Kalenterin tuotto päätettiin alun alkaen
lahjoittaa johonkin hyvään tarkoitukseen. Hankkeeseen tarvittiin osapuoleksi rekisteröity yhdistys, jotta hankkeen
rahaliikenne saatiin vaivatta hoidetuksi.
Niinpä yhteistyökumppaniksi pyydettiin LC Aura/Sisu, jonka välityksellä rahalahjoituksetkin päätettiin tehdä.
Sun VoimaNaisten päätöksellä kalenterin tuotto jaettiin seuraavasti: 2300€
lahjoitettiin uuden TYKS-Majakkasairaalan lasten- ja nuoren osaston TYKSLastensairaalan
Leijonahuoneisiin
alkuperäisen suunnitelman mukaan.
Toinen lahjoituskohde, LC Aura/Sisun
Sisupuisto-hanke, päätettiin vasta viime
hetkellä. Sisupuisto sai 350.80 € lahjoituksen.
Sun VoimaNaiset ja LC Aura/Sisu toimivat yhteistyössä kalenterihankkeen
toteuttamiseksi. Kalenterin teon mahdollistivat yritykset, jotka toimivat
sponsoreina. Visuaalisesta ilmeestä vastasivat pääsponsori PinkkiHeidi vaatettaen voimanaiset upeisiin treeniasuihin
ja Marika Suuronen, joka huolehti kalenterin kuvauksista. LC Aura/Sisu hoiti projektin taloushallinnon ja oli apuna
kalenterien myynnissä. Kumppanuus on
iloista ja tulosta tuottavaa toimintaa.

Leijonahuone-info koronarajoituksin SunVoimaNaisten kanssa.

lahjoituslupaus vanhempain huoneiden
kalustukseen ja muuhun varusteluun on
otettu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kiitollisuudella vastaan. Julkiset määrärahat kohdentuvat pääasiassa
suoraan potilaiden hoidon sujuvuuteen
ja laitteistoon. Leijona-huoneet tarjoavat perheille kodinomaisen ympäristön
levätä ja kerätä voimaa, olla lapsensa
tukena ja jatkuvassa yhteydessä hoitohenkilökuntaan. Koska huoneet varustetaan sairaalaympäristöön, niiden tulee

täyttää materiaalien suhteen monia sellaisia ominaisuuksia, jotka soveltuvat
erityisympäristöön ja käyttöön. Sairaala
tekee hankinnat tarkoitukseen lahjoitetuin varoin. Lionspiiri 107A:n keräämä
kokonaissumma on nyt jo yli 50 000 euroa vanhempainhuoneisiin, Leijonahuoneisiin.
Hannele Tanner-Penttilä, GST
LC Aura/Sisu

Leijonahuoneet - lapsipotilaiden
perheille
Leijona-huoneet (4 kpl) ovat pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmille rakennettavat huoneet uuden sairaalan tiloihin lähellä hoito-osastoa. Vanhemmat
voivat asua siellä pitkäaikaisten hoitojen ajan. Mahdollisuus vanhempien
läsnäoloon on merkittävä apu perheen
selviämiseen sitä kohdanneesta vaikeasta lapsen vammautumisesta tai vakavasta sairaudesta. Lionspiiri 107A:n
Vaikka varsinainen A-piirin Leijonahuone-kampanja on jo päättynyt, lahjoituksia
kohteeseen voi tehdä edelleen ottamalla yhteyttä piirin rahastonhoitajaan Reijo Vauraan.
HUOM! LAPSUUSIÄN SYÖPÄ on maailmanlaajuisista avustuskohteistamme se, johon Leijonahuonelahjoitukset kirjataan. Samaan kohteeseen kirjataan myös Kummikampanja-lahjoitukset.
Tästä linkistä löytyy lisää tietoa Leijonahuoneista: https://www.lions-piiri107a.fi/fi/tyks-leijonahuone
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MIELIPIDEPALSTA

Lausunto: piirijakouudistus
Piirijakosuunnitelma on nykyisessä
muodossaan toteuttamiskelvoton.

vaan haluamme päättää klubeissa asioistamme.

Väitetään että piirit eivät nykyisellään
olisi enää toimivia. Tämä ei kuitenkaan
pidä paikkaansa. Jäsenmäärän väheneminen joissain piireissä aiheuttaa sen,
että kuvernöörien puolisoiden matkakorvauksista saatetaan leikata. Tämä ei yksinään vaaranna piirin toimivuutta. Kuitenkin jos jäsenmäärä laskee kriittisesti,
on aiheellista fuusioida piiri toisen heikon piirin kanssa siten, että molemmat
piirit vapaaehtoisesti suostuvat fuusioon.
Piirien ulkorajoja ei tule muuttaa esim.
siirtämällä vain osa klubeista toiseen
piiriin. Katsomme, että kertarysäyksellä
toteutettu piiriuudistus on tuhoon tuomittu yritys hankkia meriittejä. Olemme
vapaaehtoisorganisaatio, jossa emme ole
tottuneet ylhäältä tuleviin määräyksiin,

On tärkeää, että virassa oleva piirikuvernööri vierailee klubissamme vuosittain.
Jäsenillemme ei ole sama asia, että varapiirikuvernööri tai piirisihteeri vierailee.
Jos piirien klubimäärät nousevat isoiksi, on kuvernöörin mahdotonta vierailla
klubeissa edes kolmivuotisen putkensa
aikana.
Jos piirien maantieteellinen alue kasvaa
oleellisesti, vaikeutuu piirihallituksen
jäsenten saaminen. Matkojen kaksinkertaistaminen on monelle ylivoimainen
haitta ja tällöin ennemmin jäädään pois
piirin toiminnasta kuin kulutetaan aikaa
autossa istumiseen.
Luontaiset maakunnat ovat Suomessa
piirirajat. Nämä ovat vuosien saatossa

muodostuneet ihmisten asiointisuunnista. Lions-piirit eivät voi olla ristiriidassa ihmisten luontaisten asiointisuuntien
kanssa.
Ensimmäinen versio piirijaon muuttamisesta olisi rikkonut pahoin A-piirin
klubien yhteistyöverkostoa. Tämä on
vuosien saatossa rakentunut pitkälti henkilökohtaisiin ystävyyssuhteisiin leijonien välillä ja tämän rakenteen rikkominen
aiheuttaa todennäköisesti osan klubien
osalta lopettamispäätöksiä.
A-piirin rajoihin ei tule tehdä tässä vaiheessa mitään muutoksia. A-piiri on kokonsa puolesta iso ja sen kasvattaminen
ei ole järkevää ja aiheuttaisi merkittäviä
haittoja.
LC Karinainen/Kyrö ry

Piirijaon perustelut ristiriidassa
toimintaperiaatteen kanssa
Mistä löytyy lions-toiminnan sielu? –
Vastaus: Klubeista ja niissä aktiivisesti
toimivista jäsenistä.

Muutosta perustellaan elinvoimaisuudella. – Miksi sitten jäsenmäärällä mitattuna suurimman jäsenmäärän omaavaan
piiriin yhdistetään toinen elinvoimainen
piiri ja muodostetaan ylisuuri ”megapiiri”?

muutosehdotus. Ensimmäisellä kerralla
yritettiin pakkosiirtää LC Lokalahti Mpiiriin kun Lokalahden kunta liitettiin
Uudenkaupungin kaupunkiin, siinä kuitenkaan onnistumatta. Toisella kerralla
Lions klubit Uusikaupunki ja Uusikaupunki/Männäinen halusivat itse siirtyä
A-piiriin. Siirtoanomus hyväksyttiin ja
klubit siirtyivät A-piiriin. Kolmannella
kerralla, 4 vuotta sitten, olivat rajamuutokset jo selvästi suuremmat ja ehdotus
tyrmättiin A-piirissä 100 %:sesti, eikä toteutunut. Nyt on siis menossa 4. yritys ja
nytkin ainakin A-piiri vastustaa suurella
enemmistöllä. Eli 4 yrityksestä vain 1
on mennyt läpi ilman vaikeuksia, mutta
se olikin lähtöisin klubeista itsestään. –
Mitä tästä sitten voisi ottaa opikseen?
Kun muutos lähtee itse ytimestä, on sillä läpimenomahdollisuus. Mutta kun se
heitetään ”puskista” pöytään ja annetaan
viikko aikaa tutustua, on selvää, että jo
pelkästään siitä syntyy luontaista muutosvastarintaa. On unohdettu kehittämistoiminnan alkeet.

Oman 45-vuotisen Lions-historiani aikana on nyt menossa A-piirin 4. piirirajojen

Olen edellä, hieman karrikoidenkin, kyseenalaistanut tiettyjä asioita koko pro-

Muutos on piiritason organisaatiorakenteen muutos => ei vaikutusta klubitasolla. – Mistähän ne piiritason vaikuttajat piirihallitukseen tulevat? – No
eivätköhän tule juuri klubeista!
Kuvernööri tapaa useamman klubin
samalla matkalla. – Onnistuukohan
klubien kokousajankohtia siirtämättä?
Lionsjärjestö on vapaaehtoisjärjestö.
– ”Pakkopulla” ei ruoki vapaaehtoisuutta! Huom. nyt piirijakoon ”ehdotus” lähes ilmoitusasiana.
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sessista ja yksittäisistä yhdistämisistä.
Tarkoituksenani ei ole vastustaa muutosta pelkästään muutosvastarinnan vuoksi,
vaan herättää tervettä keskustelua ja saada aikaan rakentavia ehdotuksia. Oliko
”puhtaalta pöydältä” lähteminen sittenkään oikea aloitus, vaan olisiko sittenkin
pitänyt tukeutua jo olemassa olevaan ja
pääosin toimivaan organisaatioon? Ja
saada siitä toimivampi sorvaamalla sitä
tarvittavin osin? En lähde tässä tämän
enempää ruotimaan ehdotettua piirijakoa muuta kuin A-piirin osalta, todeten
sen toimimattomaksi. Olen toimikunnalle toimittanut ehdotuksen mahdolliseksi
jaoksi, LC Lokalahden lausunnon yhteydessä.
Piirijaon muutos on varmaankin sinänsä kannatettava asia, mutta toimivampia ratkaisuja on olemassa ja toivonkin
toimikunnan ottavan klubit paremmin
mukaan ja unohtavan jokseenkin ylimielisen suhtautumistapansa.
Markku Aho
LC Lokalahti
Lions-aktivisti
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LC Brändö-Kumlinge

Perinteinen kalastuskilpailu

LC Brändö-Kumlinge järjesti 5.9.2020
perinteeksi muodostuneen kalastuskilpailun Brändön saaristossa Ahvenanmaalla. Tapahtuma järjestettiin nyt jo
28. kerran. Kalastuskilpailu kisattiin
ottamalla huomioon pandemian aiheuttamat poikkeusjärjestelyt. Vuosien
saatossa kilpailu on vakiintunut hauen
heittokalastukseen. Osanottajia oli tänäkin vuonna 60 venekuntaa.
Kalastuskilpailu on klubillemme ainoa
ja siten tärkeä jokavuotinen varainkeruutilaisuus. Se on jäsentenkin osalta
odotettu tapahtuma. Olisi mahdotonta
järjestää tapahtuma, elleivät klubin ulkopuoliset vapaaehtoiset auttaisi meitä
organisoinnissa ja itse kilpailun järjestelyissä, muun muassa kalastuksen valvonta, meriturvallisuudesta huolehtiminen ja kalojen punnitus.
Vuonna 2022 on kalastuskilpailujen
osalta 30. juhlavuosi. Se tuo varmasti
juhlallisuuksia tullessaan.
Pia Lindberg-Lumme
Sihteeri
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LC Brändö-Kumlinge

Traditionella fisketävling
Den 5 september 2020 arrangerade LC
Brändö-Kumlinge den traditionella fisketävlingen i Brändö skärgård på Åland.
Evenemanget hölls nu för 28:e gången.
Fisketävlingen gick av stapeln med exceptionella arrangemang som orsakades
av pandemin. Under årens lopp har tävlingen etablerat sig som gäddspinnfiske.
Även i år deltog 60 båtlag.
Fisketävlingen är för klubben den enda
och därför en viktig årlig medelinsamlingsaktivitet. Det är också en emotsedd
händelse bland medlemmarna. Det skul-

le vara omöjligt att ordna ett evenemang
om inte frivilliga utanför klubben skulle
hjälpa oss med arrangemangen och anordnandet av själva tävlingen, bl.a. med
övervakningen av fiskandet, hålla koll
på sjösäkerheten och fiskvägningen.
År 2022 kommer det för fisktävlingarnas del att vara ett 30-årsjubileum. Det
för säkert med sig festligheter.
Pia Lindberg-Lumme
Sekreterare
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LC Kaarina kutsuu A-piirin klubit
mukaan Itämeren pelastamiseen
Matkailijalle ehkä merkittävin vierailukohde Kaarinan kaupungissa on Kuusiston keskiaikaisen piispanlinnan rauniot. Piispanlinna rakennettiin Suomen katolisen kirkon
piispojen turvapaikaksi Piikkiönlahden rannalle 1200 -luvun lopulla. Nyt tämän mielenkiintoisen kohteen tunnettuutta ja historiallista kiinnostavuutta vahvistamaan on tehty
3D -virtuaalimalli piispanlinnasta ja elämästä siellä vuodelta 1522. Virtuaalimallin
tekijä kaarinalainen lion Markku Pohjola
on käyttänyt yli tuhat tuntia aikaa tiedon
ja taustamateriaalin keräämiseen sekä itse
mallin rakentamiseen. Virtuaalimalliin on
koottu eri tutkimuksissa löytyvää tietoa linnan tiloista sisältä ja ulkoa.
Linnan rauniot kaivettiin esiin Reinhold
Hausenin toimesta jo vuonna 1877. Sitä
ennen paikalla oli vain metsää kasvava kumpu. Jostain kuitenkin pilkotti
raunioiden osia, jonka perusteella siellä arvioitiin olleen jotain merkittävää.
Vuosisatojen aikana oli unohtunut, että
kyseessä on piispanlinna.
Tutkimuksia ja restaurointeja jatkettiin 1940-luvulla. 1980-luvun puolesta
välistä raunioilla on tehty arkeologisia
kaivauksia ja tutkimuksia tähän päivään
saakka. Pääosin linnan alaosien ulkoasu selvisi jo Reinholdin kaivauksissa, mutta tarkennuksia siihen on saatu
myöhemmissä tutkimuksissa. Monet
virtuaalimallin osat perustuvatkin välillisiin löytöihin: kuonakasan perusteella
tiedetään, missä sepän paja on sijainnut
ja käymäläjätekerrosten perusteella on
paikallistettu privetit (käymälät). Kaivauksista on myös selvinnyt, minkä
tyyppisiä kattomateriaaleja on missäkin
osassa linnaa käytetty. Alkuperäisiä tietoja keskiajalta on mm. tulipaloista johtuen säilynyt valitettavasti vain vähän.
Piispanlinnan ja Turun palojen yhteydessä tietoja sisältäviä arkistoja on paljon tuhoutunut. Kirjoitetussa muodossa
tietolähteitä katoliselta aikakaudelta on
muutenkin verraten vähän.
Piispanlinna oli Suomen viimeisen
katolisen piispan Arvid Kurjen asuinlinna. Kustaa Vaasan käskystä 1528 linna
purettiin ja jäljelle jäivät vain rauniot.
Ennen purkua linna tyhjennettiin, mistä
johtuen esinelöydöt alueelta ovat olleet
vähäiset. Purkua on jatkettu myöhemminkin. Esimerkiksi Turun linnan esilinnan rakentamiseen ja Kastelholman
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linnan entisöintiin on haettu kiviä raunioilta vielä 1800-luvun loppupuolella.
Virtuaalimalliin pohjautuen on valmistunut elokuva Custu Castrum 1522,
jossa esitellään nyt raunioina olevaa
piispanlinnaa sen kukoistuksen ajalta.
Vuosi 1522 oli Ruotsissa historiallisesti erittäin merkittävää aikaa. Suomihan
oli silloin osa Ruotsia. Ruotsi oli siirtymässä suvussa periytyviin kuninkaisiin
ja koko valtakunnan pääuskonto vaihtui
luterilaisuuteen. Ruotsi myös irrottautui
Kalmarin unionista omaksi monarkiaksi. Elokuvassa valotetaan tätä historian
jaksoa, Ruotsin Itämaan viimeisen katolisen piispan asuinlinnan tiloja, elämää
sekä linnan puolustusta.
Kaarinan kaupunki on huomioinut tämän kulttuurihistoriallisestikin
merkittävän 3D -virtuaalimallin ansiot
myöntämällä 22.11.2020 sen tekijälle
Markku Pohjolalle Kaarinan kaupungin
vuoden 2020 kulttuuripalkinnon. Palkinto myönnetään tunnustuksena merkittävästä kaarinalaisesta kulttuurityöstä
kaupungissa.

LC Kaarina on saanut käyttöoikeuden elokuvaan ja järjestää sekä julkisia että yksityisiä esityksiä elokuvasta.
Elokuvan esityksestä saatavat tuotot
ohjataan Itämeren pelastamiseen. Ennen
koronaepidemiaa ehdittiin järjestää lukuisia esityksiä syksyn 2019 ja kevään
2020 aikana. A-piirin klubeja kutsutaan
nyt mukaan pelastamaan Itämerta tilaamalla elokuvan esitys klubi- tai vaikka
Charter Night ohjelmanumeroksi. Elokuvan kesto on 30 minuuttia. Koska
tuotot ohjataan suoraan avustukseen,
voi klubi maksaa esityspalkkion aktiviteettitililtä. Varoja kerätään toukokuuhun 2021 saakka.
Teksti ja kuvat:
Markku Pohjola
presidentti, LC Kaarina
Esityksen varaukset/tiedustelut puhelimella 041-5354433 tai sähköpostilla
kaarina@lions.fi
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Lehtityöryhmän evästauolla Marika Seppä.

LC Aura/Sisu

Hätä keksii keinot! Joulukonsertit vaihtuivat joululehdeksi
Ei ole klubia, jonka toimintaan koronalla ei olisi ollut vaikutuksia. Monet
ihmisten iloksi ja hyödyksi tarkoitetut
tilaisuudet peruuntuivat. Monet avustuskohteet saattoivat jäädä ilman vuosittaista apuaan, kun klubien varainhankitatapahtumia ei voitu toteuttaa. Näin
kävi Aurassakin, mutta klubimme päävarainkeruutapahtuman, joulukonsertin,
peruuntuminen pakotti miettimään korvaavaa ratkaisua.

tiin toimikunta, joka ryhtyi kokoamaan
lehden sisältöä.

Klubi oli päättänyt ryhtyä toteuttamaan
suurhanketta, Sisupuistoa. Jo myönnettyjen avustusten lisäksi tarvittaisiin merkittävää omaa rahallista panosta tai hanke jäisi toteutumatta. Pidettiin tärkeänä
jakaa myös vuosittaiset vähävaraisille
ohjatut avustukset, jotka olisivat tarpeen
muutenkin haasteellisena aikana.

