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PIIRILEIJONA
Piiri 107 E on moniaita vuosia julkaissut tätä lehteään leijonien, klubien, piirin, liiton ja päämajan tapahtumien ja uutisten tiedottajana. Näin on tarkoitus jatkaa edelleenkin. Muutos on se, että siirrymme ajan
trendin mukaisesti verkkolehteen.
Painetun lehden julkaiseminen vaikeutui, kun kustannukset kasvoivat tuottoja suuremmiksi. Lehden
talous perustui suurimmaksi osaksi mainosmyynnistä saataviin tuloihin. Mainostajat siirtyivät edullisimpaan tapaan mainostaa verkossa. Näin lehden painamiseen tarvittavat mainostulot pienenivät huomattavasti.

Oman osansa kustannuksista ovat tuoneet klubeilta kerätyt avustukset. NIISTÄ SUURI KIITOS KLUBEILLE.
Myös piiri, AR-säätiö ja päämaja ovat avustaneet lehteä. Siirtymällä verkkoon pyritään säästämään klubien ja piirin varoja.
Muutoksella pyritään myös siihen, että lehteä voitaisiin julkaista mahdollisesti useammin, ettei kesälehdessä julkaista talvitapahtumia tai päinvastoin. Tiedottajat myös saisivat haluamansa tiedotteet nopeammin julki.
Tämän toteuttamiseen tarvitaan piirin leijonien yhteistyötä. Julkaistavaa materiaalia teksteinä ja kuvina
tarvitaan enemmän. Tapahtumia tulee mainostaa ja raportoida ahkerammin ja kameroiden tule kuvata
useammin. Ja materiaalia on toimitettava julkaistavaksi.

Piirileijona team
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E-piirin leijonat!
Vuosi alkaa olla takana piirikuvernöörinä ja olkoon tämä dg-bloki 1. eli ensimmäinen ja samalla viimeinen. Availen tässä tuntojani lions-vuoden tapahtumista.
Vuosi alkoi Las Vegasin conventionissa, siellä elektinä silmät ympyriäisenä ihmettelin Lions-maailman
suurta menoa. Siellä oli fiilis korkealla. Mutta tummat pilvet nousivat jo siellä ollessamme taivaalle,
vaikka me emme olleet edes aloittaneet kuvernööreinä. Eräs pääkaupunkiseudun lion kirjoitti käsityksensä liiton johdosta ja sen toiminnasta. Sama lion järjesti oman show’nsa Mikkelin KVN:ssä elokuun
lopulla.
Kesän aikana kävi selväksi, että lions - talon myynnistä tulee iso hässäkkä ja tuli ja se ei ole ohi vieläkään. Siinä olisi ennustajaeukolla paikka ennustaa. Lähtökohtaisesti liiton sivuilla toiset saa sanoa, kirjoittaa mitä tahansa ja järjestävä seura eli liiton hallitus sai niitä oikaista, vaihtaa musta valkoiseksi
päinvastoin. Se on trollausta parhaasta päästä.
Lions-talon omistusasiassa on nyt oikea hetki tulla nykypäivään, jossa organisaatio ei omista kiinteistöjä, varsinkaan yhdistykset. Saas nähdä kuin käy!
Liiton tasolla on jo toteutuksessa organisaation ohentaminen eli toimiston henkilöstön määrän järkeistäminen. Saas nähdä kuin käy!
Liiton uudistetut säännöt on Kalajoella hyväksynnän alla. Saas nähdä kuin käy!
Mutta, koska kaikessa uudistamisessa on eräillä valtakunnan tason leijonilla toiminta-ajatuksena Pasi
Kauniston laulun ”Koskaan et muuttua saa”. Tämä tuhoaa lions-aatteen Suomessa. Epäilen, että saattaa
olla osittain näin tapahtunutkin. Nyt tarttis tehdä nopeasti jotakin, ettei enää tehdä kuten aina ennenkin tehtiin. Epäilen, että tämä vanhoillisuus saattaa jo estää seuraavien sukupolvien tulon jäseniksi.