Lehdestä tuli ohuehko, koska aika ei an-

Lehdessä haluttiin olevan muutakin
kuin vain omaa toimintaa käsitteleviä
juttuja, joten kirjoittajiksi pyydettiin
useita toimintamme ulkopuolella olevia
henkilöitä. Lisäksi aivan jouluista juttua kuntalaishaastatteluineen. Lehti on
aikakausilehden tyyppinen ja lukemaan
houkutteleva monine kuvineen.

tanut periksi enemmälle työlle. Ilmoitusmyyntiinkin aikaa jäi vähän, mutta
tulos pelasti mahdollisuudet toteuttaa
suunnitelmamme.
LC Aura/Sisu
lehtityöryhmä
Juho Karisaari, Marika Seppä,
Laila Uusitalo, Hannele Tanner-Penttilä
Kuvat: Hannele Tanner-Penttilä

Paine puristi Hehkujoululehtemme
Syksy oli jo pitkällä, kun kävi selväksi,
että joulukonsertin pitäminen ei koronarajoitusten vuoksi onnistu.
Lyhyellä aikataululla päätettiin tehdä
joululehti, jossa kerrotaan klubin toiminnasta ja tulevista kaikkia kuntalaisia
ilahduttavista suunnitelmista. Perustet-
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Laila Uusitalo ja Juho Karisaari oikolukupuuhissa.
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LC Uusikaupunki

Uudenkaupungin joululehti
LC Merettarien koko 10-vuotisen taipaleen ajan on ”Wanhan ajan markkinat”
aloittaneet joulun odotuksen myynteineen ja joulukadun avauksineen.
On myyty itse leivottuja kakkuja ja leipiä hyvällä menestyksellä, viime vuosina myös Joululehteä. Vuonna 2020 korona vei tämän mahdollisuuden.

torilla myymässä Joululehteä reippaiden Meretarten joukko, Anne
Kuusisto, Marketta Suoja-Sjöblom,
Pirjo Koskenrouta ja Marja-Liisa
Ketonen.
Marja-Liisa Ketonen
LC Uusikaupunki/Merettaret

Joulukuun ensimmäisenä lauantaina oli

Uudenkaupungin Wanhan Ajan Markkinat peruttiin, mutta Merettaret olivat
sinnikkäästi torilla. Myyntipöydän takana presidentti Marja-Liisa Ketonen
ja joululehden päätoimittaja Marketta Suoja-Sjöblom
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LC Kaarina/Katariinat

Katariinojen erikoinen vuosi
- ei ainoastaan koronan vuoksi

LC Kaarina/Katariinoille vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja ikimuistoinen, eikä pelkästään koronasta johtuen. Vuoteen mahtuu suurta surua, mutta myös ilon pilkahduksia.
Poikkeusolot toivat uusia haasteita toimintaamme.
Keväällä ehdimme vielä pitää perinteiset ystävänpäivän lettukestimme Kaarinakodissa ja sitten tulikin korona.
Maaliskuun tapaamisen jälkeen kokoustimme ja pidimme yhteyttä sähköisesti,
WhatsApp on ollut meillä ahkerassa
käytössä muutenkin.
Kuitenkin kesäkuun alussa näimme toisemme ”livenä”, kun vaihdoimme hallitusta Yltöisten Arboretumissa Piikkiössä, luonnon helmassa rodoja ihastellen
ja makkaraa paistaen. Tällöin emme
vielä osanneet aavistaa, mitä kesä toisi
tullessaan.

Suruviestien kesä
Keskellä kauneinta kesää menetimme
kaksi valovoimaista jäsentämme. Perustajajäsenemme Tuula Hartonen nukkui
pois juhannuksena ja monitoiminainen
Hilkka Tapio runsas kuukausi myöhemmin. Molemmat olivat osaavia ja aktiivisia leijonaisia loppuun saakka sairauksistaan huolimatta. Järkytyksemme ja
kaipauksemme on ollut suuri. Tapahtunut tuntuu edelleenkin epätodelliselta ja
vaikealta hyväksyä.
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Kaarinan terveyskeskuslahjoituksen luovutti
past presidentti Liisa Särkkä (oik.)
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Saaristolaisleivät valmistumassa…

Lahjoitus Kaarinan
terveyskeskukseen
Lokakuun lopussa saimme järjestetyksi lahjoituksemme luovutustilaisuuden
Kaarinan terveyskeskuksessa. Lahjoitimme klubimme 25-vuotisen toiminnan merkeissä kalustuksen saattohoitopotilaiden omaisten käyttöön tarkoitettuun tilaan. Huoneessa on nyt pöytä ja
tuolit, muhkea lepotuoli ja kahvinkeitin.
Omaiset ovat ottaneet viihtyisän tilan
ilolla vastaan.

….samoin havukranssit

vuoden Katariinojen surun vuodeksi
klubimme kahden voimakkaan jäsenen
menetyksen vuoksi. Hän lisää vielä, että
tämä kaikki olisi ollut vaikeampaa kestää ilman klubimme mahtavia jäseniä.
Olemme oppineet sietämään epävarmuutta ja oppineet, että tästäkin selvi-

tään. Ystävyytemme ja yhdessä tekemisen ilo on vain lisääntynyt ja käymme
uuteen vuoteen jopa vahvempina kuin
ennen!
Teksti: Ritva Minni
Kuvat: Soili Raitala ja Ritva Minni

Yhdessä tekeminen yhdistää
Syksyn kuluessa keräsimme vähitellen
voimiamme ja mietimme uusia tapoja
aktiviteettien toteuttamiseen. Mikä parasta: saimme kaksi uutta jäsentä. Aktiviteetiksemme valitsimme havukranssien ja saaristolaisleipien tekemisen sekä
niiden myymisen torilla kahtena joulukuisena päivänä. Torimyynti oli mielenkiintoista, mukavaa ja opettavaista. Naparetkivaatetuksesta huolimatta olimme
aivan jäässä. Kahden tuotteen ostaja
tuntui jo ihan suurasiakkaalta! Saimme
valmistaa myytävät tuotteet kaarinalaisessa Ravintola Pregossa, joka on klubitapaamistemme viihtyisä vakiopaikka ja
johon olemme olleet erittäin ihastuneita,
ei vähiten todella maittavien tarjoilujen
vuoksi. Sopivasti saimme uudet jäsenet
mukaan tekemiseen, mikä onkin hyvä
keino tutustua uusiin klubikavereihin ja
tutustuttaa heidät klubin toimintaan.
Jouluksi veimme pääaktiviteettikohteeseemme Kaarinakotiin joululahjakassit
(45 kpl), joissa oli jokaiselle asukkaalle paperikranssi valoineen ja makeisia.
Näitä kransseja väsäsimme kahvinsuodatinpapereista monet illat ja siitä saimmekin runsaasti raportoitavaa MyLioniin! Lahjojen lisäksi lähetimme Kaarinakotiin jouluisen videotervehdyksen,
jolla esiintyi mm. kvartetti Neliveto.
Kuluvan kauden presidenttimme Taina Heino-Kaukonen kiteyttää menneen
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Torimyynti alkamassa aikaisin aamulla
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LC Karinainen/Kyrö

Tietokonelahjoitus
LC Karinainen/Kyrö ry lahjoitti kaksi tietokonepakettia Pöytyän seurakunnan
diakoniatyölle,
edelleen
lahjoitettavaksi tarvitsijoille. Lahjoitusta oli luovuttamassa presidentti Tauno
Tuuppa sekä GST Pertti
Kangasniemi joka siviilityönään toimii Cadmandata
Oy:n edustajana VarsinaisSuomessa. Cadmandata Oy
on tamperelainen ammattikäyttöön suunniteltuihin
atk-ratkaisuihin erikoistunut liike, joka mahdollisti
tämän lahjoituksen.
Lahjoituksen vastaanotti Pöytyän seurakunnan johtava diakoni Minna MajuriKiiski. Koronaepidemian suljettua kirjastoja on monella heikompiosaisella
vaikeuksia hoitaa Kela ja TE-keskusasiointeja. Nykyisin sekä Kela että TEtoimistot vaativat säännöllistä asiointia
verkossa. Kaikilla ei ole käytössään
omaa tietokonetta ja pelkällä kännykällä

Kuvassa vasemmalta oikealle. lion Pertti Kangasniemi,
presidentti Tauno Tuuppa ja johtava diakoni Minna Majuri-Kiiski

näiden viranomaisasiointien hoitaminen
on vaikeaa. Normaaliaikana kirjastojen
yleisessä käytössä olevat tietokoneet
ovat olleet tähän ratkaisu mutta nyt on
löydettävä muita keinoja. Nyt lahjoite-

tuille tietokoneille löytyy heti tarvitsijat.
Kuva ja teksti: Jari Järvelä

LC Lokalahti

Siivoustalkoot Lokalahden
keskustassa
Keskellä koronapandemiaa LC Lokalahden
klubiveljet ja Ladyt tekivät perinteisen kevätsiivouksen maanantaina 27.4.2020 Lokalahden keskusta-alueella.
Tapahtumalla on jo kymmenien vuosien perinne. Mukana oli 4 Ladya ja 9 veljeä. Kokoontumiskiellon voimassa ollessa ei otettu
yhteiskuvaa ja kuten oheisesta kuvasta näkyy,
myös lähikontakteja vältettiin kiitettävästi.
Markku Aho
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LC Loimaa/Sinikellot

Sinikellot tekivät Hyvän päivänä
8.10. monen mielen iloiseksi
Lionstoiminnan Hyvän Päivää vietetään vuosittain
8.10. Päivän tarkoituksena
on kiinnittää huomiota järjestömme vapaaehtoiseen
palvelutoimintaan ja tehdä
samalla tunnetuksi paikallisia klubeja. Myös Loimaan
kaupunki on haastanut erityisesti ikäihmisiä lisäämään liikuntaa.
Sinikellot yhdistivät sekä valtakunnallisen että paikallisen teeman ja jäsenemme tekivät 8.10. monen mielen iloiseksi. Tehtiin kävelylenkkejä 70+ ystävien
kanssa, kahviteltiin, muisteltiin menneitä yhdessä, vietiin mukavia tuliaisia ja
soiteltiin kauempana asuville tutuille ja
sukulaisille. Iäkkäälle sukulaisrouvalle
järjestettiin kampaaja ja koirat vietiin
pappaa ilahduttamaan. Ohjelmassa oli
myös pienen pojan ulkoilua isoisovanhempien kanssa ja paljon muuta.

Ikä ei ole este ystävyydelle.
Lämpimäisiä sekä
varpaisiin että
kahvipöytään

Riitta Haapanen
Tiedotustoimikunnan pj.

Kutoen korona-aikaa
Vuoden verran on totuteltu olemaan omissa oloissa. Kokoontumiset ovat vähissä ja nekin
pääosin virtuaalisia. Harrastuksista ja palveluaktiviteeteista toimivat vain yksin tai pienessä joukossa suoritettavat.
On siis oiva tilaisuus suorittaa palveluaktiviteettia tekemällä jotain yksin,
omilla käsillä kotona. Itselleni se on
tarkoittanut puikkojen ja ompelukoneen
lisääntyvää käyttöä. Sairaaloiden vastasyntyneiden osastoilla jaetaan vauvoille
sukat ja myssy. Näitä settejä voivat kutojat lahjoittaa sairaaloille eri järjestöjen
kautta. Itse toimitan omia tuotoksiani
suoraan TYKSin lapsivuodeosastolle.
Nyt korona-aikana noita sukkia ja myssyjä syntyy tavallista tiuhempaan tahtiin. Nyt oli aika toimittaa tekemäni 25
sukat-myssy -settiä TYKSiin.

osastolle, vaan käytämme välikätenä
sairaalan vahtimestaria. Hyvä niin, sillä
sukkia tarvitaan, ja toisaalta vauvoja ja
heidän perheitään ja henkilökuntaakin
tulee suojata tartunnoilta kaikin mahdollisin keinoin. Seuraava palvelutehtävä suuntautuu vuorostaan Gambiaan,
johon ompelen kahden esikoulun oppilaille koulupukuja. Vauvasukkiakin toki
syntyy, sillä kutimen otan käteeni aina,
kun istahdan katsomaan televisiota tai
kuuntelemaan musiikkia. Nyt palvellaan näin ja odotetaan, että päästään taas
tekemään yhdessä palveluaktiviteetteja.

Pandemian varotoimet aiheuttavat sen,
että en itse pääse viemään pakettiani

Pirkko Kantola
LC Naantali-Raisio
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LC Mietoinen

Renkaanvaihtotempaus veti
väkeä Mietoisissa
Mietoisten leijonat ovat jo useamman vuoden ajan tarjonneet sekä keväisin että syksyisin
renkaanvaihtoa. Syksyinen talvirenkaiden vaihtopäivä oli tällä kertaa lauantaina 24.10.
klo 10-13. Renkaanvaihtoa oli samaan aikaan tarjolla kahdessa kyläkeskuksessa, kirkonkylässä ja Pyheellä. Molemmissa paikoissa vaihdettiin renkaat 23 kertaa eli leijonat
hoitivat yhteensä 46 auton renkaanvaihdot. Palvelu tarjottiin edullisella 20 euron hinnalla.
Renkaanvaihtopalvelusta on tullut monelle paikalliselle ja vähän kauempaakin tulevalle suuri helpotus sekä talviettä kesärenkaiden vaihto-operaatioon
kun ei tarvitse enää itse ryhtyä aikaa
vievään ja välillä hieman haastavaankin
projektiin. Leijonat hoitivat vaihdon pikaisesti kun paikalla on osaava ja ripeä
porukka ja käytössä lähes ammattitason
kalusto. Kirkonkylällä renkaanvaihdot suoritettiin sisätiloissa paikallisen
VPK:n hallissa.

Tällaista palvelua jolle on jatkuva kysyntä halutaan tarjota myös ensi keväänä ja yhtä lailla syksyllä. Vastavaalle
aktiviteetille ja palvelulle olisi varmasti
tarvetta laajemminkin. Hyvää ideaa on

hyvä monistaa muissakin klubeissa.
Teksti: Pekka Heikkilä
Kuvat: Timo Mettala ja Risto Paukku

Talkoissa oli tällä kertaa mukana 17
leijonaveljeä. Porukalla huuli lentää ja
kaikki hoitavat oman osuutensa hyvillä
mielin. Tällä kertaa myös paikallinen
autojen huoltoliike lahjoitti 20 euron
arvoisen lahjakortin jokaiselle renkaansa vaihdattaneelle. Ennen korona-aikaa
tempauksen yhteydessä oli myynnissä
lisäksi makkaraa ja kahvia, mutta tällä kertaa ne jätettiin turvallisuussyistä
pois.
Asiakkailta saatu palaute on ollut koko
ajan kiittävää ja kiitollisia asiakkaita on
ollut ilo palvella. Ilma suosi myös Pyheen kylätorilla ja taisipa jollain veljellä nousta välillä myös hiki otsalle, kun
työn alla oli renkaanvaihto suunnilleen
8 minuutin välein molemmissa paikoissa.
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LC Mynämäki

Ser-keräys - yksi tapa tehdä hyvää
Lähes 20 000 kiloa romua pois mynämäkeläisten nurkista

LC Mynämäki järjesti vuonna 2020 ensimmäistä kertaa sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksen, joka sai huikean
suosion, sillä romua kertyi tuolloin peräti 22 720 kiloa.
Tänä vuonna klubi päättikin uusia
tempauksen, ja romua otettiin vastaan
seurakuntakodin pihalla yhtenä päivänä
viiden tunnin ajan. Vuonna 2020 klubi
järjesti myös romujen noutopalvelun,
mutta sitä ei koronan vuoksi tällä kertaa
järjestetty, mutta romua kertyi silti lähes
20 000 kiloa.
Klubin jäsenet ohjasivat ja auttoivat romujen tuojia, ja lajittelivat romut
kontteihin: hellat, uunit ja pesukoneet
yhteen ja lisäksi kylmälaitteet, pientavara sekä televisiot kaikki omiin kontteihinsa.
-Näin niiden jatkokäsittely on helpompaa, totesi keräystä organisoinut
Jouko Suominen.
Klubin presidentti Markus Kiveinen
toteaa klubin todennäköisesti olevan
valmis järjestämään keräyksiä jatkossakin, mutta vielä mietitään, pidetäänkö niitä joka vuosi vai harvennetaanko
tahtia.
Ainakin romujen tuojilta tuli kiitollisia kommentteja siitä, että tavaraa on
helppo tuoda tiettynä päivänä järjestettyyn keräykseen. Osa oli liikkeellä pakettiauton tai peräkärryn kanssa, osan
tavarat mahtuivat auton takalaatikkoon,
mutta tuotiinpa niitä rollaattorillakin.
Saadun palautteen mukaan on hyvä, kun
keräyspaikka on helposti saavutettavissa keskeisellä paikalla keskustassa ja romuja tulee helpommin kerättyä kotona,
kun on ilmoitettuna tietty aika ja paikka,
jonne ne voi viedä.
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Mynämäen leijonien romunkeräystempaus liittyi Suomen
Lions-liiton valtakunnalliseen
Hyvän Päivään.
Sen tarkoituksena on kiinnittää huomiota lionien vapaaehtoiseen palvelutoimintaan ja tehdä samalla tunnetuksi
paikallista lionstoimintaa ja kertoa klubien monista tavoista tehdä hyvää paikkakunnalla. Lions-toiminta on lionsklubin muodostamassa yhteisössä tehtävää
vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnalla
ja yhdessä muiden lionsklubien kanssa
kotimaassa ja koko maailmassa. Suomen lionsklubit avustavat palvelullaan
ja rahalahjoituksillaan kotimaansa ja
maailman apua tarvitsevia arviolta 4–5
miljoonalla eurolla vuodessa.
Suurin osa lionsklubien palvelutyöstä tapahtuu omalla paikkakunnalla, omassa lähiyhteisössä. Tyypillisiä
aktiviteetteja ovat nuorten harrastusten
tukeminen, vanhusten auttaminen, lähiympäristön kunnostaminen, veteraanien
tukeminen, markkinoiden tai muiden
yleisötapahtumien järjestäminen tai
avustaminen niiden järjestelyissä.
LC Mynämäki kohdistaa kaikkien
palveluaktiviteettiensa tuoton lyhentämättömänä paikalliseen hyväntekeväisyystoimintaan. Klubin suurin palveluaktiviteetti ovat olleet jokavuotiset
Laurin Markkinat, jotka valitettavasti
tänä vuonna peruuntuivat koronapandemian vuoksi. Jokavuotisia ovat olleet
myös joulukadun avajaiset yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa sekä koulujen stipendit, srk:n diakoniatyön kautta
jaettavat jouluavustukset paikkakunnan
vähävaraisille sekä sankarivainajien
haudoille kynttilöiden sytytys itsenäi-

syyspäivänä ja jouluna.
Muita palveluaktiviteetteja klubilla ovat olleet paikallisen palveluhakemiston teko, rahalahjoitus ”Anna aikaa
vanhuksille” -projektiin, rahalahjoitus
nuorten syrjäytymisen ehkäisy -projektiin, rahalahjoitukset paikallisten vapaaehtoisten palokuntien nuoriso-osastoille, sydäniskurin hankinta paikkakunnalle, sankarivainajien muistolaattojen
puhdistusprojekti,
pyöräilykypärien
lahjoitus koulunsa aloittaville, kirjalahjoitukset Laurin koululle, osallistuminen torin mökkien rakennustalkoisiin
yhdessä Rotaryjen kanssa sekä kauppaasiointiavun järjestäminen sitä tarvitseville koronakevään aikana.
Klubi mahdollistaa myös Lions
Quest -koulutuksia paikallisille opettajille ja varhaiskasvattajille sekä tukee
taloudellisesti kansainväliseen Lionsnuorisovaihtoon lähteviä nuoria.
Markus Kiveinen
LC Mynämäki
klubipresidentti
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LC Paattinen

Paattisten leijonat laittoivat
sähköromun kiertoon

Keräys saavutti suuren suosion ja
hetkittäin kertyi jopa ruuhkaa

Paattisten liikekeskuksen pihalla järjestettiin ympäristöystävällisen
uuden vuoden kunniaksi lauantaina 2.1.2021 sähkö- ja elektroniikkaromun sekä lyijyakkujen keräystapahtuma. Keräyksen järjesti LC
Paattinen yhteistyössä Auranmaan Osuuspankin ja Keräyslava Oy:n
kanssa. Päivän aikana keräykseen tuotiin kotien elektroniikkaa ja
sähkölaitteita matkapuhelimista pesukoneisiin ja jääkaappeihin
asti. Illan hämärtyessä keräyslava lähti ääriään myöten täynnä kohti kierrätysasemaa.
LC Paattisen keräysvastaava Ari Tammelin kertoo idean keräyksestä tulleen
Mynämäen leijonilta. Korona-aika kokoontumisrajoitteineen on vaikuttanut
merkittävästi leijonien palvelutoiminnan toteuttamismahdollisuuksiin. ”Ulkoilmassa tapahtunut keräys on koronaturvallinen tapa palvella yhteisöämme,
ja se osoittautui hyvin suosituksi”, toteaa Tammelin tyytyväisenä. Keräyksestä
saatu tuotto palautuu hyväntekeväisyystyöhön paattislaisten lasten ja nuorten
harrastustoiminnan tukemiseksi.

Kierrätys säästää luonnonvaroja
ja suojelee luontoa
Monissa kodeissa on tehty jouluaikaan
uusia elektroniikkahankintoja ja kaappien perukoille jää usein pyörimään
monenlaista isompaa ja pienempää, tarpeetonta sähkölaitetta. Iso osa sähkölaitteiden materiaaleista pystytään nykyään
kierrättämään. Esimerkiksi laitteiden
piirikorteilta saadaan talteen arvokkaita
jalo- ja maametalleja. Akkujen lyijy on
ympäristölle haitallinen raskasmetalli,
joka saadaan keräyksessä kierrätettyä
takaisin uusien akkujen valmistukseen.
Kiertoon palautuvat materiaalit vähentävät tarvetta uusien raaka-aineiden
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tuottamiseen esim. kaivosteollisuudessa. Tarpeettomien ja rikkinäisten sähkölaitteiden ja akkujen kierrätys suojelee
luontoa myös paikallisesti – ja vapauttaa monessa kodissa kortilla olevaa säilytystilaa. Keräykseen tuoduissa tavaroissa huomiota herättivät rikkoutuneet
uudehkot led-valot ja -valosarjat, joita
ei ole mahdollista kotikonstein korjata.
Ne muuttuvat jätteeksi usein jo huomattavasti ennen laskennallisen käyttöiän
saavuttamista.

Markkinointia perinteisesti ja
sosiaalisessa mediassa
Tapahtuman järjestäminen aktivoi klubilaisia monella tavalla. Se koettiin
tärkeäksi yhteiseksi ponnistukseksi
toimintaa lamauttaneena korona-aikana. Ennakkosuunnittelu tehtiin klubin
hallituksen kesken ja toteuttamiseen
osallistui viitisentoista veljeä. Tapahtumaa markkinoitiin sekä perinteisillä
postilaatikoihin jaetuilla ilmoituksilla
että sähköisesti klubin nettisivuilla ja
Facebookin maksetulla mainonnalla.
Facebookin tilastoinnin mukaan tapahtumailmoitus tavoitti yli kaksi tuhatta
potentiaalista osallistujaa, joista kaksi
kolmasosaa naisia. Tapahtuman aikana

Ilpo Salonen ja Jorma Siipola
järjestävät kierrätykseen
tulleita lyijyakkuja.
tehdyn kyselyn perusteella noin puolet
osallistujista oli nähnyt keräysilmoituksen sosiaalisessa mediassa ja toisen
puolen osallistujista oli tavoittanut postilaatikkomainonta.

Palveluaktiviteettia ja tuottoa
palveluaktiviteetteja varten
Sähkö- ja elektroniikkaromun keräys
toimi yhteisöä hyödyttävänä palveluaktiviteettina, joka ei itsessään tuota
varoja toimintaan. Keräykseen yhdistetty lyijyakkujen keräys monipuolisti
palvelutarjontaa – ja toi klubille myös
tulomahdollisuuden. Kierrätykseen toimitettujen akkujen tuotolla toteutetaan
muutamia palveluaktiviteetteja toimintavuoden aikana.
Teksti ja kuvat: Timo Tanskanen
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LC Somero/Paratiisi

Pullonpalautuskuiteilla varoja
nuorten tukemiseen
- Mukavasti on kuitteja taas kertynyt,
iloitsee Paratiisileijonien Outi Tuuminen tyhjentäessään pullonpalautuskuittien keräyslaatikkoa Someron S-marketin sisääntuloaulassa.

julkaistua jutun tapahtuneesta laatikko
on saanut olla paikallaan rikkomatta.

tä on myös tehtävä tilitys tiettyyn määräaikaan mennessä.

LC Somero/Paratiisi hankki viisi vuotta
sitten lukollisen kuittien keräyslaatikon
ja kiinnitti sen marketin pullonpalautusautomaattien viereen. Laatikon toimitti
muun muassa myymäläkalusteita valmistava Teutakaluste Oy Nurmijärveltä. Kovamuovinen boxi on varustettu
Lions-merkillä ja sen vieressä on näkyvillä klubille myönnetty rahankeräyslupa.

Koska muun muassa monet lionien aktiviteetit ovat joko katkolla tai rajoitettuja
koronapandemian vuoksi, pullonpalautuskuittien keräyslaatikko on osoittautunut turvalliseksi ja tuottavaksi keinoksi
varainkeräykseen.
Paratiisileijonien
mukaan pienistäkin summista kertyy
vuodessa mukavasti varoja, joiden määrään vaikuttavat esimerkiksi juhlapyhät
ja lomalaisten saapuminen suositulle
mökkipaikkakunnalle. Somerolla tiedetään olevan myös paljon koronan vuoksi
etätöitä tekeviä.

Paratiisileijonille myönnetyn luvan
mukaisesti kerätyt varat ohjataan erityistarpeessa olevien somerolaislasten
ja -nuorten hyväksi. Lahjoituskohteet
selvitetään yhdessä Someron kaupungin
sosiaalitoimen, etsivän nuorisotoimen,
seurakunnan tai paikkakunnalla toimivien yhdistysten kanssa. Tämänkertaisena
kohteena on nuorten starttipajan toiminnan tukeminen.

Ensimmäisen vuoden aikana boxi joutui valvontakameroista huolimatta kaksi
kertaa ilkivallan kohteeksi. Pikkupojat
veivät kuitit laatikon rikottuaan ja tekivät kuiteilla karkkiostoksia. Valppaat
kassat huomasivat vilpin ja ilkivallasta
tehtiin rikosilmoitus. Paikallislehden

Pullonpalautuskuittien
keräysboxin
asentaminen vaatii luonnollisesti luvan
kiinteistön omistajalta sekä poliisiviranomaisen myöntämän, yksilöidyn rahankeräysluvan. Siinä määritellään tarkasti
keräysalue ja -ajankohta sekä kerättyjen
varojen käyttötarkoitus. Varojen käytös-
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- Keräyslaatikkoon jätettyjen kuittien
laskeminen on aina yhtä mieluisaa.
Tutuiksi tulleet marketin kassatkin jännittävät kanssani, paljonko kuitteja on
milloinkin kertynyt, laatikon tyhjentämisestä vastaava Paratiisileijonien klubimestari Outi Tuuminen paljastaa.
Teksti ja kuva: Leena Nuotio
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Diabeteksen torjuntaa Raisiossa

Luontokävelystä terveyttä
ja ympäristötietoa
Raision kirjaston parkkipaikalle kokoontui kauniina sunnuntaipäivänä 4.10.2020 reilut
20 henkilöä osallistuakseen luontokävelyyn, jonka tuotto ohjataan LCIF:lle diabetestyöhön.
Aluksi piirikuvernööri Markku Karlsson ja tapahtuman organisoinut 1. varapiirikuvernööri Eija Kesti toivottivat
osallistujat tervetulleiksi. Eija Kesti kertoi iltapäivän ohjelmasta:
LC Raisio/Martinuksen presidentti
Olli Välimäki ja LC Raision presidentti
Jari Riiali toimivat kävelyreittien opastajina. Piirin jäsenjohtaja, GMT Ulla
Rahkonen vetää hauskan alkuverryttelyn. Tehokas se olikin, ainakin jalkalihakset, nilkat, polvet, lantio ja ylävartalo saivat lempeän herätyksen seuraavaan liikuntasuoritukseen.
Kävelimme kirjastolta noin kolmen
kilometrin matkan Raision lintutornille, jossa 2. varapiirikuvernööri Pertti
Tofferi esitteli lintuharrastusta ja siihen
kuuluvaa välineistöä. Hän kertoili kokemuksistaan tämän harrastuksen parissa.
Lintuja oli mukavasti liikkeellä ja jalohaikarakin ihastutti meitä läsnäolollaan.
Esitelmän jälkeen ainakin osa meistä
jatkoi vielä reippailua kiertämällä Raisionlahden luontopolun.
Tapahtuma kesti reilut pari tuntia
ja arvelen, että se piristi meitä kaikkia
tavalla ja toisella. Kiitän kaikkia mukana olleita ja erityisesti pinkeissä klubiliiveissä mukana olleita LC RaisioNaantalin klubikavereitani. Erityiskiitos
myös Myllyn Apteekille, joka sponsoroi
tapahtumaamme.
Klikatkaapas seuraavaa linkkiä
Lions -sivuilla: www.lionsclubs.org/fi/
start-our-global-causes/diabetes/worlddiabetes-day
Sieltä löytyy lisää diabetes-tietoutta,
mahdollisuus osallistua diabeteksen
vastustamiseen ja tehdä riskikartoitus
itselleen.
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Lisätään liikuntaa, noudatetaan terveellistä ruokavaliota ja pidetään diabetes loitolla!
Hyvää jatkoa ja pysytään terveinä!
Eija Kesti
1. varapiirikuvernööri
LC Naantali-Raisio
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LC Turku/Sirius

Hyvän päivän tapahtuma:
Kävellen diabetesta vastaan
Kaunis ylpeydenaiheemme
Turun Ruissalo kylpi kirkkaissa syysväreissä 10.10.
kun LC Turku/Sirius järjesti
diabeteskävelyn yhdessä LC
Turku/Kupittaan kanssa.
Ennen lähtöä diabeteslääkäri Markku
Vähätalo antoi tietoiskun diabeteksestä
ja erityisesti liikunnan merkityksestä.
Hän kehotti jokaista hankkimaan älypuhelimeensa ilmaisen Google Fit - ohjelman. Ohjelman avulla voi seurata kalorikulutusta ja kävely-/juoksukilometrejä.
Ohjelma kerää liikkumisen perusteella
Cardio-pisteitä, jotka kertovat, kuinka
hyvin pitää huolta sydämestään. Hyvätuulisesti Vähätalo hauskuutti osanottajia toteamalla, ettei pisteitä kerry, jos
työntää vain ostoskärryjä kauppakeskuksessa. Tarkoituksen on, että liikunta
on tehokasta ja se tehdään mielellään
raittiissa ilmassa.
Kävelyyn osallistui kaikenikäisiä.
Voi oikeutetusti sanoa, että vauvasta
vaariin.
Vakuutusyhtiö If lahjoitti kävelijöille huomioliivit ja LC Turku/Sirius
lahjoitti osanottajille nk. kansanmaskit,
juoman ja energiapatukan. Kävelylenkit oli suunniteltu Ruissalon kauniiseen
merimaisemaan ja niiden pituus oli 2 ja
5 kilometriä. Reittimestareina toimivat
nuoret klubilaiset Sanna Laiho ja Heikki
Uusvuo.
Osanottajat maksoivat osallistumismaksun ja tapahtuman tuotto meni lyhentämättömänä diabeteksen hyväksi
LCIF:n kautta.
Pysäköinnin valvonnasta huolehti
LC Turku/Kupittaa.

Diabeteslääkäri Markku Vähätalo vasemmalla ja reittivastaavat
Sanna Laiho ja Heikki Uusvuo oikealla.

Hilkka Mäkelä
LC Turku/Sirius
klubin tiedottaja

LC Turku/Kupittaan jäsenet
järjestivät pysäköinninvalvonnan.
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LC Uusikaupunki/Merettaret

Diabeteskävelytapahtuma
Uudessakaupungissa 10.10.2020
”PIDETÄÄN ITSESTÄMME HUOLTA MYÖS POIKKEUSOLOISSA”
oli teema kun LC Uusikaupunki/Merettaret järjestivät kaikille sopivan diabeteskävelyn lauantaina 10.10.2020. Tapahtuma oli osa suomalaista ja kansainvälistä lionsien ohjelmaa, jolla pyritään
diabeteksen ennaltaehkäisyyn.
Tori kylpi auringonvalossa pitkän sadejakson jälkeen kun tapahtuma alkoi.
Kalannin naisvoimistelijoista tuttu Pirjo Rakkolainen ohjasi alkuverryttelyn
reippaaseen tyyliinsä musiikin soidessa niin, että torikansa oli ihmeissään ja
muutamat jopa innostuivat jammailemaan kanssamme. Sieltä sitten jatkoimme yhdessä kävelemällä uimahallille.
Merettaret tarjosivat osallistujille kahvit
uimahallin ulkopuolella korona-ajasta
johtuen. Kahvin jälkeen siirryimme uimahallin kokoustilaan, jossa jalkojenhoitaja Pia Kangasniemi kertoi oikeasta
kenkä- ja sukkavalinnasta ja ohjasi jalkajumppaan. Sukkien materiaalit, jotka
pitävät jalat kuivina ja hengittävät kuten
myös tukevapohjaiset kengät, ovat hyvä
valinta niin diabeetikoille kuin kenelle
tahansa. Pia korosti, että jalkojen hyvinvointi ja terveys ovat erityisen tärkeää
diabeetikoille.
Outi Nurmi kenkäkauppa Alinasta oli
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valinnut muutamia hyviä kenkämalleja
tutustumista varten.

lahjoittavat varoja diabeteksen ennaltaehkäisevään työhön laajemminkin.

Osallistujat, joita oli 15, saivat kotiin
viemisiksi Diabetesliiton teemaan liittyviä materiaaleja.

Tapahtumaa koordinoi Paula Saarni yhdessä Tuula Pietilän ja Marjo Mäkirinteen kanssa.

LC Uusikaupunki/Merettaret tulevat
tekemään jatkossakin yhteistyötä paikallisen Diabetesyhdistyksen kanssa ja

Paula Saarni
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LC Naantali-Raisio

Puistopiknik – tapaamisen iloa
luonnon helmassa
Olimme ehtineet viettää koronan aiheuttamaa poikkeusoloa jo keväästä lähtien kun tällainen viesti napsahti LC Naantali-Raision klubilaisten s-postiin alkukesästä: ”Olemme
tässä Marjan ja Maaritin kanssa alustavasti puhuneet, josko kokoonnuttaisiin kesäkuussa joku ilta ns. puistopiknikille. Voidaan säilyttää vaaditut turvavälit. Tämä ei olisi mikään virallinen klubi-ilta eli voi tulla paikalle tai olla tulematta. Ei lasketa poissaoloja
eikä osallistumisia. Olisi kuitenkin kiva nähdä, vaihtaa kuulumisia ja jutella tulevasta
kaudesta. Miltä kuulostaa?” Ja hyvältähän se meistä useasta kuulosti:
Niinpä sitten kesäkuisena tiistai-iltana
tapasimme Naantalin Kuparivuorella.
Jokainen meistä kertoi kuulumisiaan ja
tuntemuksistaan korona -aikana. Meillä oli tilaisuus kertoa, tulla kuulluksi ja
kuunnella. Ilmapiiri oli iloinen, ja tuntui siltä, että ikävähän meillä oli jo ollut
toistemme luo.
Korona oli sulkenut useat meistä koteihinsa lähes kokonaan. Kuulosti kuitenkin siltä, että suomalaisina naisina tilanne oli otettu hyvin haltuun, ja hymy oli
herkässä edelleen. Kyyneleitä ei virrannut. Yleisesti totesimme, että paikallisten kauppojen palvelut olivat toimineet
erittäin hyvin ja laadukkaasti. Ainoa
huolenaiheemme oli se, miten päästä
korona-testiin oireiden ilmaannuttua.
Koska olimme koolla lioneina, hoidimme myös tehokkaasti viralliset osuudet:

kausina. Viralliset syys- ja kevätkokoukset vedetään sääntöjen mukaan. Ei
unohdeta kuitenkaan pääasiaa, joka on
hyväntekeväisyys. Siispä ideoidaan ja
toteutetaan muihin kuukausikokouksiin uudenlaisia toimintatapoja. Otetaan
ilolla vastaan klubilaisten ehdotuksia ja
toteutetaan uusia ja erilaisia toimintatapoja ja viihdytään.

Toivotan kaikille klubeille tsemppiä!
Eija Kesti
1 varapiirikuvernööri
MD 107-A 2020-2021
LC Naantali-Raisio
Kuvat: Liisa Uotila

Kuluneen kauden klubipresidenttimme
Ritva Raitmaa ojensi edellisen kauden
klubipresidentille Irma Jusleniukselle
ansiomerkin muistoksi hänen vetämästään upeasta kaudesta. Kävimme lyhyesti läpi myös tulleita piirikuvernöörin
posteja ja ajankohtaisin lionsasioita.
Virkistävä ja hieno tapaaminen, jollaisia
suosittelen jokaiselle klubille tulevina
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Presidentti Ritva Raitmaa ojentaa 100%:n presidentin
merkin Irma Juseliukselle
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LC Paimio/Aallotar

Nuotiosta nauttimassa Teija, Arja,
Ulla, Teija ja Aili, kuvan otti Ritva.