Meidän vanhojen jäärien pitää luovuttaa ja antaa nuorten ottaa sekä kantaa vastuu liittomme johtamisesta joka tasolla klubeissa, piirissä jne. Meidän pitää tukea heitä, emme saa joka käänteessä todeta ”ei
noin, ei noin tehty ennenkään ”!
Alku oli liittotason asioita, jotka koskevat meitä jokaista leijonaa.
Mennäänpä piirin asioihin.
Piirillä on ollut aika seesteinen vuosi. Jäsen määrä on pysytellyt n 20 leijonaa miinuksella, mutta kuinka
käy loppukaudesta, senkin selviää pian. Pelkään pahaa.
Yksi suurimmista asioista oli piirin rekisteröinti yhdistykseksi. Tätä on ihmetelty ympäri
”leijonasuomea”, miksi! Mutta fakta on, se oli tehtävä. Syy yksinkertainen no money no honey! Eli raha,
ei pankkitilejä, ei lakisääteistä tuloverorekisteriä.
Jos arvioin kriittisesti vuotta, suurin ihmetykseni aihe on sitoutuminen tai sen puuttuminen niin klubikuin yksilötasolla. Nykyään ollaan ja mennään kuin ei olisi mitään sitoutumisia. Urheiluseuraan kuulumalla ei välttämättä sitouduta. Mutta leijona sitoutuu hoitamaan tehtäviä liittyessään Lions-järjestöön,
tehtäviä joita hänelle tai klubille annetaan.
Ei ole ollut tarkoituksellista kiusantekoa, jos koko vuoden ajan kirjoitan raportoinnista MyLCi:lle, vaan
minua päämaja osoitti sormella, kun piirin klubien asiat eivät heidän katsantokannaltaan ole tehty loppuun.
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LC Viialan aktiviteetti, kuin taivaan lahja seurakunnalle
LC Viiala oikoi ja pesi hautakiviä Akaan seurakunnan hautausmailla viime kesänä.
Ajatus hautakivien oikaisu- ja pesuaktiviteetista syntyi viime keväänä klubikokouksen ”kuukauden
aloitteena”. Ajatus sai heti tuulta purjeisiin ja asiaa ryhdyttiin innolla suunnittelemaan.
LC Viiala päätti aloittaa aktiviteetin Akaan kaikilla kolmella hautausmaalla (Viiala, Toijala ja Kylmäkoski).
Aktiviteetin suunnittelussa otettiin ensimmäiseksi yhteyttä Akaan seurakuntaan. Hyvä merkki asian tarpeellisuudesta oli se, että ensimmäinen kommentti asian esittelyn jälkeen seurakunnalta oli ”Tämä olisi
kuin taivaan lahja seurakunnalle”. Hautakivien kallistumiset ja kaatumisvaarassa olevat kivet ovat ilmeisesti jonkun moinen rasite seurakunnille, vaikka juridisesti vastuu kivestä ja sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista onkin aina omaisilla. Sopivan oikaisijan löytäminen ei omaisille ole aina aivan helppoa. Omaiset asuvat nykyään usein myös eri paikkakunnilla, joka hankaloittaa osaltaan kiven kunnossapitoa. Klubin aktiviteetti rajattiin selkeästi vain kiven oikaisuun ja pesuun. Tekeminen päätettiin kohdistaa myös vain normaalikokoisiin hautakiviin, suuret hautamonumentit rajattiin heti pois laskuista.
Suunnittelussa oli myös alusta alkaen selvää, että tekeminen vaatii asianmukaiset vakuutukset, sillä painavien ja arvokkaiden hautakivien käsittely sisältää omat vaaransa … tapaturmat tai kivien vahingoittumiset. Lions Liiton tapahtumavakuutukset eivät tarjonneet riittävää vakuutussuojaa tekemiselle. Vakuutusyhtiöille tehdyn kysely ja tarjouskierroksen jälkeen asia hoitui erään vakuutusyhtiön hyvällä mukaantulolla helposti ja varsin edullisesti. Kesä meni kuitenkin tekemisen kannalta hienosti … tapaturmia, eikä muitakaan vahinkoja tapahtunut.
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Seurakunta osallistui mukavasti palvelusta tiedottamiseen, postittamalla mm. klubin tekemiä palveluesitteitä haudanhoitoon liittyvän muun postinsa ohessa omaisille. Palvelusta kertova lehtijuttu paikallislehdessä toimi hyvänä tiedon jakajana. Tekemisen näkyvyys hautausmaalla ja puskaradio lisäsi myös
palvelutietoisuutta paikkakunnalla mukavasti.
Palvelu hinnoiteltiin maltillisesti ja se osoittautui ilmeisen sopivaksi, koska kesän aikana palvelu sai
suuren suosion ja palvelupyyntöjä omaisilta kertyi melkoinen määrä. Kesän aikana oiottiin ja pestiin
kaikkiaan 71 hautakiveä ja tuotto klubille oli useita tuhansia euroja.
Suunnitteluvaiheessa kiven pesua kuviteltiin helpoimmaksi työvaiheeksi, mutta käytäntö olikin aivan
muuta … todella työlästä. Kokemuksen myötä pesu kuitenkin nopeutui ja helpottui hieman. Myös reunakivien oikaisu, jota emme olleet huomioineet hinnoittelussa, aiheutti mietintää. Hinnoittelun yksinkertaisuus oli kuitenkin tärkeintä ja reunakivien oikaisu katsottiinkin kuuluvaksi kiven oikaisun hintaan,
koska tällaisia kohteita ei ollut kovinkaan monta.
Sanonta ”työ tekijäänsä opettaa” pitää tässäkin tekemisessä hyvin paikkansa. Tekemisen myötä aktiviteetissa kehittyi monia tekemistä helpottavia työkaluja ja työtapoja. Tärkein oppi oli ehkä kuitenkin se,
ettei painavien kivien kanssa touhutessa kannata hätäillä, vaan työvaiheet kannattaa aina miettiä ja
sopia rauhassa.
Tehtäväalue oli laaja (kolme hautausmaata) ja siksi tekemisen organisointi vaati suunnittelua ja tarkkuutta. Aktiviteetistä ei haluttu tehdä koko kesän kestävää rasitetta. Klubin kivivastaava onnistui tehtäväsuunnittelussa ja tekemisen organisoinnissa vallan hienosti … työ suoritettiin muutamana pitkänä
kesäisenä viikonloppuna. Tekemisestä muodostui klubille mukava ja yhteishenkeä kasvattava tapahtuma, johon myös Ladyt osallistuivat ja kartuttivat mukavasti omaa stipendirahastoaan. Tekemistä kannusti hienosti myös omaisten antama kiittävä palaute kesän aikana.
Aktiviteetti käynnistyy jälleen keväällä, roudan sulettua. Tekemistä tuntuu riittävän.
LC Viiala / Orvo Jääskeläinen
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LC Lempäälä Sääksjärvi 15-vuotta
Lions Club Lempäälä Sääksjärvi vietti lauantaina 15.9. 2018 15- vuotis perustamisvuottaan Lempäälän
Nuorisoseuran talolla lämminhenkisessä juhlassa.
Juhlassa muisteltiin klubin aktiviteettien kehitystä alkuvuosista nykyiseen. Klubin aktiviteettien pääpaino on palvelussa, siinä ikäihmiset palvelun kohderyhmänä.
Klubi järjestää läheisessä Toimela-talossa asukkkaille Helmin päivänä virkistystä.
Sääksjärven koulun oppilaille klubi jakaa stipendejä. Sääksjärven koulu sai myös Pusu- lahjoituksen.
Palveluaktiivisen klubin juhlassa huokui yhdessä tekemisen ilo sekä innokkuus.