Poikkeuksellinen vuosi 2020
Koronaviruksesta oli uutisoitu tammikuusta asti ja maaliskuun alkupäivinä ihmiset alkoivat hamstrata kaupoista
vessapaperia. Kukaan ei vielä tuossa vaiheessa osannut
ajatella minkälainen vuosi meillä tulee olemaan…
Olimme jo kuukausien ajan suunnitelleet naisten iltaa, jonka piti olla 19.3.20
Paimion ajoharjoitteluradalla. Alkoi
pohdinta että pidetäänkö vai eikö pidetä. Sitten alkoi tulla peruutusilmoituksia
ja lopulta valtiovalta puuttui asiaan ja
kielsi kokoontumiset pari päivää ennen
tapahtumaa. Se oli sitten siinä ja lopulta
kaikki kevään tapahtumat ja kokoukset
piti perua yksi toisensa jälkeen. Hallituksenvaihtokokouskin siirrettiin laivalta luontoon ja kauden viimeinen kokous
pidettiin ulkotiloissa pienellä joukolla
turvavälit huomioiden. Kävelimme Paimion luontopolulla ja nautimme eväitä
näköalapaikan laavulla.
Kauden viimeinen varainhankintatilaisuus eli kesäteatteri kesäkuussa oli
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myös jouduttu perumaan.
Uusi kausi alkoi toiveikkaasti, vaikkakin epävarmoissa merkeissä. Suunnitelmia oli tehty, mutta elettiin viikko
kerrallaan ja seurattiin hallituksen ja
THL:n ohjeita. Kautemme on yleensä
alkanut LC Paimion kanssa järjestetyllä
siltasoutu-tapahtumalla, jossa olemme
paistaneet lettuja. Tapahtuma jouduttiin
perumaan.
Meillä on ollut kummilapsi Sri Lankasta ja hänen koulutaipaleensa tuli päätökseen. Päätimme edelleen jatkaa kummilapsiprojektia ja valitsimme uudeksi
kummilapseksi tytön, jonka kummi oli
jostain syystä lopettanut avustuksensa
melko nopeasti jo projektin alkupuolella. Tytön koulunkäynti uhkasi keskeytyä

rahoituksen puutteessa. Nyt 11-vuotias
Thisagee Uwethma saa jatkaa kouluaan.
Syyskuussa oli ohjelmassa tutustumiskäynti Paimion KTO:een ( kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus)
mutta siellä ovet sulkeutuivat koronan

Kummilapsemme Thisagee Uwethma
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vuoksi kaikilta vierailuilta. Pääsimme
kuitenkin LC Paimion vieraaksi tutustumaan Paimion sähkömuseoon, jossa
halukkaat pääsivät virtuaalilasien avulla
helikopterilennolle. Huimaava kokemus.
Keväällä oli jouduttu perumaan sydäniskurikoulutus, mutta syksyn sydänviikolla tuli tilaisuus sen järjestämiseen.
VS-sydänpiiri ry:n ja Paimion-Sauvon
sydänyhdistys ry:n yhteistyönä opastettiin ihmisiä Paimion Torikeskuksen
kauppakäytävässä maallikkoelvytykseen ja sydäniskurin käyttöön. Aallottarethan lahjoittivat jo 2019 yhdessä
Paimion apteekin kanssa sydäniskurin
Torikeskukseen. Koulutustapahtuma oli
erinäisistä syistä johtuen siirtynyt ensin
kevääseen ja sitten syksyyn. Hyvä, että
toteutui viimein, sillä tapahtuma herätti
paljon kiinnostusta.
Quest-koulutuksella on hyvä maine
ja kiinnostus sitä kohtaan on kovasti
lisääntynyt. Klubimme oli sitoutunut
kustantamaan keväällä neljä opettajaa
Quest-koulutukseen, mutta pandemia
esti tämänkin koulutuksen. Syksyllä
koulutus kuitenkin toteutui ja Paimiossa
on neljä uutta tyytyväistä Quest-koulutettua. Sitten kun korona suo, he ovat
lupautuneet tulemaan kokoukseemme
kertomaan kokemuksistaan.
8.10.20 yhdistimme Lionien ”Hyvän
päivän” ja ”Vie vanhus ulos”-päivän
vierailemalla Paltanpuiston palvelukeskuksen pihalla ulkoilemassa ja seurustelemassa vanhusten kanssa.
Lokakuun vuosikokous saatiin toteutettua ihan normaalisti, kokoustilamme on tarpeeksi iso, että pystyimme istumaan melko väljästi. Piirikuvernööri Markku Karlssonkin uskaltautui
vierailemaan kokouksessamme.
Marraskuussa pääsimme kuuntelemaan LC Paimion kutsumana elinkeinojohtaja Mika Ingin mielenkiintoista esitelmää Paimion elinkeinoelämän tämänhetkisestä tilasta ja suunnitelmista. Kaupungintalon auditoriossa oli mahdollista
toteuttaa riittävät turvavälit ja tietenkin
hengityssuojaimet olivat käytössä.

Paimion auditoriossa.
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Maallikkoelvytystaitoa ja defibrilaattorin käytön opetusta
Joulukuussa meillä on yleensä ollut
paljon toimintaa. Olemme avustaneet
kaupungin itsenäisyyspäivän juhlissa
kahvitarjoilussa. Olemme osallistuneet
eri tavoin Paimion joulumarkkinoille ja
järjestäneet perinteisen joulukonsertin,
jonka tuotto on käytetty vähävaraisten
perheiden lasten joululahjoihin. Nyt
nämä kaikki tapahtumat oli tietenkin
peruttu. Onneksi sukanvarteen oli jäänyt vähän varoja, että pystyimme kuitenkin lasten lahjat hankkimaan. Lahjat
vastaanotti kaupungin sosiaalitoimesta Taru Romana. Lisää joulumieltä toi

osallistuminen ”Siskot ja Simo”- joulukorttiprojektiin ja kirjoitimme kortteja
Paltanpuiston palvelukeskuksen asukkaille.
Kaiken kaikkiaan vuosi on ollut
haastava pienen klubimme toiminnalle
ja tärkeitä varainhankintatapahtumia on
jouduttu perumaan. Se tulee vaikeuttamaan avustustoimintaa jatkossa. Mutta
positiivisella mielellä ja leijonahengellä
katsomme eteenpäin!
Ritva Holopainen
presidentti, LC Paimio/Aallotar

Lahjoja olivat luovuttamassa Aili, Sirkku ja Ritva.
Lahjat vastaanotti kaupungin sosiaalitoimesta Taru Romana
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LC Perniö

Viisvitonen vauhdissa
Klubillamme on menossa
56. toimintavuosi. Olemme
pärjänneet maaseutuklubina kohtuullisen hyvin.
Hyvänä esimerkkinä on vielä joukossamme olevat perustajajäsen ja vain vähän
myöhemmin mukaan tullut
toinen veli. ”Wanhat duo”
on antanut syvyyttä ja kokemusta toimintaamme.
Olosuhteiden pakosta viime vuosi toimittiin ilman 55v-juhlintaa, mutta kaikesta huolimatta avustuksia jaoimme
perinteiseen tapaan. Avustuksia voi jakaa vain, jos on myös toimintaa, josta
kertyy hyvää niitä tarvitseville. Siitä lyhyesti seuraavassa.

Julkaisutoimintaa ja muuta
Henkilötietosuojalaki lopetti aikanaan
ns. verokalenterin julkaisemisen. Näin
tarjoutui klubillemme mahdollisuus
jatkaa Perniön kunnan julkaiseman Perniön Joululehden julkaisemista. Lisäsimme vain nimeen ”Seudun” vanhan
nimen väliin ja niin samaisena vuonna
1988 ilmestyi ensimmäinen lehtemme.
Kukaan ei varmaan aavistanut, että veljesporukan yhteistyöllä julkaisusta tulisi
kasvamaan klubin ylivoimaisesti tärkein
varainkeruumuoto. Julkaisutoiminta jatkuu edelleen ja samalla lehden sisällön
kautta tallennamme lisääntyvässä määrin monenkirjavaa kotiseutuhistoriaa.
Toki muitakin talkootyöluonteisia
aktiviteetteja klubillamme on; osallistumme paikallisiin tapahtumiin mm. keräämällä siltaveroa, istuttamalla metsää.
Pelkästään henkilökohtaisten palvelujen kautta olemme luoneet vaihtelua
ikäihmisten ja erityisryhmien elämään
eri tavoin. Liikunnan sektorilla on aiemmin järjestetty Sotaveteraanien SMgolfmestaruuskilpailut Meri-Teijolla.
Tästä muotoutui sittemmin Lippukisa
-golfkilpailu. Tätä toimintaa on jatkunut
jo 25 vuotta, jatkuen edelleen. Tuotto
ohjautuu myös paikallisen toiminnan
tukemiseen.

”Perinteiset tukitoimet”
Kymmenien vuosien ajan olemme luovuttaneet kaikille Perniön ja Särkisalon
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Perniön nuorien turvallisen toiminnan tilan Narikan keittiötä
uusittiin avustuksemme voimin. Samoin Särkisalon Poijulle
tehtiin lahjoitus nuorten toimintaan. (Kuva: Perniönseudun Lehti)
alueen alakouluille vuosittaisia stipendejä. Samoin Perniön lukion ja Salon
ammattikoulun oppilaille.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana klubi on jakanut keväisin pyöräilykypäriä 1.vuoden alakoululaisille yhteensä
nyt jo noin 650 kappaletta.

Vuoden 2020
joululehden kansi

Vuosittaisiin tukitoimiin kuuluvat
myös kustantaa koulujen ja urheiluseurojen edustajia Lions Quest -ohjelmaan. Edelleen Nuorisovaihdon kautta
tuemme kansainvälistymistä vuosittain
lähinnä lentomatkojen kustantamisella.
Nämä avustukset ovat suuruudeltaan

4H-kerhoilaiset mukana
joululahjapakkauspalvelussa.
(Kuva: Anna Laakkonen)
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4H-kerholaisia kädentaitajia.
Omin käsin valmistetut keppihevoset. (Kuva: Inka Ursin)
Näin syntyy 4H-hallitusnuorten
voimin toimistolle uutta ilmettä.
(Kuva: Anna Laakkonen)
merkittäviä nuorille kohdistetuissa tukitoimissa. Kaiken lisäksi klubimme sai
viime vuonna lisää kaksi ARS-jäsentä!

Viisivuotiskauden, ns. juhlavuoden 2020 avustuksia saivat
Perniön Narikka ja Särkisalon Poiju
(nuorisotyö), Salon seurakunta/PerniönSärkisalon diakoniatyö, Perniön V.P.K.,
Perniön-Särkisalon Kehitysvammaisten
tuki ry, Salon 4H-kerho ry, Perniön Urheilijat ry, Perniön Sisu ry, Alikulman
Nuorisoseura ry, Särkisalon Urheilijat
ry, Perniön Pirteät ry.Juhlavuoden muhkea potti oli yhteensä 18 000 euroa, tämän lisäksi perinteiset avustuksemme.
Klubimme aktiivinen ilmapiiri luonee tulevaisuudessakin hyviä tuloksia
toiminta-alueensa hyväksi, myös uusin
ideoin. Näin palvellen seutukuntaamme
monin eri tavoin.
Antero Peijonen
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Salon seurakunnan Perniön-Särkisalon diakoniatyöntekijät saivat
jakaa ilolla paikallisten ruokakauppojen lahjakortteja
niitä kipeimmin tarvitseville. (Kuva: Tapio Nurmi)
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Salon seudun klubit Punainen Sulka -yhteistyössä:

Tukea nuorille työpajatoimintaan
Punainen Sulka-rahalla ja jatkoavustuksilla Salon Seudun yhdeksän lionsklubia jakoivat
5.000 euroa Salon Nuorten Työpajatoimintaan helmikuussa 2019. Saimme tämän ryhmän
oppilailta ja valmentajilta niin hyvän vastaanoton ja palautetta, että yhteistyötä päätettiin
jatkaa nyt seitsemän klubin voimin. Työpajalahjoituksen jälkeen rahaa on jaettu lisää, eri
hankkeisiin.
Työpajatoiminta:
www.salo.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/
nuoriso/nuorten-tyopajat/
Nuorten työpajatoiminta on yhteisö,
jossa valmennus työntekoon voi parantaa nuoren valmiuksia koulutukseen tai
työelämään sekä vahvistaa hänen elämänhallintataitojaan.
Salon nuorten työpajatoiminta on
suunnattu 15-25 -vuotiaille nuorille,
jotka ovat jääneet ilman opiskelu- tai
työpaikkaa. Nuorten työpajatoiminnassa nuoren tukena ovat työ-, yksilö- ja
ryhmävalmentajat.

Salossa toimii nuorille
viisi eri pajaa:
•
•
•
•
•

retkeilypaja
taidepaja
mediapaja
kahvilapaja
starttivalmennus

Pajatoiminta alkoi Salossa vuonna
2003. Nykymuotoisena se on toiminut
vuodesta 2013 nuorisokeskus Steissin
tiloissa. Pajoja on perustettu vähitellen
valtion projektirahoituksella ja vakinaistettu kun kaupunki on havainnut toiminnan hyödylliseksi. Osa työntekijöistä on
edelleen valtionavustuksella. Salossa
työpajatoiminnasa olevien nuorten määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Tuorein
saatavilla oleva tilasto kertoo, että heitä
on 110 nuorta ja lisäpaikkojen tarvetta
on runsaasti.

Valmentautujat ohjautuvat
toimintaan eri tahoilta:
•
•
•
•
•
•
•
•

TE-toimiston kautta 8,4%
Työvoiman palvelukeskus 8,4%
2. asteen oppilaitos 15,9%
sosiaali- ja terveystoimi 13,1%
etsivä nuorisotyö 33,6%
Kela 0,9%
Ohjaamo 3,8%
suoraan työpajalle (mm. itse, kavereiden tai sukulaisen yhteydenotto)
15,0%
• Muu taho 0,9%
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Kuvia melontaretkeltä

Pajalla olijoiden ikä ja sukupuoli:
•
•
•
•
•

alle 17 vuotta 7,5%
17-20 vuotta 61,7%
21-24 vuotta 2,8%
25-28 vuotta 2,8% ?
Naiset 48,6 % ja miehet 51,4%

Nuorten koulutustausta:
•
•
•
•

Peruskoulu keskeytynyt 1,9%
Peruskoulu suoritettu 72,9%
Ylioppilas 4,7%
2. asteen ammatillinen tutkinto
18,7%
• ei tietoa 1,8%

Työpajajakson kokonaiskesto,
jonka nuori ollut pajalla
kuukausina:
•
•
•
•

alle 2kk 33,6%
2-3 kk 16,8%
3-6 kk 29,0%
yli 6 kk 20,5%

Nuoren sijoittuminen
pajan jälkeen:
• Koulutukseen 27,3 %
• työelämään 12,7%
• muuhun ohjattuun toimenpiteeseen
(esim. päihdekuntoutus) 30,9%
• muualle ( esim. armeija, perhevapaa
tms.) 10,9%
• työttömäksi 18,2%

Nuorten kokemuksia
pajatoiminnasta:
•
•
•
•
•
•

sain sisältöä päiviini
päivärytmi parani
sain lisää itseluottamusta
sain uusia kokemuksia ja ystäviä
sosiaaliset taitoni paranivat
tulevaisuudensuunnitelmani selkeytyivät
• sain apua raha-asioihin ja arjen hallintaan
• voitin pelkoni ja ylitin itseni
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Miksi lionien tuki on tärkeää?
Lionien tuki mahdollistaa toiminnassa
sellaista, mikä ei muuten olisi mahdollista, kuten retkiä ja kokemuksia nuorille. Tästä nuoret saavat monenlaista
tukea itselleen tulevaisuutta varten:
• ne poistavat ulkopuolisuuden tunnetta, joka aiheutuu siitä, ettei ole
mahdollista samoihin kokemuksiin
kuin muilla ikätovereilla ja ehkäisevät näin syrjäytymistä
• monet nuoret ovat sellaisista taustoista, ettei heidän ole ollut mahdollista tehdä asioita esim. perheen
kanssa tai heillä ei ole kavereita,
joiden kanssa menisivät uusiin paikkoihin
• yhteiset retket lisäävät ryhmäytymistä ja auttavat nuoria solmimaan
ystävyyssuhteita
• uudet kokemukset ja selviytyminen
uusista tilanteista voivat parantaa
myös itsetuntoa ja lisätä rohkeutta
tehdä asioita jatkossa.
Klubien edustajat ja työpajan vetäjät,
joskus jopa oppilaat mukana, kokoontuivat Työpajan tiloissa. Yhdessä kartoitettiin oppilaiden toivomuksia ja niiden
toteuttamisaikatauluja. Oppilaslähtöisyys on ollut koko toiminnan perusta.
Ensimmäinen hankinta oli kitaran osto.
Tällä hankkeella viritettiin taka-alalle
jäänyttä musisointia ja opettajakin löytyi
omista vetäjistä. Monelle ainutkertainen
kokemus oli vierailu Tiedekeskus Heurekassa, matkustaminen linja-autolla ja
yhteinen ruokailu perillä. Liikkuminen
ihmispaljoudessa oli monelle ennen kokematon tapahtuma.

Näkymä Heurekasta
Ulkoiluvaatteiden hankinta tuli ajankohtaiseksi kun Nuottavalmennus Kannonkoskella varmistui ja melontaretki
Teijon Ruukinkylässä. Toivomuksiin
sisältyi myös mahdollisuus käydä maatilalla. Tämä toteutui ja maatilan eläinten suloisuus oli nuorista valloittavaa.
Samalla vierailulla oli mahdollisuus tutustua vihannespakkaamon toimintaan.
Tämä kirkasti monelle asian miten ja
mistä ne juurekset ja vihannekset löytävät tiensä kaupan hyllyille. Nuoret
tutustuivat paikalliseen yritystoimintaan
ja Salon Akkutehdas toimi heille isäntänä.
Oppilaat osallistuivat omalla osastollaan LC Salo /Birgittojen järjestämiin

NaisexMessuihin. Saimme omilla kontakteillamme järjestettyä heille myös
Kauppakeskus Plazaan Pop Up- myymälätilan, jossa he myyvät Pajalla valmistamiaan tuotteita.
Olemme myös tarjonneet kahdelle
Pajan ohjaajalle Lions Quest koulutuksen ja ostaneet pari kannettavaa tietokonetta opetuskäyttöön. Kahvilapajalle
lahjoitettiin sähkögrilli. Kahvilan toiminta palvelee niin opiskelijoita kuin
satunnaista vierailijaakin.
Joulukuussa oli tarkoitus järjestää
oppilaille ruokailutapahtuma, jossa ravintolan henkilökunta olisi opastanut
pöytätavoissa, kattamisessa ja miten
ruoka tilataan. Vallitsevan pandemian
vuoksi tapahtuma siirrettiin tulevalle
helmikuulle, koska osallistujia olisi ollut kolmisenkymmentä.
Kuten yllä olevasta voidaan lukea,
eivät toiveet ole olleet ”mahdottomia”.
Monille meistä ne ovat itsestään selvyyksiä, yhdessä perheen tai ystävien
kanssa tehtyjä juttuja.
Tämä avustuskohde on ollut meille
itsellemmekin merkittävä. Tunnemme
tekevämme mahtavaa työtä, on upeaa
olla Leijona.
Seija Packalén
LC Salo/Birgitat, tiedottaja
Kiitokset:
Tilastot: Mari Vasama / Nuorten työpaja
Valokuvat: Sylvi MoisanderEnojärvi / Nuorten työpaja
Muistiot ja valokuvat: Erja Huttunen /
LC Salo/Birgitat ja Juhani Nyyssönen /
LC Salo/Uskela

Uteliaisuutta ja tutustumishalua maatilakäynnillä
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Alkutaipaleella mukana olleet klubit:
LC Salo/Birgitat – LC Salo/Uskela –
LC Kiikala – LC Halikko/Rikala –
LC Salo – LC Pertteli – LC Perniö –
LC Kuusjoki – LC Kisko.