Juhlapuheessaan piirikuvernööri Ari Suominen kiitteli ensimmäistä lempääläistä naisklubia toiminnastaan.
Juhlassa palkittiin Melvin Jones- jäsenyydellä kaksi klubilaista, Ritva Nurminen ( eturivissä toinen vasemmalta ) ja Aune Ratas ( eturivissä kolmas vasemmalta)
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LC Tampere/Ratina taytti 50 vuotta
Juhlimme klubiamme 24.11.2018 Näsilinnan Milavidassa
Aluksi klubin presidentti Timo Leppänen toivotti kaikki tervetulleiksi. Kutsuvieraiksi olivat saapuneet
klubin jäsenten ja heidän puolisoittensa lisäksi piirikuvernööri Ari Suominen puolisoineen sekä lahjoitusten saajien edustajia. Mainittakoon, että juhlaan oli saapunut 88-vuotias klubimme perustajajäsen
Kalle Penttilä puolisonsa lady Liljan kanssa. He ovat edelleen mukana klubimme toiminnassa.
Kuulimme kiintoisat esitykset. Piirikuvernööri kertoi Lions-järjestön historiasta. Klubin jäsen Jouko Sipari kertoi kuvin ja sanoin 50-vuotiaan klubimme historiasta. Muutenkin muisteltiin menneitä ja vaihdettiin kuulumisia. Mukavaa ja iloista juhlatunnelmaa lisäsi entisestään Viihderyhmä Säihkeen laulu- ja
tanssiesitys sekä Anni Leppäsen yksinlaulu Sinikka Törmälän säestämänä.

Lahjoitus hyväntekeväisyyteen 11.500 euroa
LC Tampere/Ratinan toiminta-ajatuksena on palveleminen, auttaminen ja yhdessäolo. Klubin jäsenet ja
ladyt ovat monin eri tavoin keränneet varoja hyväntekeväisyyteen. Vuosittain yhtenä tärkeänä toiminnan muotona on ollut ”Tuiketta Talvipuutarhassa -tapahtuman” järjestäminen. Tapahtuma on aina kerännyt kauniille Arboretumin alueelle erittäin suuren määrän lapsiperheitä ja muita ulkoilijoita. Kiitämme heitä sekä hyviä yhteistyökumppaneitamme siitä, että suuritöinen ja kustannuksiltaan kallis tapahtuma ei koskaan ole ollut tappiollinen. Vuosittain on kertynyt varoja, jotka kaikki lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Klubin presidentillä Timo Leppäsellä, lady Riitta Leppäsellä ja klubin rahastonhoitajalla
Harri Vähämaalla oli mieluisana tehtävänä lahjoitusten jakaminen ja lahjoituksen saaneiden kiitoskirjeiden lukeminen. Lahjoituksen saajia olivat: Pirkanmaan hoitokoti, Rientolan Setlementti, Pirkanmaan
Vammaistyö, Special Hockey Kangasala, YAD (nuorten päihdevastainen työ), Diakoniatyö, vähävaraiset
perheet sekä Tampereen Ensi- ja Turvakoti.
Juhla oli arvokas, mutta samalla rento ja hauska. Kaikille jäi auttamisesta hyvä mieli.
Seppo Rintamäki
LC Tampere/Ratina
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Läpi Helvetin – päihdevalistusta Takahuhdin koulun 11- 16-vuotiaille oppilaille
Lions Club Hämeensillan Lions Quest Marianne Stenholm järjesti 7.12.2018 Takahuhdin koulun oppilaille päihteiden vastaisen tapahtuman. Tapahtuman tavoitteena oli herätellä nuoria miettimään tosi
tarinan pohjalta suhdettaan päihteisiin ja niiden kokeilemisiin – toteaa Marianne.