55

LC Turku/Lucia

Luciat Karderoopissa

Uusi palveluaktiviteettimme on ollut viime kaudella (2019-2020) Diakoniakeskuksen vaateapu Karderoopi, mikä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymien tarjoama apu heille,
joilla talous on tiukalla.
Karderoopin kautta saatava apu, vaatteet
ja taloustavarat kuten astiat, liinavaatteet
ym. auttavat heitä, joiden rahat riittävät
juuri ja juuri elämiseen. Kaiken ikäiset
turkulaiset ja kaarinalaiset, niin perheelliset kuin yksinelävät asiakkaat voivat
hakea Karderoopista tarvitsemansa asian
ilmaiseksi paikallisen seurakunnan antamalla vaate/tavaraosoituksella, minkä
asiakas saa paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijältä.
Karderoopi ottaa vastaan lahjoituksina puhtaita, ehjiä, kuhunkin vuodenaikaan sopivia vaatteita, astioita, petivaatteita, mattoja ym.
Me Luciat olemme käyneet vapaaehtoistyöntekijöinä silittämässä, järjestelemässä tuotteita kaappeihin ja tekemässä
sitä, mitä he kulloinkin ovat halunneet.
Karderoopin työntekijät ovat olleet
todella tyytyväisiä kun saavat meiltä
apua nopeasti, sillä tavaraahan voi tulla
välillä paljonkin ja kaikki pitää tarkistaa
ja laittaa hyvään luovutuskuntoon. Joka
kerta kun he ovat tarvinneet apua, Luciat
ovat lähteneet kiireen vilkkaa auttamaan.
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Kiitos meidän eläkeiän saavuttaneille
klubilaisillemme, jotka ovat monesti jättäneet omat kotityönsä ja lähteneet apuun
muistamalla ME PALVELEMME!

Ja homma jatkuu tälläkin kaudella!
Merja Lehtilä
LC Turku/Lucia
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LC Turku/Lucia

Kevät...Klubitoiminta…Korona!
Vuosi 2020 alkoi LC Turku/
Lucioissa
vauhdikkaasti,
mutta Yksi KOO, Covid-19,
yllätti meidät kaikki koko
maailmassa, se sekoitti tutun ja turvallisen elämämme. Se pysähdytti kaiken,
normaali arkemme muuttui. Jouduimme karanteeniin, loppui kyläilyt ja kanssakäymiset, kuten meitä yhdistävät lionsklubi-illat.
Tammikuussa olimme tutustumassa Sykerön toimintaan Meri-Karinassa. Sykerö on lapsisyöpäpotilasperheiden kerho,
joka järjestää monipuolista toimintaa
syöpään sairastuneille lapsille ja heidän
vanhemmilleen kuten asiantuntijaluentoja, virkistystoimintaa ja vertaistukea.
Sykerö on Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen alainen osasto.
Helmikuussa olimme tutustumassa
Alfred Bergin pankkiiriliikkeeseen saa-

den sijoitusneuvoja.
Maaliskuun alussa vielä ehdimme
käydä vierailulla Askaisissa Louhisaarenkartanon kahvilassa LC Mietoinen/
Ulricoita tapaamassa. Yhteisessä ohjelmassamme oli lion Liisa-Maija Veraisen
esitys yrttien voimasta eri sairauksissa.
Saimme myös LCIF-tietoutta oman klubimme jäseneltä, LCIF- koordinaattori
Kirsti Seppälältä sekä tietysti hyvää ruokaa ja iloista seuraa.
Sitten tuli STOPPI!! WHO julisti koronavirusepidemian 11.3.2020 pandemiaksi!!!!
Seuraavat klubimme kokoukset pidettiin TEAMS- kokouksina, mutta kesäkuussa uskalsimme jo kokoontua presidentimme pihalla, turvavälit muistaen.
Mutta mitä jäi tekemättä ja mitä tehtiin keväällä 2020?
Suunnitellusta ohjelmastamme peruuntui yhteinen teatterimatka, naistenilta, Paattisten suojakodin rock-konsertti,
silitystalkoot diakoniatyössä Karderoopissa, avustaminen Sykerön kesäjuhlissa,
vanhusten laulattaminen Vuokko-kodissa. Ikäkaranteenin vuoksi toimintamme
lukumummina keskeytyi, samoin soit-

totunnit lastenkotinuorelle. Vanhuskeskukset kielsivät vapaaehtoisten käynnit
eli näin vuotuiset kevätkonsertit jäivät
pitämättä.
Vaikka vietimme hiljaiseloa, jotain
kuitenkin tehtiin. Kuka toimi yksinään
kotona, ketkä pienissä porukoissa, hyvin
suojautuneena ja turvavälit muistaen.
TYKS:n infektio-osaston reippauspalkinnot vietiin sairaalan ala-aulaan.
Pieniä kävelyreissuja tehtiin ja kudottiin
lapasia ja sukkia, mitkä nyt syksyllä vasta päästiin viemään.
Meille alkoi ”uusi arki”, mikä jatkui
myös syksyllä. Kaikki laitokset ovat varovaisia ottamaan vastaan vapaaehtoisia
hyväntekijöitä, vaikka varmasti olisimme muuten hyvinkin tervetulleita.
Suurella innolla ja tarmolla suuntaamme uuteen kauteen ja olemme onnellisia, kun voimme taas tavata kasvotusten.
Pysytään kaikki terveinä ja pidetään
toisistamme huolta!
Merja Lehtilä
LC Turku/Lucia

Tässä presidenttimme Anitta Ronkainen viemässä tyksiin reippauspalkintoja toukokuussa korona-aikana.
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LC Mietoinen/Ulricat

Ulricat toimii
– poikkeustilasta
huolimatta
Oksasen puutarhan toimitusjohtaja, puutarhuri Juha Oksanen ja pieni osa puutarhan vuosittain
tuottamasta 12 miljoonasta salaattikerästä.

Huolimatta toimintakauden poikkeuksellisista oloista ja ”säännöstellyistä” tapaamisista on naisklubi LC Mietoinen/Ulricat kuitenkin pitänyt kiinni klubikokousperinteestä.
Milloin on tavattu turvavälein ulkona laavulla tai kyläkaupan terassilla, milloin taas
zoom-kokouksissa tietokoneiden välityksellä. Yhteys klubisisariin on ollut tärkeä myös
kaikkien jaksamisen kannalta, sillä osa Ulricoista kuuluu ns. riskiryhmään, joille fyysiset
tapaamiset ovat olleet kiellettyjä.
Vaikka Ulricoiden kauden varainkeruun päätapahtuma, Hyvän
Mielen Joulumarkkinat Mietoisten
Maamiesseurantalolla jouduttiinkin
peruuttamaan, jaettiin hyvää joulumieltä toki muilla tavoin: Mietoisten Ulricat osallistuivat alueen
vanhuksille suunnattuun joulukukkakampanjaan sekä ilahduttivat laitoshoidossa olevia yksinäisiä joulukortein.
Koko Ulricoiden toimintahistorian ajan alueen lapset ja nuoret
ovat olleet klubin keskiössä. Tänä
kautena klubi halusi muistaa erityisesti pienimpiä koululaisia, sillä
heillekin mennyt vuosi oli hankala.
Painottaakseen lapsille luonnon ja
lähimetsän tärkeyttä hyvinvoinnin
ja vireyden ylläpitäjänä, lahjoitti
klubi toiminta-alueensa kaikkiin
15:ta alakouluun yhteensä 150 kappaletta runoilija Heli Laaksosen ja
biologi Iiris Kalliolan toimittamaa
Tulevaisuuden kuusi -kirjaa. Kirjassa Laaksonen ja Kalliola kertovat
monipuolisesti ja ymmärrettävästi
kuusista, niiden historiasta, metsis-
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tä ja niiden merkityksestä ihmiselle.
Ja jotta LC Mietoinen/Ulricat
jaksaisi edelleenkin toimia yhtä
vireästi, järjestettiin klubilaisille
itselleenkin virkistystä. Koronarajoitukset huomioon ottaen Ulricat
muun muassa maistelivat ja haistelivat syötäviä kukkia Mynämäellä
Kotipellon puutarhassa, kokkasivat
jouluisia herkkuja Mietoisten Maamiesseurantalon keittiössä ja saivat
viherterapiaa Oksasen puutarhan
valtavista salaattiviljelmistä Paattisilla.
Ann-Mari Rannikko, teksti
Päivi Punta, kuvat

LC Mietoinen/Ulricat
presidentti Suvi Veräjänkorva
(vas.) ja klubin hallituksen
jäsen Riikka Antola lähdössä
jakamaan alueen alakouluille
Tulevaisuuden kuusi -kirjaa.
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LC Mietoinen/Ulricat

Ulricoiden stipendit
erityisoppilaille
LC Mietoinen/Ulricat on nyt jo viidettä kertaa jakanut keväiset kannustusstipendit toimintakuntiensa koulujen erityisoppilaille. Näitä 50 euron stipendejä jaettiin tänäkin keväänä kahdeksan kappaletta.
- Olen ollut opettajana liki 35 vuotta,
eikä minun aikanani ole tällaisia stipendejä ennen Ulricoita jaettu. Tämä on ollut huippuhieno juttu, kiittelee Maskun
Hemmingin koulun erityisluokanopettaja Marjo Hilska. Hänen mukaansa noin
450 oppilaan koulussa erityisen tuen oppilaita on paljon, joten on todella iloinen
asia, ettei kaikkia kannustimia jaeta vain
todistuksen keskiarvon mukaan.
- Stipendin saajat ovat olleet joka
kerta todella yllättyneitä ja onnellisia.
Se on näille oppilaille iso asia. Sen he
muistavat aina, hän kertoo.
- Haluamme muistaa nimenomaan
erityisoppilaita ja kannustaa heitä, sillä
nämä lapset harvoin saavat mitään positiivista huomiota. Heidän koetuloksensa ovat yleensä vain keskinkertaisia tai
huonoja muihin oppilaisiin verrattuna,
eikä heitä yleensä näy luokan edessä
stipendejä jaettaessa. Ei, vaikka ponnistelut kokeisiin ovat vaatineet oppimishäiriöstä kärsivältä oppilaalta moninkertaisen työmäärän, perustelee stipendi-idean ”äiti” Sari Rantanen Mietoisten
Ulricoista.
Erityisoppilaiden valinnan stipendien saajiksi Ulricat ovat jättäneet
luonnollisesti opettajille, mutta palkitsemiskriteereinä on muun muassa se,
että erityisluokan oppilas on hyvä yrittämään ja tsemppaamaan ajatuksella
”yrittäminen kannattaa aina”, ja että hän

on ystävällinen ja hyvä kaveri muille
oppilaille. Koulumenestys tai koetulokset eivät vaikuta tämän stipendin saamiseen.
- Tästä on tullut meille jo perinne.

Ensi keväänä jaamme jälleen uudet kannusteet, lupaa Ulricoiden Sari Rantanen.
Teksti ja kuva:
Ann-Mari Rannikko

Paikkoja avoinna

PÄÄTOIMITTAJA JALOPEURAAN
Oletko hirmuisen innostunut palvelutyöstä? Kiinnostaako sinua Lionstoiminnan kehittäminen?
Haluatko tutustua piirimme toiminnan moninaisuuteen? Jos vastaat kyllä, olet oikea henkilö
maailman parhaan Lions MD 107 A-piirin piirilehden toimittajakuntaan. Tule tekemään Jalopeura 2022
kivassa porukassa ja perehtymään piirimme klubien monipuoliseen toimintaan.
Tarjolla Jalopeuran 2023 päätoimittajan tehtävät. Mentorointi ja yhteistyökumppanuus luvassa.

Ilmoittaudu päätoimittaja Pirjo Koskenroudalle, 050 560 5283 tai pirjo.koskenrouta@lions.fi
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LC Turku/Sirius

Toisenlainen toimintamuoto:
pienkeräys
Maaliskuun 2020 alussa voimaan tullut laki pienkeräyksen järjestämisestä mahdollisti yleishyödylliseltä yhteisöltä, kuten esimerkiksi yhdistyksiltä ja säätiöiltä (ei yrityksiltä) rahankeräyksen. Se
on luvanvaraista, kuten rahankeräys yleensäkin. Pienkeräyslupa
haetaan poliisilta ja siihen on erillinen lomake. Aika, jolloin pienkeräysluvalla rahaa voi kerätä, on kolme kuukautta. Suurin mahdollinen keräyssumma on 10 000 euroa. Pienkeräyksellä on tarkat
säännöt ja velvoitteet (ks. https://poliisi.fi/pienkeraykset).
LC Turku/Sirius teki poliisille pienkeräyslupahakemuksen. Pienlupahakemuksessa oli
ilmoitettu, että keräyksellä saadut varat ohjataan Turun Kriisikeskuksen kautta koronasta
kärsivien perheiden auttamiseksi, erityisesti
perheessä olevien nuorten koulunkäynnin ja
opiskelun tukemiseen. (Lupa edellytti myös
varasuunnitelmaa avustuskohteeksi ja se oli
Pidä Saaristo Siistinä).
Keräys alkoi 19.10.2020 ja päättyi
30.12.2020. Jos keräyssumma olisi tullut täyteen ennen em. päivää, olisi keräys päättynyt
siihen. Keräyksen aikana vältettiin kaikkea
aggressiivista keräystä, joten keräyksestä tiedotettiin lähinnä yrityksille, jotka tavalla tai
toisella olivat klubilaisille tuttuja. Klubilaiset
itse ja heidän lähipiirinsä lahjoittivat keräykseen. Lisäksi A-piirin klubit oli haastettu mukaan. Ajatus oli lähinnä se, että klubin suuntaama pienkeräys oli helppo niille yksityisille
klubilaisille tai klubeille, jotka halusivat tukea

Erikoishinta
8€
Tilaukset:
turku.sirius@lions.fi
Puh. 040 7346464
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koronasta kärsiviä lapsia ja nuoria, mutta oma
toiminta oli esimerkiksi juuri koronan vuoksi
jäänyt vähäiseksi.
LC Turku/Sirius kiittää kaikkia lahjoittajia.
Lahjoittajien nimet julkaistaan klubin kotisivulla välittömästi, kun lahjoittajilta on saatu
lupa. Yksittäisiä lahjoitussummia ei mainita.
Neuvottelut Turun Kriisikeskuksen kanssa
avustettavista perheistä ovat käynnissä.
Hilkka Mäkelä
LC Turku/Siriuksen tiedottaja

Stålarminkatu 2, 20810 Turku
puh 02 277 3350
www.pippurimylly.fi
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LC Turku/Lucia

Syysretki Uuteenkaupunkiin
LC Turku/Lucian syyskuun
klubikokous pidettiin tällä kertaa bussissa välillä
Turku-Uusikaupunki. Suuntasimme syysretkelle tervehtimään LC Uusikaupunki/Merettaria. Presidentti
Marja-Liisa Ketonen oli meitä vastassa ja kertoi päivän
ohjelmasta.
Päivä aloitettiin shoppailulla paikallisiin
yrityksiin ja jokaisella taisi sen jälkeen
olla uudet jalkineet kotiin viemisiksi.
Kenkäkauppias ihmettelikin, että ”Oottepas te ostotuulella”. Kierroksen jälkeen
oli vatsojemme hemmottelun vuoro ja
niinpä suuntasimme Cafe Aittaan, missä
Merettaret jo meitä odottivat. Ruokailun
lomassa vaihdoimme klubiemme kuulumisia ja kerroimme tulevista projekteistamme. Saimme uusia ideoita puolin ja
toisin. Ihailimme vielä kenkäostoksiamme ja esittelimme niitä koko porukalle.
Niinpä Anne Kuusisto otti ostoksemme
autoonsa, jotta saisimme mennä ilman
kantamuksia seuraavaan kohteeseemme,
lähellä olevaan Bonk-museoon.
Bonk-museossa pääsimme ihmettelemään Oy Bonk Ab:n perheyhtiön historiaa ja keksintöjä. Opas kertoi asiantuntevasti toimimattomista koneista, selällään
uivista, sähköä keräävistä kaloista ja
muista huimista keksinnöistä. Näyttely
vanhassa sähkölaitoksessa oli hulvaton
elämys joka sai hymyn jäämään huulillemme. Siirryimme Alisellekadulle
Tupsulaan, katsomaan upeita taideteok-

Luciat kuvauksellisesti kaupunginlahden rannalla
sia, mitkä taitavat naiset Anne Kuusisto,
Vuokko Tyvi ja Birgit Ilmanen olivat yhteensä 14.000 tupsusta tehneet.
Kiitollisin ja iloisin mielin jätimme
hyvästit Merettarille kivasta päivästä ja
ennen kotiin lähtöä poikkesimme vielä
Pakkahuoneelle, maankuuluille munkkikaffeille.
Merja Lehtilä
LC Turku/Lucia

Ihmeellisiä tarinoita Bonk-museossa
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Klubitapaaminen Cafe Aitassa

Vierailulla Tupsulassa. Presidentti Maisu Ketonen
jakaa lahjakassit vierailijoille
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LC Turku/Sirius

Kulttuuripolku kaikille kiinnostuneille
Elämyksiä Turun ympäristössä
Yksi tapa hankkia uusia jäseniä klubiin,
on tehdä kiinnostava ohjelma ja tavata erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Tämä
ajatus oli yhtenä suuntamerkkinä, kun
LC Turku/Sirius loi kulttuuripolun. Melkeinpä jokainen A-piiriläinen tuntee Turun ja lähiseudun keskeiset nähtävyydet,
mutta klubissa ajattelimme, että tunnemme, mutta emme riittävästi. Ajattelimme,
että tehdään nähtävyyksien katselusta
viihtymisen ja iloisen yhdessäolon ja tutustumisen hetki. Tarjotaan tapahtumat
kaikille A-piiriläiselle tai heidän tuttavilleen lapsille, nuorille, vanhemmille ja
vanhuksille – ihan kaikille. Tapahtumiin,
joihin mahtuu vain rajattu määrä ihmisiä,
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja
liitetään kaikkiin jotain pientä ylimääräistä: tapahtuman esittely, kahvi/tee ja
herkullinen leivos tai lasillinen kuohuvaa ja hetki yhdessä oloa, nauttimista
toistemme seurasta.
Aluksi kaikki menikin hyvin, mutta sit-
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ten tuli korona. Pelko astui sieluumme ja
sydämiimme emmekä enää uskaltaneetkaan lähteä toistemme seuraan ja kuka
nauttisikaan teatteriesityksestä maski
kasvoilla ja parin metrin etäisyydellä
toisesta ihmisestä! Kuitenkin Kultarantavierailu toimikauden alussa ja hetken
kahvittelu läheisessä kioskikahviossa
onnistuivat erinomaisesti. Osanottajia oli
mukavasti ja opas selosti asiantuntevasti
ja hauskasti. Uskoakseni kaikki oppivat,
että puutarhassa on Tellervo ja Tarja -nimisiä ruusuja (presidentin puoliso ja presidentti) ja Koiviston ja Ahtisaaren istuttamat puut ja aikoinaan myös presidentti
Svinhufvudin ampumarata. Saimme
myös kuulla, että kauriitkin ovat osanneet
Kultarataan ja verottaneet mm. ruusuja.
Samoin vierailu Turun Tuomiokirkon
ympäristössä oli antoisa: paljon uutta ennen kuulematontakin tietoa. Opastuksen
jälkeen oli yhteinen tilaisuus Pinellassa.
Se oli erinomainen tilaisuus tutustua toisiimme yhdessä Suomen vanhimmista

yhtäjaksoisesti toimineista ravintoloista,
joissa 1800-luvulla viettivät aikaansa
mm. Elias Lönnrot, J.L.Runeberg ja Sakari Topelius. Kävelyretki Savojärven
ympärillä lokakuisena viikonloppuna oli
sykähdyttävän kaunis.
Kevätkauden aloitimme esittelemällä
Finlandia-palkittuja kirjoja 22.1. ja jatkamme helmikuussa asiantuntijaluennolla edunvalvontavaltuutuksesta, sen
voimaan tulosta ja tarpeellisuudesta.
Jokaiseen kevätkuukauteen laitamme
elämäämme kiinnostavan teeman. Asiasta informoimme piirin sivulla ja omalla
kotisivulla www.turkusirius.fi sekä facebookissa. Kulttuuripolusta voi myös
tiedustella sähköpostitse turku.sirius@
lions.fi tai klubin presidentiltä Kaarina
Hakalalta puh. 050-5337109.
Hilkka Mäkelä
LC Turku/Siriuksen tiedottaja
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LC Turku/Sirius