Tilaisuuteen oli kutsuttu kertomaan omaa tarinaansa entinen NHL-tähti Marko Jantunen. Marko on
kirjoittanut kokemuksistaan päihteiden väärinkäyttäjänä kirjan Läpi Helvetin, jossa hän kuvaa matkaansa maineikkaasta urheilijasta huumeiden sekakäyttäjäksi, ja miten hän tilanteesta on selvinnyt. Marko
raitistui Avominne Päihdeklinikan, www.avominne.fi, ammattilaisten avulla ja käyttää nyt luennoissaan
sieltä saamaansa materiaalia ja faktatietoa.
Lions Quest Marianne halusi myös selvittää koulun oppilaiden suhtautumista päihteisiin ja sen, että
kuinka moni heistä oli jo kokeillut eri päihteitä. Hän laati tilaisuuteen kyselylomakkeen, johon vastasi yli
400 11-16-vuotiasta oppilaista.
Vastauksista selvisi muun muassa, että lähes 90 prosenttia oppilaista oli pitänyt tilaisuudesta ja luennon
jälkeen 56 prosenttia heistä muutti käsitystään päihteistä. Eniten kiinnostusta kokeilla alkoholia tai huumeita löytyi 14-15-vuotiaiden ryhmästä. 11-13-vuotiaiden ryhmässä kokeilut ja kiinnostus päihteitä
kohtaan oli vielä hyvin vähäistä. Viimeisenä kysymyksenä kysyttiin, että tiesivätkö oppilaat mistä saavat
apua päihderiippuvuuteen itselleen tai kaverilleen. Alle neljännes vastanneista ei tiennyt mistä lähtisivät apua hakemaan.
Tutkimuksen tulokset luovutetaan Takahuhdin koulun rehtorille ja terveydenhoitajalle.
Marianne toivookin, että muiden koulujen vanhempainyhdistykset ja myös muut Lions Clubit kiinnostuisivat olemaan aktiivisia ja järjestämään ehkäisevää päihdevalistustyötä nuorille koululaisille. Markoon yhteyden saa Avominnen
kautta.

Teksti Liisa Vihermä, LC Hämeensilta
Kuvassa vasemmalta Marianne Stenholm,
Marko Jantunen, rehtori Sami Nykänen
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Akaan Toijalan Lionit vanhan ja uuden perinteen äärellä
Perinteisesti Akaan Toijalan klubit aloittavat vuoden yhteisellä kokouksella ja käyvät sitä ennen kynttiläkulkueena kunniakäynnillä Toijalan sankarihaudalla sytyttäen kynttilät kaikille haudoille.
Suomi 100 ja Lions 100 juhlavuodet ovat lähentäneet Akaan Toijalan kolmen Lions-klubin toimintaa
entisestään. On huomattu, että yhdessä olemme todellakin enemmän. Juhlavuoden yhteiset aktiviteetit
ja lahjoitukset ovat tuoneet myös Lioneita entistäkin enemmän yhteen.
Keilailulla on silläkin Suomessa jo pitkät perinteet. Akaassa keilailu on kuitenkin melko uusi harrastus,
sillä paikallinen keilaseura perustettiin vain hieman alle vuosi sitten. Paikallinen keilahalli antoi siis
mukavat puitteet Akaan Toijalan kolmen Lions Clubin – LC Toijala/Akaa, LC Toijala/Arvo Ylppö ja
LC Toijala yhteistapahtumalle – Akaan Lionien keilamestaruuskilpailulle.
Kilpailu keilattiin suulaassa sovussa ja akaalaisittain siis varsin leppoisissa merkeissä; kuitenkin amerikkalaisittain. Osallistujat jaettiin sattumanvaraisesti joukkueisiin ja joukkueet arvottiin sitten eri radoille. Radat vaihtelivat aina heittovuorojen välissä, joten kukaan ei saanut etua siitä, että olisi opetellut
jonkun tietyn radan salat. Keilailu on kuten Lions-toiminta eli se sopii kaikenlaisille aktiivisille ihmisille. Ja kukin löytää oman tyylinsä ja asettaa omat tavoitteensa toiminnalle. Toiset hakevat tyylikkäitä
kaatoja, toiset riemuitsevat paikoista, mutta niitäkään joille jää jättöjä, ei jätetä. Kyllä siinä reilun puolitoista tuntia rännitkin ja patteritkin välillä kolisivat, kun palloja saatettiin parkettia pitkin kohti keilakolmiota. Kaikki kokivat onnistumisia, toiset tosin toki enemmän kuin toiset. Kaikilla oli kuitenkin hyvä
fiilis. Niin hyvä, että keilaamisen loputtua meinattiin ihan unohtaa, että keilattiinhan tässä myös Akaan
Lionien mestaruudesta. Mestaruuden voitti tänä vuonna LC Toijala/Akaan Lasse Nieminen. Onnittelut
Lasselle ja lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille.
Tilaisuuden lopuksi heitettiin haastetta vielä kaikille kolmelle klubille osallistua Nahkialanvuoren kuntorappusten varainkeruuseen. Saa nähdä haetaanko siis ensi vuoden keilakisoihin kuntopohjaa tuolta
rappusista? Keilakärpänen kun taisi puraista aika montaa Lionia. Ensi vuonna sitten taas uudelleen,
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Hervannan lionit Ruokapankin apuna.
Ruokapankin autolla noudetaan kerran viikossa ruokalahjoituksia mm. Citymarketeista,
K-Marketista , Prismasta ja Tokmannilta.
Lahjoitukset viedään Tampereen seurakuntien diakoniatyön Ruokapankin tiloihin, missä
ne lajitellaan ja lastataan Ruokanyssen kyytiin edelleen jaettavaksi.
Näitä kuljetuksia on ensin Hakametsän ja sittemmin Hervannan klubin toimesta hoidettu jo vuodesta 2010 alkaen.
Tästä onkin muodostunut ainutlaatuinen ja pitkäaikainen palveluaktiviteetti Hervannan
klubille. Tänä vuonna mukana on 15 klubilaista.
Kuvassa pakettiautoa lastaamassa Lasse Toiva ja kuskina Pekka Mäkilä.
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Ystävänpäiväkonsertti
LC Virrat Tarjanne keräsi onnistuneen konsertin avulla varoja alueelliseen lasten ja nuorten tukemiseen.
Virtain kirkkoon saapui ystävänpäivänä 14.2.2019 lähes 500 kuulijaa Arja Korisevan tähdittämään ystävänpäiväkonserttiin.
Mukana esiintyjinä myös pianisti Minna Lintukangas sekä paikallisen arvostetun Merikanto-opiston
kasvatit Jutta Eteläniemi ja Sara Poikonen. Kaikki klubin jäsenet osallistuivat voimia säästämättä konsertin järjestelyihin ja lopputulos oli vaivan arvoinen. Arja Koriseva lauloi itsensä suoraan kuulijoiden
sydämiin ja yleisö oli tyytyväinen.

Kuvassa klubimme sihteeri Marja Suutarinen, Arja Koriseva, Minna Lintukangas sekä Presidenttimme
Hanna-Liisa Haavisto
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Laskiaissunnuntaina kisailtiin Hervannassa!
Kaunis, aurinkoinen pakkassää suosi LC-Tampere Hervannan järjestämää Laskiaistapahtumaa.
Lasten hiihtokilpailut kisattiin neljässä sarjassa: pojat ja tytöt 4 – 5-v ja vastaavasti 6 – 7-v. Tulevia hiihtäjäsuuruuksia oli paikalle saapunut iso ja innokas joukko. Vauhtia ja tilanteita piisasi.
Väkeä riitti myös kahvi- ja pullakioskille, grillille sekä hernekeittotykille.
Kaksi kilttiä ponia ajelutti lapsia rattaissa tai oikein selässä ratsastaen.
Mukana pyörivät myös YSTI ry:n lemmikit ”Peruna ja Nakki” - siis koira- ja kissahahmot.