Juhlimme kuitenkin!
Pikkujoulu, joulu, itsenäisyysjuhla ja uusi vuosi etänä
Korona rokotti vahvasti toimintaa. Oli pakko peruuttaa itsenäisyyspäivän aatoksi suunniteltu gaalailta. Tätä ennen oli jo käynyt selväksi, että emme voi myöskään tavata kasvotusten pikkujoulussa emmekä voi toteuttaa itsenäisyyspäivän kävelyä Aurajoen rannassa ja
kuoharin nauttimista keskenämme. Juhlimme kuitenkin!
Pikkujoulun vietimme Teamsin välityksellä. Olimme koristaneet ainakin osittain kotimme pikkujoulumaiseksi, hankimme mieliruokaa ja -juomaa ja teimme
pikkujouluohjelman. Ohessa pidimme
myös kokouksen!
Rahastonhoitajamme Erja Valtare on
armoitettu kilpailukysymysten tekijä.
Onneksi hän unohtaa debetit, kreditit jne
kilpailuissa ja tekee hauskoja kysymyksiä, joissa meillä kaikilla on mahdollisuus pärjätä. Lion Merja Salo ennakoi,
ettei ehkä ole viisasta laulaa yhdessä
joululauluja, jos käytettävissä on Teams,
mutta runot soveltuvat hyvin. Niinpä lion
Ulla Lehtonen esitti kolme hauskaa runoa. Väliin presidentti Kaarina Hakala
muistutti tärkeistä Lions-päivistä. Perinteiset arpajaisetkin järjestettiin. Kaikilla
oli hauskaa.
Itsenäisyyspäivän tervehdykset lähetimme toisillemme WhatsAppin välityksellä, samoin kuin joulun viime hetken
toivotukset.
Hilkka Mäkelä
LC Turku/Sirius
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LC Naantali-Raisio

Joulupuu 2020
– Ilon hetkiä
Joulupuu on valtakunnallinen hyväntekeväisyyskampanja,
jonka
Naantalin ja Raision alueen klubit
yhdessä vuosittain toteuttavat. Yhteistyössä oli mukana myös paikalliset MLL-yhdistykset. Muualla Suomessa toteutuksesta ovat vastanneet Nuorkauppakamarit, jotka
ovat Joulupuu-brändin luoneet.
Vuosi on ollut poikkeuksellinen. Joulupuu-aktiviteetti päätettiin kuitenkin toteuttaa lähes entisellä tavalla keräämällä
lahjoja paikallisten perheiden lapsille.
Keräysaikaa lyhennettiin ja ruokalahjakorteista luovuttiin koronariskin takia.

Ilon hetkiä Joulupuulla
Joulupuu-aktiviteetti on ollut jo useampana jouluna Naantalissa ja Raisiossa
Lionsien aktiviteetti, jota hallinnoi LC
Naantali-Raisio. Mukana auttamassa
ovat olleet LC Naantali, LC Naantali
Tawast, LC Raisio ja LC Raisio/Martinus. Valmistelut alkoivat alkusyksystä
ja päättyivät lahjakassien luovutukseen
joulukuussa. Puuhaa leijonille riitti
neljän Joulupuun ympärillä koko kerä-

ysajan 27.11.-5.12.2020.
Ilon hetkiä ja hyvän joulumielen antaa ihmisten hyvä tahto ja auttamisen
halu, vapaaehtoistyö on lähellä ihmisten
sydämiä. Tapasimme keräyksen aikana
paljon kutomista harrastavan iloisen
Annikki Koposen. Sukkien neulominen
on tullut Annikille tutuksi jo lapsuudesta lähtien, ja hän on kutonut villasukkia
Joulupuulle useana vuotena. Hänelle
auttaminen on myös sydämenasia. Jälleen iso kassillinen sukkia lämmittää
lasten varpaita!
Joulupuun ympärillä tapahtuu paljon iloisia asioita. Autamme lahjoittajia
myös kuusessa olevien korttien valinnoissa tarpeen mukaan. Keskustelu lahjan arvosta ja lahjasta sinällään on vuorovaikutusta parhaimmillaan. Useim-

Ahkera tonttutyttö Kiia kiikuttaa lahjoja joka
perheelle varattuun omaan paikkaan.
Intersport on jälleen lahjoittanut lahjakassit.
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Koronaohjeita noudatettiin myös
Joulupuulla. Alueen puheenjohtaja
Olli Välimäki lisäämässä kortteja
kuuseen omalla päivystysvuorollaan
Myllyn Prisman Joulupuuhun.

mille lahjan ostaminen on tullut tutuksi
ja helpoksi Joulupuiden ympärillä niin
K-Supermarket Raisio Centerissä kuin
Kauppakeskus Myllyssä ja Naantalissa K-Supermarket Ukko-Pekassa ja SMarketissa.
Oma tapahtumansa on sitten lahjojen vastaanotto Joulupuulla. Eräs ensikertalaisena mukana ollut klubilainen
kertoi, että häneen suuren vaikutuksen

Osa toisen keräyspisteen lahjakasseista luovutusvalmiina.
Etualalla kaksi kolmesta upeasta tilkkutäkistä, jotka eräs
rouva halusi lahjoittaa Joulupuu-keräyksen kautta.
Hän ompelee niitä omaksi ilokseen, mutta ei tiennyt
mitä kautta voisi niitä lahjoittaa hyvään tarkoitukseen.
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oli tehnyt projektin laajuus, liikuttavat
keskustelut lahjoja tuoneiden kanssa ja
myös se, miten paljon kauniisti paketoituja lahjoja saatiin.

Ilon hetkiä kotikuusella
Lahjapaketit tarkistetaan ja arvioidaan
vielä lajitteluvaiheessa, jotta sisarusten
lahjat olisivat mahdollisimman tasapuolisia eikä ikäviä yllätyksiä löytyisi mistään paketeista kodeissa jouluaattona.
Kaikkiaan lahjoja vastaanotettiin lähes
pari tuhatta, jotka jaettiin etukäteen saatujen perhelistojen mukaan usealle sadalle iältään 0-17 vuotiaalle lapselle ja
nuorelle.
Erään perheen kolme lasta kiittävät
mieluisista lahjoistaan kaupungin sosiaalitoimen kautta. Me emme tietoja
perheistä saakaan. Osa perheistä tulee
listalle seurakuntien kautta.
Tässä vaiheessa kaikilla on hyvä
mieli ja on tullut tehtyä hyvä työ. Joulupuut tulevat taas ensi jouluksi!
Lämmin kiitos kaikille lahjojen keräykseen osallistuneille. Ihmisiltä löytyy hyvää tahtoa ja mieltä auttaa heikommassa asemassa olevia.
Kaija Honka, LC Naantali-Raisio ja
Olli Välimäki, LC Raisio/Martinus.

Vaisaaren koulun oppilaskunta haluaa myös olla mukana
tuottamassa iloa perheiden pienimmille lapsille. Heidän organisoimassaan
keräyksessä oli joukossa suurin paketti ikinä, vastaanottajana 9-vuotias tyttö!

LC Aura/Sisu

Auta lasta - Auta perhettä
LC Aura/Sisu toteutti taas joulun aikaan
Auta lasta - Auta perhettä -keräyksen
yhteistyössä paikallisen K-Market Aurantorin kanssa. Kaupan asiakkailla
oli mahdollisuus ostaa kärryyn tavaraa
oman harkintansa mukaan. Keräyksen
tuloksena klubi toimitti 7 banaanilaatikollista säilyvää ruokatavaraa, makeisia, hygieniatuotteita ja lelujakin sosiaalitoimistoon jaettavaksi apua tarvitseville perheille.
Kustannusten säästämiseksi klubilaiset jakoivat yhden viikonlopun aikana
lehdet kaikkiin Auran n. 1400 talouteen. Juho Karisaari laati kartat, joiden
mukaan jakoalueet jaettiin. Whatsappviestit vinkuivat, kun jakelun edetessä
täsmättiin reuna-alueita ja tasattiin lehtiä alueille, joihin oli jäänyt puutteita.
Yhteinen projekti, yhteinen hauska.
Voimme iloita onnistuneesta pakon sanelemasta muutoksesta.
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LC Turku/Marina

Yhdessä - eri tavalla kuin ennen
Olemme kokoontuneet Turussa LC Turku/Marinan
naisklubin merkeissä toistemme kodeissa ja mökkien puutarhoissa. Näissä
paikoissa oli helppo tavata
turvaohjeita noudattaen.
Saksassa asuva jäsenemme
Tuula Immonen-Czech pääsi
mukaan kokoukseen WhatsApp-yhteydellä. Joulukuun
kokous järjestyi sähköisesti.
Marraskuun kokouksen aluksi nautimme
Birger Kaipiaisen näyttelystä Turun Taidemuseossa. Se oli mukavaa vaihtelua
pandemian aikana.
Vuoden kirppistuoton jaoimme Haarlan
ja Wäinö Aaltosen koulun vähävaraisten
perheiden lapsille.
Kunniakäynti sankarihaudoille kuuluu
perinteisiimme ja olimme mukana myös
tänä vuonna. Sunnuntaina 10.1. Turun
hautausmaalla järjestetyn tilaisuuden jälkeen ei ollut klubien yhteistä kahvihet-

Kuvassa ovat: vasemmalta presidentti Marja-Leena Mattila,
sihteeri Jaana Elo, varapresidentti Tarja Levo, Sirkka-Liisa Lampinen
ja rahastonhoitaja Hanna Heikkinen.
keä kuten aikaisempina vuosina on ollut.

tisten keskellä.

Klubin jäsenet odottavat kuumeisesti
parempaa aikaa päästääkseen liikkeelle
leijonahengessä. Se on vahva, ja yhdistää meitä pitkään jatkuneiden koronauu-

Tarja Levo
Varapresidentti
LC Turku/Marina

Turun sankarihaudoilla puheen piti DG Markku Karlsson.
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LC Turku/Suikkila

Toimintaa koronapandemian varjossa
Toimintakausi 2020 – 2021
lähti jo ennen kauden alkua
käyntiin erilaisissa merkeissä. Kevään klubimme
pääaktiviteetti
Länsikeskustapahtuma jouduttiin
koronan takia siirtämään
alustavasti järjestettäväksi
syksyllä, mutta nykytilanteen huomioiden ei tiedetä
tällä hetkellä koska tapahtuma tullaan järjestämään.
Lisäksi huhtikuussa valittu presidentti
kieltäytyi tehtävästä ja pyysi allekirjoittanutta voisinko hoitaa tehtävän tulevalla
kaudella. Otin tehtävän vastaan.
Koronapandemian jyllätessä edelleen
päätin järjestää jotain uutta ja innostavaa
toimintaa, jotta veljet jaksaisivat olla
mukana kaikesta huolimatta. Eikä yli
kahdenkymmenen hengen tilaisuuksia
voinut järjestää sisätiloissa ollenkaan.
Niinpä järjestin hallituksen vaihtajaiset kotonani ulkotiloissa 16.6.2020, onneksi sää suosi meitä.
Kauden aloitimme 5.9.2020 Liedon
Korsutuvan savusaunalla poikkeuksellisesti lauantaina järjestetyllä syystapahtumalla. Paikalla oli 13 leijonaa!
Päivä aloitettiin ruokailulla virvokkeita nauttien, jonka jälkeen alkoivat kilpailut. Ohjelmassa oli ensin tikanheittoa
ja laser-ammuntaa.
Kilpailujen jälkeen oli mahdollisuus
päästä nauttimaan savusaunan pehmeistä
löylyistä ja lammen raikkaasta vedestä

(+16 astetta). Aikaa jäi myös keskinäiseen yhdessäoloon. Saunan jälkeen
grillattiin makkaraa. Ja jälleen sää suosi
meitä.
Lokakuussa oli vuorossa perinteinen
vuosikokouksemme ravintola Sinisessä
Hetkessä. Kokouksessamme vieraili piirin 1.VDG Eija Kesti. Kokous vietiin läpi
tiukkojen koronasäädösten vallitessa.
Marraskuussa 4.11.2020 vietimme
klubin ulkoilutapahtumaa poikkeuksellisesti jo klo 12:00! Koronasta johtuen
järjestimme veljille ulkoilutapahtuman
Ruissalon Saaronniemessä. Aluksi kävelimme niemennokkaan ja paluumatkalla
poikkesimme grillikatokseen grillaamaan mukanamme tuomia makkaroita.
Tapahtumassa vieraili myös I – Alueen 4.lohkon pj. Hilkka Mäkelä. Jälleen
sää suosi meitä, sade alkoi runsaana vasta tapahtuman jälkeen lähdettäessä kotimatkalle

Joulukuussa järjestimme perinteisen pikkujoulun klubiveljille 4.12.2020
Suikkilasalissa. Korona pandemia pahentumisesta johtuen ei voinut kokoontua sisätiloihin kuin 10 henkeä. järjestimme kuitenkin tapahtuman jouluruokineen, arvontoineen ja joulupukkikin vieraili tapahtumassamme. Olimme olleet
tosi kilttejä lahjojen määrästä päätellen.
Mikko Torkkeli

Pikkujoulu veljesiltana. Joulupukki uskoi kiltteysvakuuttelut.
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LC Turku/Viola

Reppukeräys
Naisklubi LC Turku/Viola
suunnitteli muiden klubien tapaan monenlaista toimintaa kesälle 2020, mutta
Covid-19 tuntui järjestelmällisesti kaatavan kaikki
ideamme. Klubimme keskeinen toiminta-ajatus on lähiauttaminen ja pääkohde
syrjäytymisvaarassa olevat
lapset ja nuoret.
Melkein sattumalta saimme kuulla Turun
Hope ry:n elokuisesta reppukeräyksestä,
jossa kerättiin koulureppuja eri-ikäisille
vähävaraisten perheiden lapsille. CM
Länsikeskuksesta hankimme 24 erilaista
reppua, joista kaksi CM Länsikeskus lahjoitti kuultuaan tempauksestamme.
Eva Perälä ja Leena Wibom toimittivat
upeat reput Hope ry:lle 13.8.
Lena Rajalin
LC Turku/Viola

Viola valaisi vuoden pimeintä aikaa
LC Turku/Violan naiset päättivät syksyn pimetessä pystyttää heijastinpuun. Saimme luvan siihen Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen edustajalta. Lehmusvalkama on tullut
vuosien mittaan tutuksi paikallisten lionsklubien vanhuksille järjestämien joululounaiden
yhteydessä. Tänä vuonna ei tätä tunnelmallista tilaisuutta vallitsevan pandemian johdosta valitettavasti voitu järjestää. Halusimme heijastimilla piristää palvelutalon asukkaita
ja siellä vierailevia omaisia.
Klubin naiset kokosivat varastoistaan
kaikki liikenevät heijastimet ja sopivasti
ennen itsenäisyyspäivää pieni iskuryhmä
kävi ripustamassa kymmeniä heijastimia
Lehmusvalkaman pihapiirin keskeisellä
paikalla sijatsevan puun oksille. Kävimme viikoittain ”huoltamassa” puuta ja
täydentämässä heijastimia sen oksille.
Koimme tempauksen antoisana ja iloisena lionshenkisenä palveluaktiviteettina.
Yhdessä tekemällä iloa, turvallisuutta ja
hyvää kanssaihmisille, myös näinä rajoituksien aikoina!
Eva Perälä
LC Turku/Viola
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LC Uusikaupunki/Merettaret

Perinnepuuha onnistui
Koronakriisi lamautti aiemmin niin toimekkaat Merettaretkin viikkokausiksi, ja monet meistä suorastaan karanteeninomaisiin oloihin.
Me suomalaiset olemme kuuliaista kansaa, ja varsinkin yli 70-vuotiaat kuuntelimme aikanaan sekä opettajaa että vanhempia jos ehkä mielessämme kapinoiden, mutta kumminkin. Näin kävi nytkin,
mutta kun annettiin lupa jopa harkita itse
mikä sopii, mikä ei, niin toimintahalumme ja sosiaalisten kontaktien kaipuumme
löysi saman tien sopivan kanavan yhdeksi aurinkoiseksi iltapäiväksi.
Neljä rohkelikkoa haravoi perinteiseen tapaan vanhusten vuokratalon Sorvakkokodin piha-alueen ja takarinteen
viimesyksyn lehdistä ja kuivuneista ruohonkorsista tiukasti lähikontaktia välttäen ja asianmukaista puhtautta noudattaen. Osa asukkaistakin nautti omalla terassillaan auringonpaisteesta, ja olisivat
mieluusti tarjonneet meille kahvit mutta
se jätettiin nyt varmuuden vuoksi väliin.
Sen sijaan talkookahvit nautittiin

Kuvassa vasemmalta Paula Saarni, Marketta Suoja-Sjöblom,
Marja-Liisa Ketonen ja Marja-Liisa Wahlbäck
Pakkahuoneella, jossa on jo useamman
viikon ajan voinut ostaa kioskista kahvin
ja ikikuuluisan Pakkhuanen munkrinkelin. Elämä tuntui hetkeksi palanneen lähes normaaleihin uomiinsa. Sosiaalisten

kontaktien ja palvelutoiminnan arvo kirkastuu poikkeusoloissa.
Marketta Suoja-Sjöblom

Juoksupyöriä
lapsille
LC ilmajoki/ Ilkkojen jäsen Martti Koivumäki on lahjoittanut keppipyöriä eli juoksupyöriä tai pohjalaasittain ”krossipyöriä”
jo 135 klubiin. LC Uki/Merettarilla oli
ilo saada kolme juoksupyörää, edelleen
lapsille toimitettavaksi. Klubi sai lisäksi
itselleen sommitellun postimerkkitaulun.
Ensimmäiseksi juoksupyörät annettiin
Myllymäen päiväkodin lasten käyttöön.
Jo 4-vuotiaat ovat Martti Koivumäen
mukaan pistäneet välittömästi pystyyn
formulakisat. Olipa käyttö mitä tahansa,
liikuntaa ja liikunnan iloa ne lisäävät.
Klubimme kerää lasten ja koululaisten
käyttäjäkokemuksia juoksupyörien käytöstä ja lasten kekseliäisyydestä. Kolmasluokkalaisille koululaisille nämä juoksupyörät ovat erityisen sopivat, liikunnan
lisäämiseksi. Martti Koivumäki on Questohjelman vannoutunut kannattaja. Toimiessaan aiemmin puutyön opettajana hän
koki saaneensa todella hyviä eväitä kas-
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Presidentti Marja-Liisa Ketonen esittelee pohjalaista perinnelelua,
”krossipyörää” myllymäen päiväkodissa hyvänä liikuntavälineenä.
vatustyöhönsä, jopa suorastaan kasvatustyön voittoja opettajan ongelmatilanteissa.
Kiitokset lahjoittajalle ja tervehdys Ilmajoelle!
Kerromme myöhemmin Ilmajoelle,

kuinka meillä juoksupyörät saaneet kyytiä
päiväkodeissa ja koulussa.
Pirjo Koskenrouta
LC Uusikaupunki/Merettaret
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LC Uusikaupunki