Tampereen Hiihtoseura organisoi hiihtokisat mallikkaasti.
Väki viihtyi ja lapsilla oli mukavaa.
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Lionstyölle lisää Palveluvoimaa
Kansainvälisen säätiömme 50-vuotisen historian kunnianhimoisin rahankeräyskampanja aloitettiin Las
Vegasin maailmankokouksessa viime kesäkuussa. Tavoite 300 miljoonaa dollaria tuntuu hurjalta, mutta
jaettuna kuukausittain kolmen vuoden jaksolle jäsentä kohti, se ei tunnukaan enää mahdottomalta:
6,35 € – siis yhden pullakaffin verran kuukaudessa.
Kolme neljännestä Lions klubien Kansainvälisen Säätiön (LCIF) jakamista rahoista tulee Melvin Jones
Fellow -ohjelman kautta. Toisin sanoin säätiölle lahjoitetuista varoista pyydetään vastineeksi huomionosoituksia ansioituneille klubijäsenille. Myös klubi voi saada oman plakaatin ja lippumerkin muistoksi
lahjoituksestaan.
Yksi tavoite kampanjalla on, että lahjoitukset eivät palaisi ennalleen kolmen vuoden kuluttua, niin kuin
kävi edellisten Sight First ja SightFirst2 -kampanjoiden jälkeen. Jäsenille, ja muillekin annetaan nyt
mahdollisuus ryhtyä säännöllisiksi kuukausilahjoittajiksi. Monet muut kansainväliset järjestöt saavat
suurimman osan käyttövaroistaan kuukausilahjoittajilta, esim. UNICEF, WWF tai SPR. Miksei myös Lions? Lionien oma järjestö poikkeaa muista vielä siinä, että toimimme lähes kaikissa maailman maissa,
jolloin aina on apua jakamassa samoin eettisin periaattein toimiva klubi, joka tietää, millaista apua tarvitaan, ja miten se saadaan perille. Hallintokin hoidetaan pääosin vapaaehtoisin voimin, ja ylpeytemme
on, että vähät hallintokulumme hoidamme jäsenmaksuilla. LCIF:lle lahjoitettu euro on aina euro myös
kohteessa, sataprosenttisesti.
Säätiömme työn kohteet ovat kunnianhimoiset: Katastrofiapu ja humanitaarinen apu. Jälkimmäiseen
sisältyy muun muassa näönsuojelu, nälän poistaminen, nuorison kehityksen tukeminen, tarttuvien tautien vastustaminen, ympäristön suojelu ja uusina kohteina diabetes sekä lasten syöpä. Säätiöllä on
myös vahvoja yhteistyökumppaneita, kuten Bill ja Melinda Gatesin säätiö, joka tuplaa vaikuttavuutemme tuhkarokon hävittämiseksi maailmasta.
Säätiö jakaa tavoitteidensa saavuttamiseksi apurahoja. Niitä kannattaa hakea Suomeenkin. Ja olemme
niitä saaneetkin, Lapuan pamauksesta lähtien jo 1.5 miljoonaa. LCIF:n tuella mm. aloitettiin diabeettisen silmänpohjarappeuman seulonta Keskipohjanmaalla. Moni diabeetikko on välttynyt sokeudelta,
kun sairaus on havaittu alkuvaiheessa. Kainuuseen saatiin vuosi sitten varavirtalähde vanhainkodin vesihuollon turvaamiseksi sähkökatkojen varalta
Esim. B-piiri on saanut 17.000 dollarin apurahan diabetesprojektiinsa. Silmäsairaalamme Sri Lankassa
sai myös 107.000 dollaria juuri valmistuneen kakkoskerroksen laitehankintoihin. Listalla oli muun muassa suomalainen huippuinnovaatio, kannettava silmänpohjakamera. Joten otetaan kampanja tosissaan! Tavoitteen täyttämiseksi tarvitaan kaikkiaan vain 250 dollaria = reilu 6 euro jäsentä kohti kuukaudessa. Sen voi klubi kerätä yhdessä, niillä opeilla, mitä pari vuotta sitten päättynyt Punainen Sulka meille antoi. Lisäksi voi itse kukin miettiä ryhtyäkö kuukausilahjoittajaksi – ja samalla pikkuhiljaa kerryttää
tililleen tuhat dollaria, yhden Melvinin verran. Mikä sen hienompaa kuin tietää, että arvonimen lisäksi
on parantanut maailmaa, sillä tuolla rahalla säätiömme saa maailmalla paljon aikaan, esimerkiksi kokonaisen kehitysmaan kylän suojaan tuhkarokolta, taikka kaksikymmentä sokeuden poistavaa kaihileikkausta.