Vihreillä kentillä ja valkeilla
lumilla Uudessakaupungissa
- lisää liikuntakausia ja -mahdollisuuksia korona-aikanakin
LC Uudenkaupungin avustuskohteina ovat vuosien varrella olleet ensisijaisesti nuoriso,
ikäihmiset ja taloudellisesti heikommassa asemassa olevat henkilöt. Olemme edistäneet
nuorison liikkumista hankkimalla hiihtovarusteita ja korvaamalla nuorten matkakustannuksia eri tapahtumiin. Olemme järjestäneet koululaisryhmille viikoittaiset hiihtovuorot
Vahterusringin hiihtoputkessa. Iäkkäämmille ryhmille olemme jo kymmenen vuoden ajan
kustantaneet mahdollisuuden eläkeläisten ilmaiseen kävelyyn kuntoputkessa. Hiihtoringin ulkopuolella kiertää kilometrin pituinen lenkki, jossa on turvallista kävellä kun ulkona
on huonot ja liukkaat kelit.
Aktiiviset hiihtoputken käyttäjät ja kehittäjät, leijonaveljet Reijo Aalto ja Jaakko
Suominen ovat aktiivisia myös Uudenkaupungin golfklubin pelaajina ja hallinnossa. Uudenkaupungin golfklubin
aktiivisen kesätoiminnan lisäksi halutaan
myös talviharjoittelumahdollisuuksia.
Nyt tähän on saatu hyvä ratkaisu,
sillä muutamat junioritoiminnan aktiivit
ovat keränneet tähän varoja ns. Junnugolf 24 h toiminnalla. Näillä kerätyillä
varoilla on seuralle hankittu Trackman
golf-simulaattori. Uudenkaupungin golfklubin ja Vahterusringin yhteistyönä on
nyt avattu ajanmukainen harjoittelumahdollisuus. Virtuaalisessa ympäristössä
voi vierailla ja pelata vaikkapa 80 eri
kentällä. Vastuuhenkilöinä työssä ovat
olleet golfklubista Jere Laine ja hiihtoputkesta Jarno Ihala ja rakentamisen projektipäällikkönä klubiveljemme Reijo
Aalto.
Vahterusringin hiihtoputki on todellinen monitoimikeskus, jossa voi hiihdon lisäksi harrastaa pyöräilyä, kävelyä,
yleisurheilua ja nyt myös golfia. Toiminnassa on näin koronaepidemian aikana
nou-datettava tarkasti määräyksiä ja ohjeita, jotta harrastajille voidaan taata turvalliset harrastusmahdollisuudet.
Kuntoputki Vahterusring suo mo-
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nipuoliset harrastusmahdollisuudet erityisesti nuorisolle ja eläkeläisille, mutta
myös erilaisille yhteisöille ja yritysten
tykytoiminnoille. Tulkaapas leijonat
Uuteenkaupunkiin, osallistumaan turvalliseen ja vastuullisen liikkumiseen

kauniissa kaupungissamme ja sen liikuntamahdollisuuksissa, luonnossa tai virtuaalisesti.
Kuvat ja teksti: Jaakko Suominen
LC Uusikaupunki

Kuvassa Reijo Aalto ja Jere Laine. Yläkuvassa mukana myös Tara Tuominen.
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Lions Golf 107 -A Uudessakaupungissa lauantaina 12.6.2021 klo 9

Piirin golf-mestaruuskilpailu
Kilpailumaksu:

Pelimuoto:

Kilpailumaksu 60 euroa, joka maksetaan etukäteen
tilille LC Uusikaupunki FI91 5491 0220 1508 53
sisältää: gree feen, range pallot, aamukahvi, lounas
ja vesipullo kierrokselle.

18 reiän pistebogey
(PB 0-36) tasoituksin.

Maksamalla voit pelata harjoituskierroksen 30 € hinnalla.

Pisin draivi ja lähemmäs lippua.

Mahdolliset autovaraukset suoraan golfklubilta +35828413060

Sarjat NAISET/MIEHET

Erikoiskilpailut:

Ilmoittautuminen:

Sarjat:

Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 7.6.2021 kello 12.00.
Ilmoita viestissä nimesi, tasoituksesi, golfseurasi, sähköpostisi,
puhelimesi ja LC-klubisi. Ilmoittautumiset sähköpostilla
jaakko.s.suominen@gmail.com puhelimella 040-500 3828.

Osallistumisoikeus
lioneilla ja
heidän puolisoillaan/
seuralaisillaan.

Pelaajien nimet ja lähtöajat nähtävissä Uudenkaupungin
Golfklubin kilpailukalenterissa www.ugk.fi

Tasoitusraja HCP 54

Tapahtuman tuotto ohjataan nuorisotyön hyväksi

Lions-lentopallon SM 2021
Seuraavat lions-lentopallon Suomenmestaruuskisat
järjestetään 24. – 25.4.2021 Mynämäessä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.3.2021.
Osallistumismaksu 180 € / joukkue.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset sähköpostiin markus@kila.fi
(Markus Kiveinen 040 069 0054)
Tervetuloa mukaan varmistamaan hyvän harrastuksen
säilyminen osana leijonien mukavaa yhdessäoloa.
Harrastajien vähetessä toimiva kisakokoonpano voi löytyä
useamman klubin yhdistelmäjoukkueesta.
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LC Uusikaupunki/Merettaret

Maailman suurin himmeli
Uudessakaupungissa?

72
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Merettarien perustajajäsen Anne Kuusisto tunnetaan, vaikka hänellä olisi päällään nallen, saaristolaismuijan, Pasklahden Liljan tai Tanhupallon kamppeet. Ja
hänen villit tekosensa tunnetaan, kuten
Hahmopelto kaupungintalon edustan
pellolla, jossa olivat heinäseipäisiin sommitellut, sadat ammattilaishahmot vaatteissaan. Tai kaksisataa koristemaalattua
tuolia kaupungin torilla. Näistä Anne ja
kumppanit saivat oppaiden matkailunedistämispalkinnon. Ja Zontat muistivat
”Vuoden Nainen-tunnustuksella”. Viimeisin villitys oli 14.000 tupsusta järjestetty tekstiilien näyttely Uudenkaupungin pääkadun varrella. Siellä rakennettiin
myös Merettarien himmeli.
Anne ideoi ja suunnitteli kaupungin
jouluilmeen kohokohdaksi hirmuisen
suurta himmeliä. Materiaalia oli saatavissa sähköliikkeen lahjoituksena. Himmelin ”oljet” ovat oljen väristä, muovista
sähkötarvikeputkea. Putkien leikkomiseen vaadittiin ammattilaisvälineet,
mutta katkaisu oli Merettarille mukavaa
puuhaa juttelutuokion lomassa. Anne antoi mitat ja Merettaret saivat samalla tehdyksi voimaharjoituksia, verrytellessään
hauiksia leikkurin pureskellessa muoviputkea. Anne ohjaili himmelin kuvioiden
kokoajia ja näin himmelin osien rakentaminen eteni. Valmiin himmelin mitat
olivat niin mahtavat, että sijoituspaikkaa
pohdittiin yhdessä Merettarien voimin ja
kaupungin teknisessä virastossa.
Oli vaikeaa löytää kaupungissa hyvä
paikka, joka olisi niin korkea, että riippuvan himmelin saisi riittävän korkealle,
turvallisesti.
Paikka varmistui samaan aikaan kuin
himmeli alkoi olla valmis. Himmeli ripustettaisiin Myllymäelle, kaupungin
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keskustan läheisyydessä olevaan, vanhaan vesitorniin. Siellä se saataisiin
kymmenen metrin korkeuteen, vesitornin kannatinpylväiden väliin. Merettaret
hankkivat valoletkat himmelin koristukseksi ja kaupunki lupautui järjestämään
himmelin sähköistämisen ja paikalleen
asentamisen.
Kaupungin Wanhan Ajan Markkinat
jäivät poikkeuksellisesti pitämättä ja perinteiset avajaisetkin olivat vain päivämäärä, kellon aika ja avoimet liikkeet,
ilman yleisötapahtumaa. Mutta Meretta-

rien himmeli oli silloin nostettu paikalleen, juhlistamaan kaupungin siirtymistä
jouluaikaan. Vanhaa perinnettä, uudella
tavalla, Uudessakaupungissa. Himmeli
loi puistoon valoa ja tunnelmaa. Kaupunkilaisten julkaisemista valokuvista
päätellen talviselle iltakävelylle lähtijät
lisääntyivät huimasti parhaassa puistossamme.
Pirjo Koskenrouta
LC Uusikaupunki/Merettaret
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LC Åland/Culinaria

Tabletit vanhainkoteihin
Ahvenanmaalla
Lions Club Åland/Culinaria on vuonna 2020 kerännyt varoja ja lahjoittanut tabletteja Ahvenanmaan vanhainkoteihin. Projektissa, joka aloitettiin kesäkuussa, Annica Brink toimi
projektijohtajana ja Stefan Bomanin, Johanna Björkvall, Ulrika Sandell-Boman ja Anders
Winkelmann projektijäseninä. Itse varainkeruu aloitettiin syyskuun alussa.
Tavoitteena oli helpottaa vanhainkotiemme asiakkaiden sosiaalisia kontakteja.
Tabletin avulla he voivat Covid-19-pandemian aikana pitää yhteyttä läheisiinsä
videokeskustelujen välityksellä. Voidaan
tietenkin käyttää tavallisia puhelimia,
mutta videokeskustelut tuovat lisäarvoa;
voit ehkä nähdä lapsenlapsesi leikkivän
tai he voivat näyttää omia piirustuksia
jotka he ovat tehneet. Tabletteja voidaan
myös käyttää lehden lukemiseen suurennetulla tekstillä, pelata peliä jne. Ne
tuovat iloa myös pandemian jälkeen, kun
monilla on sukulaisia saaristossa, mantereella tai Ruotsissa, eikä heillä ole mahdollisuutta tavata fyysisesti niin usein.
Keräys oli suunnattu sekä yksityishen-
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kilöille että yrityksille, mutta suurin osa
keräyksen kokonaissummasta lahjoitettiin yritysten kautta. Yhteensä pystyimme ostamaan 23 tablettia koteloineen.
Nämä lahjoitettiin 14 vanhainkodille 13
kunnassa Ahvenanmaan 16 kunnasta,
mikä vastaa kaikkia niitä kuntia, jotka
halusivat osallistua keräykseen.
Hanke on herättänyt huomiota paikallisissa tiedotusvälineissä ja hoivakotien
vastaus on ollut kauttaaltaan myönteinen. Muutamissa vanhainkodeissa oli
jo tabletti, mutta oli tarvetta saada niitä
lisää. Monissa henkilökunta on tarjonnut
omia matkapuhelimia käyttöön videopuheluita varten. Heiltä se on uskomattoman hienosti tehty, mutta ei optimaali-

sesti, jos katsot GDPR:tä. Parasta on että
vanhainkodilla on yhteinen tabletti tai
useampia ja että joku henkilökunnassa
ottaa vastuun käyttäjähistorian poistamisesta.
Projektitiimi ja koko Lions Club Åland/
Culinaria ovat kiitollisia kaikista lahjoituksista ja siitä, että meillä oli mahdollisuus auttaa vanhempaa sukupolveamme.
Tuntuu erityisen mukavalta, että me ehdimme toimittaa tabletit ennen joulua.
Annica Brink
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LC Åland/Culinaria

Surfplattor för äldreboenden
på Åland
Lions Club Åland Culinaria har under 2020 samlat in medel och donerat surfplattor till
äldreboenden på Åland. Projektet startade i juni med Annica Brink som projektledare och
Stefan Boman, Johanna Björkvall, Ulrika Sandell-Boman samt Anders Winkelmann som
projektmedlemmar. Själva insamlingen kunde dra igång i början av september.
Syftet var att underlätta de sociala kontakterna för klienterna på våra äldreboenden. Med hjälp av en surfplatta kan de
via videosamtal hålla kontakten med nära
och kära under Covid-19 pandemin. Det
är klart att man kan använda en vanlig telefon men videosamtal ger ett mervärde;
man kan kanske få se sina barnbarn leka
eller visa upp en teckning som de gjort.
Surfplattorna kan även användas för att
läsa tidningen med förstorad text, spela
spel etc. De ger glädje även efter pandemin då många har släktingar i skärgården, på fastlandet eller i Sverige och inte
har möjlighet att träffas fysiskt så ofta.
Insamlingen riktade sig både mot privat-
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personer och företag men den största delen av den insamlade summan donerades
via företag. Totalt kunde vi köpa in 23
surfplattor med tillhörande skal. Dessa
har fördelats till 14 äldreboenden i 13
av Ålands 16 kommuner, vilket motsvarar alla kommuner som önskade att vara
med i insamlingen.
Projektet har uppmärksammats i lokala
medier och responsen från äldreboendena har varit genomgående positiv. En
del boenden hade redan en surfplatta,
men med behov av många fler. På många
boenden har personalen ställt upp med
privata mobiler för videosamtal. Det är
otroligt fint gjort av personalen men inte

optimalt om man ser till GDPR. Det optimala är en eller flera surfplattor som hör
till själva boendet och där någon tar ansvar för att användarhistoriken raderas.
Projektgruppen och hela Lions Club
Åland Culinaria är tacksamma över alla
donationer och att vi fick möjligheten att
hjälpa vår äldre generation. Det känns
extra fint att vi hann leverera surfplattorna före jul.
Annica Brink
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LC Yläne

Vasemmalta lukien klubin presidentti Antti Palomäki sekä veljet
Veijo Lehtonen ja Erkki Kurikka asentamassa takavaloa.

Yläneellä tapahtuu
Korona-aika on rajoittanut lionstoimintaa kohtuuttoman paljon ja toimettomuus on aiheuttanut veljissä rauhattomuutta. Yhteiskuntaan liittyvät hankkeet ja tempaukset ovat
käytännössä jääneet odottamaan parempia aikoja. Yläneen lionsveljet totesivat syksyn
pimetessä huolestuneina, kuinka huonosti autoilija pystyi huomaamaan polkupyöräilijät.
Polkupyöräilijöistä lisäksi suurin osa on lapsia ja nuoria. Uudessa Tieliikennelaissa, joka
tuli voimaan 1.6.2020 on tämä vaara otettu selvästi huomioon.
Lain 49 § pykälä sanoo, koskien polkupyöriä, että ajoneuvossa on käytettävä
”taaksepäin punaista valoa näyttävää valaisinta.”.
Totesimme, että tuollainen valaisin löy-
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tyi yllättävän harvalta polkupyöräilijältä.
Tästäpä syntyi oiva aktiviteetti syksylle.
Klubi hankki 30 polkupyörään tarkoitettua punaista takavaloa, jotka lauantaina
toriaikana, 28.11.2020 asennettiin jou-

kolla paikalle tulleiden pyöräilijöiden
pyöriin. Kaikki valot asennettiin muutamassa tunnissa ja Yläneen teillä on nyt
paljon turvallisempaa!
Juha Nummela
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Nuorisovaihtokin koronan
kourissa
Lupautuessani vuoden 2019 lopulla A-piirin tulevaksi nuorisovaihtovastaavaksi ei voinut
lainkaan aavistaa, millaisia kausia oli tulossa. Edeltäjäni Kaija Honka teki syksyllä 2019
ja keväällä 2020 upean työn eli otti vastaan A-piirin 35 nuoren hakemukset, keräsi nuorilta tarvittavat liitteet kuten passi- ja valokuvakopiot ja hoiti jokaiselle nuorelle halutun
matkakohteen. Nuorille ehdittiin kohteet jo ilmoittaa ja matkajärjestelyjä aloiteltiin kovaa
vauhtia - kunnes tuli maaliskuu 2020 ja korona. Nopeasti pahentuneen tilanteen takia alkoi tulla peruutuksia maa kerrallaan ja myös Suomi päätti peruuttaa sekä Suomesta lähtevän, että tänne tulevan nuorisovaihdon.
Kesä 2020 meni siis ilman nuorisovaihtoa. Toiveikkaina lähdimme jo suunnittelemaan kesän 2021 vaihtoa. Alkusyksystä koronatilanne näytti huomattavasti
paremmalta, joten kaikkiin kesällä 2020
vaihtoon valittuihin nuoriin oltiin yhteydessä ja varmisteltiin halukkuutta vaihtoon kesälle 2021. Nuorista 27 olikin
vielä innolla lähdössä vaihtoon myös
seuraavana kesänä. Lopuilla opiskelu tai
armeija esti vaihdon. Myös uusia, vaihtoon halukkaita nuoria ryhdyttiin hakemaan.
Kuitenkin koronatilanne syksyn edetessä taas huononi. Jälleen alkoi tulla
maa kerrallaan ilmoituksia nuorisovaihdon peruuntumisesta. Myös Suomessa
oli pakko tehdä toistamiseen päätös koko
nuorisovaihdon peruuttamisesta, perustuen koronatilanteen epävarmuuteen ja
Lions-järjestön vastuullisuuteen. Siispä
jo toisen kerran jouduin ilmoittamaan
nuorille vaihdon siirtymisestä eteenpäin.
Kiitettävän ymmärtävästi kaikki ovat tilanteeseen suhtautuneet. Onhan kaikille
oma terveys on se tärkein asia, ja Lionsjärjestönä meille vastuunotto nuorten ja
isäntäperheiden terveydestä ja turvallisuudesta ovat tärkeintä.
Tällä hetkellä koronarajoitusten keskellä suunnataan toiveikkaina katseet
ja odotukset jo nuorisovaihtoon 2022.
Toivomme, että mahdollisimman moni
nuori on vielä valmis lähtemään vaihtoon jotta uusiakin hakijoita löytyy. Tässä ”odotusajalla” on hyvä miettiä, miten
nämä kuluneet vuodet voivat nuorisovaihtoon vaikuttaa ja miten muutoksiin
tulee reagoida. Mikä tulee olemaan se
paljon puhuttu ” uusi normaali”? Muuttuuko lentomatkustaminen? Löytyykö
muutaman vuoden tauon jälkeen vielä
vaihtoon haluavia nuoria tai isäntäperheitä? Onko klubeilla vielä valmiuksia
lähettää nuoria vaihtoon? Vai onko tauko
sittenkin enemmän mahdollisuus kuin
uhka? Onko nyt entistä enemmän uutta
intoa ja tarmoa käynnistää taas nuorisovaihto?
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Näitä ja muita nuorisovaihtoasioita
tulee varmasti paljon pohdiskeltua ennen
syksyä 2021, jolloin uusi hakukierros
taas käynnistyy. Samaan aikaan on ollut ilahduttavaa seurata, miten A-piirissä
kesällä 2019 järjestetyn nuorisoleirin
leiriläiset pitävät vieläkin yhteyttä WhatsApp-ryhmän kautta. Nuorisovaihdosta

saa todellakin läpi elämän kestäviä elämyksiä ja ystävyyssuhteita!
Riikka Suovanen
Nuorisovaihto, Lions 107A
riikka.suovanen@lions.fi
p. 040 594 3621
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En sitten
päässytkään
Japaniin
Viime marraskuussa kuulin lukioni kautta lionien kesänuorisovaihdosta.
Kiinnostuin siitä ja päätin
hakea siihen. Otin yhteyttä alueen yhteyshenkilöön
ja sain lisätietoa vaihdosta. Hakemuksessa kysyttiin
monenlaisia asioita ja mm.
kohteita, jotka kiinnostivat.
Pääsin haastatteluun, joka
kyllä jännitti aika tavalla.
Hakijoita ja haastateltavia
oli monta. Haastattelu meni
mielestäni hyvin. Oli todella hienoa saada viesti siitä,
että saan vaihtopaikan. Kiitos siitä Merettarille, jotka
päättivät lähteä mukaan
nuorisovaihtotoimintaan ja
mahdollistivat tämän minulle.
Paikan varmistuttua piti alkaa miettimään mihin haluan lähteä, koska tätä
tiedusteltiin minulta uudestaan. Monta
Euroopan ja Euroopan ulkopuolista kohdetta tuli mietittyä ja käytyä läpi lionien
nettisivuilta, jossa oli tietoa nuorisovaihtokohteista. Pitkäaikainen unelmani lopulta kuitenkin voitti ja päätetty kohde
oli Japani. Merettarien Pirjo Koskenrouta otti minuun yhteyttä. Olen keskustellut useamman kerran hänen kanssaan ja
myös tavannut hänet. Hän on kertonut
minulle Lionsien ja Merettarien toiminnasta. Olen käynyt kahdessa Merettarien
tilaisuudessa, jossa esittelin itseni jäsenille ja lisäksi sain tutustua lionsjärjestöön. Sen toiminta on mielestäni tärkeää
ja mukavaa.
Olin innoissani lähdössä vaihtoon ja
aloin lisää tutkimaan Japanin kulttuuria.
Se vaikutti todella mielenkiintoiselta ja
erilaiselta omaan kulttuurini verrattaessa. Aloin myös opiskelemaan maan
kieltä, jotta osaan edes muutaman sanan,
jos jossain kohtaa tulisin tarvitsemaan
sitä. Kieli on vaikeampi kuin esimerkiksi ruotsin kieli, koska japanin kielessä
on ihan omat kirjoitusmerkit. Ne pitäisi
osata pystyäkseen edes lukemaan mitä
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teksteissä lukee.
Nuorisovaihdolle kuitenkin kävi
huonosti ja se peruttiin vallitsevan pandemian takia viime kesältä. Turvallisuus
on tietenkin tärkeintä. Päätös oli hyvä,
vaikka peruuntuminen harmitti. Olin
odottanut matkaa siinä kohtaa jo kuukausia. Matka siirrettiin kesälle 2021,
koska pandemiatilanteen ajateltiin mahdollisesti parantuvan ja saattaisin ehkä
jopa päästä lähtemään. Tilanne kuitenkin jatkui ja matka peruuntui taas. Pandemiatilanne on sen verran huono, että
lähtö ei olisi turvallista. Hienoa kuitenkin on, että järjestö päätti siirrosta vuodelle 2022 ja tiedusteli olenko edelleen
kiinnostunut lähtemään silloin vaihtoon.
Vastaukseni on ilman muuta kyllä! Pääsenkö koskaan Japaniin nuorisovaihtoon
ja kauanko pandemia jatkuu? Nämä kysymykset pyörivät päässäni, mutta yhden
asian tiedän, nyt on turvallista jäädä kotiin. Uskon pääseväni varmasti Japaniin
sitten, kun on sen aika. Toivoa on aina!
Talvisin terveisin,
Sofia Räsänen
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Leijona lähikuvassa:

Esittelyssä Pertti Tofferi
Jalopeura pistää tiukat kysymykset täältä paparazzi-pensaikosta:
1. Millainen mies on Pertti
Tofferi? Luonnehdipas itseäsi
muutamalla sanalla tai lauseella.
Kehuakin saat.
No joskus olen hyvinkin ”kirpiäluontoinen” mies mutta lepyn nopeasti ja olen
valmis olemaan avuksi jos joku sitä tarvitsee, ja olen tasapuolinen kaikkien suhteen eli mies, joka ei osaa sanoa ei vaan
”nousee ilmaan viitta hulmuten pelastaakseen tään maan ja onnettomat sen”.

2. Sukunimesi on kiva ja jää
mieleen. Mistä päin sukusi ja
nimesi on peräisin?
Suku on Pohjanmaalta Halsualta, jossa
on Tofferin kylä, joka on tullut talosta,
joka siellä aikoinaan ollut. Alun perin se
on kai lähtöisin ruotsin kielen Kristoffer
nimestä, nimi löytyy kirkonkirjoista jo
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1700-luvulta alkaen, jossa esi-isä Aabrami Tofferi oli tuomittu kolmeen raipaniskuun tappelusta.

3. Mitä kaikkea harrastat
Lionstoiminnan lisäksi? Minkä
asioiden parissa ahkeroit?
Lintuharrastus eli lintujen tarkkailu, tässä harrastuksessa luonto on lähellä ja se
ei vaadi mitään erityistä paikkaa vaan
lintuopaskirjan ja kunnon kiikarit. Toinen hyvin mieleinen harrastus on kouluvaarina oleminen 1–2 luokkalaisille
kerran viikossa. Tämä on myös minulle
palvelu-aktiviteetti klubini nimissä, joten tästä voisi sanoa, että tämän parissa
ahkeroin.

4. Miten rentoudut?
Ristisanatehtävien ratkominen ja äänikirjat.
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5. Olemme kuulleet lintuharrastuksestasi. Kuinka innostuit siitä
ja mitä harrastus antaa sinulle?
Innostus lintuharrastukseen tuli ystävän
kautta, joka kutsui minut mukaan tornien
taistoon,. BirdLife järjestää joka vuosi
siihen osallistuvat kaikki lintutornit ympäri suomea ja siinä koetetaan havainnoida mahdollisimman monta lintulajia
määrätyssä ajassa. Tämä harrastus antaa
uudenlaisen näkökulman luontoon ja sen
moninaisuuteen. Ennen ei vain huomannut mitä kaikkea elämää ympärillä tapahtuu. Varsinkin lintuihin kiinnittää eri
lailla huomiota ja koskaan ei tiedä milloin kiikariin osuu laji, jonka on nähnyt
vain valokuvassa.

6. Ikimuistoiset bongauksesi?
Ikimuistoisin ja vähän koominenkin on
kattohaikara, josta sain vinkin ystävältäni. Tiedon mukaan se oli Aurassa 9 tien
läheisyydessä. Lähdin ajamaan Auraan ,
mutta lintua ei näy missään. Aikani siellä
kiikaroin parin muun kaverin kanssa ja
tulin tulokseen, että ei enää täällä. Tultuani kotiin sain uuden tiedon haikarasta,
joka olikin nyt aivan naapurissa eli koroisten pellolla. Niinpä pääsin bongaamaan linnun. Olimme menneet ristiin eli
minä Auraan ja kattohaikara Turkuun.

7. Onko lintuharrastuksesi ja
sen tavoitteet muuttuneet
ajan mukana?
Olen sellainen perusharrastaja, kuulun
lintutieteelliseen yhdistykseen mutta en
mitenkään järjestötoiminnassa mukana.
Uutena asiana jos sitä tavoitteeksi voi
sanoa on mukaan tullut intoa lintujen valokuvaukseen, joka vaatii harjoittelua ja
näin ollen pitää mielenkiintoa yllä.

8. Minkä tintin haluaisit tavata
luonnossa ja mihin sinun olisi
mentävä sitä varten?
Pyrstötiainen ehdottomasti, elinalue
nuoret lehtimetsät ja erityisesti vesistö-
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Olisiko tuo jalohaikara nimeltään Jallu?
jen reunametsät. Pitää olla kärsivällinen
ja odotella, yleensä havainnon saa ihan
sattumalta, kun vaan on oikeaan aikaan
oikeassa paikassa.

11. Mitä asioita haluat edistää
lionstoiminnassa?

9. Miten ja miksi suosittelisit
lintuharrastusta kiinnostuneelle
aloittelijalle?

Muutosta miten liitto toimii ja nuorempia lioneja kotimaisiin ja kansainvälisiin
tehtäviin.

Jos linnut kiinnostaa niin kannattaa katsoa TLY:n sivuja, joissa kerrotaan torniopastuksista ja mm. Ruissalon opastetuista lintukävelyistä. Näin pääsee hyvin
alkuun, tämä on erittäin hyvä, ympärivuotinen harrastus koko perheelle. Ainut
suurempi kustannus on kiikarit, jotka
kannattaa hankkia kerralla kunnolliset,
jotka kestävät läpi harrastuksen.

12. Millaisena kuvernöörinä
haluaisit sinut muistettavan
vuosien päästä?

nöörin näkökulmasta.

Nimenomaan MD 107-A kuvernöörinä,
joka puolusti toimivaa piiriä ja piirinsä
rajoja mutta ei vastustanut niitä muutoksia, joita muualla on tarpeen tehdä.

10. Millä mielellä lähdit
kuvernööriputkeen?
Lionstoiminta koukutti minut pahasti ja
haluan nähdä / oppia uusia asioita kuver-
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Kirsikkapuiden istutuksesta
Turkuun kymmenen vuotta
Toukokuun 22. päivänä 2020 tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun 200 vapaaehtoista kokoontui Turussa Åbo Arkenin pihalle istuttaakseen Aurajoen rantaan 113 kirsikkapuuta.
Ne oli tarkoitettu Turun koristamiseen kulttuuripääkaupunkivuotta 2011 varten. Puut oli
lahjoittanut Pulssi ja rakennusyhtiö Hartela. Paikalla oli paljon ykkösalueen lioneja puolisoineen ja lääkäriasema Pulssin henkilökuntaa. Turun kaupungin edustaja antoi pihassa
ohjeet 2 - 3 -metrisen kirsikkapuun paakkutaimen istuttamiseen. Nämä istutettaisiin pitkin Aurajoen vartta, joen molemmille puolille useaan kohtaan.
Silloinen Pulssin omistajayrittäjä Sakari
Alhopuro kertoi aiemmin keväällä 2010
vaikeuksista saada valmiiksi maksettuja
taimia maahan. Hän oli sitä mieltä, että
vapaaehtoisia istuttajia kyllä löytyisi ja
viittasi mm. leijoniin potentiaalisina talkoolaisina. Me leijonat tietenkin valpastuimme, keskustelimme hänen kanssaan
ja aloimme rekrytoida lähialueen jäseniä
tilaisuuteen. Esimerkiksi Turku/ Suikkilasta osallistui 8 jäsentä ja 2 puolisoamm. Matti Kurri, Pekka Lehtonen, Pekka
Salminen. Raino Timonen, Mikko Tork-
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keli, Raimo Peltonen, minä ja puolisoni
Hilkka. Asia eteni kaupungin puolelta
niin, että talkoolaiset voitiin kutsua 22.5.
lapioimaan taimet maahan kasvuasentoon. Kaupunki oli kaivattanut valmiiksi
montut ja tuottanut taimet ja kasteluputket istutuspaikoille.
Päivä istutuksessa kului rattoisasti. Satakielet lauloivat ylioppilaskylän kohdalla
pensaissa. Työn päätteeksi talkoolaiset saivat Arkenin pihassa vielä mehut,
pientä suuhunpantavaa ja Turku 2011

-säätiön toimitusjohtaja Cay Sevónin
allekirjoittamat ”Turku 2011 diplomit”.
Sevón tuli seuraavaan piirin Arne Ritari – Melvin Jones -juhlaamme 1.4.2011
Turun Suomalaiselle Pohjalle kertomaan
meneillään olevasta kulttuuripääkaupunkihankkeesta ja näistä talkoista. Kirsikkapuut ovat siitä lähtien kukkineet ja
kasvaneet turkulaisten ilona kymmenenä
kesänä.
Turun kirsikkapuut on valittu niin, että
ne eivät kuki yhtä aikaa toukokuun puo-
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livälissä vaan jaksoittain. Sibeliusmuseon alarinteen hapankirsikat kelpaavat
myös syötäviksi. Turussa kasvaa yhteensä yli 20 eri lajin kirsikkapuuta ja
puita on istutettu muulloinkin kuin tässä
tapahtumassa. Tämä tapahtuma oli hyvää opetusta isojen paakkutaimisten puiden istuttamisesta. Kaupungissa on siis
edellytyksiä japanilaistyylisen hanamin
– kirsikankukkien katselujuhlan - järjestämiseen samaan tapaan kuin Helsingin
Roihuvuoressa. Raimo Peltosen vetämä
Suikkilan klubin sauvakävelyryhmä on
vuosittain kävellyt katsomassa yo-kylän
kohdalla kirsikoiden kukintaa, mankaita. Reitti kulkee lähtien Halisten sillalta
yo-kylän rantatietä pitkin rautatiesillalle,
siitä joen yli ja jokivarren toista puolta
sillalle takaisin.
Buddhalaisuudessa kirsikankukka symbolisoi katoavaisuutta. Samuraille kukka
oli soturin elämän allegoria: se kypsyy,
puhkeaa kukkaan, loistaa hetken ja putoaa.
Heikki Mäkelä, PDG
Istutustalkoissa mukana ollut
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talo Vuokko!
ös Vanhusten
(Katteluksenkatu 1)
VUOKRA-ASUNTOJA my

Säkert och högklassigt boende

I ÅBO DIAKONISTIFTELSES
SERVICEHEM ESIKKO
Uittamovägen 7, 20810 Åbo
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Turvallista ja laadukasta asumista

TURUN DIAKONIASÄÄTIÖN
PALVELUTALO ESIKOSSA
Uittamontie 7, 20810 Turku

lediga ettor och treor

vapaana yksiö ja kolmio

Välkommen att bekanta dig med våra lägenheter!

Tervetuloa tutustumaan!

Tilläggsinformation:
Verksamhetsledare Anu Salmi
tel. 040 184 0123
www.turundiakoniasaatio.fi/pa-svenska/

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Anu Salmi
p. 040 184 0123
www.turundiakoniasaatio.fi
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Jalopeura kiittää lehdessä
ilmoittaneita yrityksiä,
yhdistyksiä ja klubeja!
JALOPEURA 2021
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AS OY TURUN

T E H TA A N P I H A N

AUGUST

U R B A A N I A A S U M I S TA
HISTORIALLISESSA
MILJÖÖSSÄ
As Oy Turun Tehtaanpihan August tarjoaa tyylikkäitä ja arvonsa säilyttäviä kaupunkiasuntoja hyvien
kulkuyhteyksien välittömässä tuntumassa ja keskustan palveluiden lähellä. Omalle tontille rauhallisen sisäpihan puolelle kesän 2022 aikana valmistuva
August on osa Ketarantien uudisrakennuskorttelia,
joka nykyaikaisen tyylikkäänä toteutuksena istuu
luontevasti historialliseen tehdasmiljööseen. Tämä
asuinympäristö yhdistettynä loistavaan sijaintiin
tekevät Augustista erittäin vetovoimaisen uuden
turkulaisen kaupunkiasuntokohteen.
www.tku-rakennus.fi

|
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CRUSELL MUSIC
FESTIVAL
24.-31.7.2021
crusell.fi

Kustavi on vastustamaton saaris-

Tule viettämään Kustaviin

tokunta. Tarjoamme hyvät palve-

kokouspäivää. Kustavista

lut matkailijoille, vakituisille ja va-

löytyy useita laadukkaita

paa-ajan asukkaille.

kokouspalveluiden järjestäjiä

Lisätiedot ja tiedustelut:
Puh. 050 5759121
matkailuneuvonta@kustavi.fi
visitkustavi.fi
kustavi.fi
JALOPEURA 2021

ja oheisohjelma vaihtoehtoja
on runsaasti tarjolla kokoustamisen oheen.
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Suomen Lions-liiton
68. vuosikokous
vaihtunee etäkokoukseksi
12.6.2021

Finlands Lionsförbunds
68:e årsmöte torde
ändras till
distansmöte 12.6.2021

Vuosikokouksen järjestelytoimikunta
päätti 26.1.2021 pitämässään kokouksessa
ehdottaa Suomen Lions-liiton hallitukselle,
että Coronan vuoksi vallitsevasta tilanteesta
ja tilanteen kehittymisen mahdottomasta
ennakoitavuudesta johtuen kokousta ei
toteuteta alkuperäisen suunnitelman
mukaisesti laivakokouksena, vaan etäkokouksena.

På grund av den rådande coronasituationen och
då det är omöjligt att förutse utvecklingen, beslöt
årsmötets organisationskommitté vid sitt möte
26.1.2021 föreslå för Finlands Lionsförbunds
styrelse, att mötet inte förverkligas enligt de
ursprungliga planerna som ett båtmöte utan som
ett distansmöte.

Liiton hallituksen kokous 18.2. on käsitellyt asiaa.
Päätöksestä ilmoitetaan muiden viestimien
kautta.
Yleisen kiinnostuksen ollessa varsin huomattava
suunniteltua laivakokousta kohtaan, innostui
järjestelytoimikuntaa ilmoittamaan liiton
hallitukselle kiinnostuksestaan hakea vuoden
2024 kokouksen järjestelyoikeuksia jo hyvin
pitkälle valmistellulla konseptilla.
Tiedoksi myös, että vuoden 2021 kokouksen
pinssejä on sattuneesta syystä runsaasti
tarjolla A-piirin sivuilta löytyvässä verkkokaupassa. Kannattaa tilata vaikka koko
klubille kerralla. Verkkokauppaan tarvitaan
käyttäjätunnukset: Galaxy2021 / 2021Galaxy.

Förbundets styrelsemöte 18.2 har behandlat
ärendet. Om beslutet meddelas via andra medier.
Som information meddelas även att mötespinsen
för året 2021 av förekommen anledning rikligt
finns till buds under verkkokauppa som man hittar
på A-distriktets sidor. Det lönar sig att samtidigt
beställa t.ex. för hela klubben. För nätbutiken
behövs användarkoderna:
Galaxy2021 / 2021Galaxy.
Finlands Lionsförbunds 68:e årsmöte
Organisationskommittén

Suomen Lions-liiton 68. vuosikokous
Järjestelytoimikunta

A-piirin vuosikokous

A-distriktets årsmöte

Covid-19 tilanteen salliessa kokoonnumme

Turussa valtion virastotalolla

Om Covid-19 situationen det tillåter,
håller vi mötet

(Itsenäisyydenaukio 2, Turku)

i Åbo på Staten ämbetshus

lauantaina 17.4.2021 klo 9:00

(Självständighetsplan 2, Åbo)

lördag 17.4.2021 kl 9:00
Klubeille tiedotetaan, jos kokous päätetään
myöhemmin pitää nettikokouksena.

Klubbarna meddelas ifall man senare
beslutar att mötet hålls som nätmöte.