Anita Tihveräinen
Kampanja100 piirikoordinaattori
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AR-TOIMIKUNNALLA VILKAS TOIMINTAKAUSI
E-piirin AR-toimikunta on toiminut kohtuullisen tehokkaasti kuluneen kauden aikana. Kauden
huipennuksena voidaan pitää piirin yhteistä ARS-juhlaa 8.3.2019 Original Sokos Hotel Ilveksen Ball
Roomissa. Pro Ritari–tunnustuksen saivat lion Seppo Valkama LC Toijala/Akaa ja PDG Antti Hynnä LC
Lempäälä. Juhlassa lyötiin ritareiksi 7 ansioitunutta leijonaa:
Lion Juhani Läykki, LC Ikaalinen/Kyrösjärvi
Lion Jorma Mattila, LC Orivesi
DG Ari Suominen, LC Parkano
Lion Olli Alanissi, LC Pälkäne
Lion Lauri Tiitola, LC Pälkäne
Lion Arto Moisio, LC Tampere/Kaukajärvi
PDG Markku Lahtinen, LC Ylöjärvi Keijärvi

Kuvassa edessä Pro Ritari –tunnustuksen saaneet lion Seppo Valkama LC Toijala/Akaa ja PDG
Antti Hynnä LC Lempäälä välissään uudet ritarit lyönyt ARS-toimikunnan puheenjohtaja IPDG Reijo
Lumme LC Tampere/Ruotu.
ARS-juhlaan ei päässyt sotaveteraanimme lion Valio Lahti LC Humppilasta. Hänet lyötiin ritariksi
seuraavana tiistaina 12.3.2019 klubin kuukausikokouksessa Ravintola Otsolanhovissa. Kuvassa lion
Valio Lahti, IPDG Reijo Lumme ja klubin presidentti lion Jorma Jokinen.
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Kauden aikana klubien omissa Charter Nighteissa lyötiin ritareiksi lion Timo Siiskonen, LC Tampere/Harju ja lion Juhani Saarela, LC Viljakkala.
Näin E-piirissä on huhtikuun loppuun mennessä tullut tälle kaudelle 2 Pro Ritaria ja 10 Lions
ritaria, eli 12 arvoa! Se on hieno saavutus, olen ylpeä niiden klubien puolesta, jotka jaksavat perinnettä eteenpäin viedä!
Adresseja olimme huhtikuun loppuun mennessä myyneet 1030 kpl. Toukokuulle tiedän menneeksi ainakin 40 lisää, joten olemme siellä n. 1100 adressin luokassa. Tavoite tälle kaudelle oli 1200
kpl joten saapa nähdä vieläkö jossakin innostutaan ottamaan se puuttuva 100 kpl syksyä varten valmiiksi. Klubeillekin myynti on todella kannattavaa silloin, kun päätetään ottaa palkinto valtakunnallisesta kisasta. Tällä kaudella valtakunnan kakkoseksi nousi upealla 160 kpl ostolla LC Sastamala/
Vammala! Onnittelut vielä kerran Sastamalaan koko piirin AR-toimikunnan puolesta!
Mikä sitten on E-piirin ”vauhti” verrattuna muihin piireihin? Säätiöhän pitää tarkkoja tilastoja
niin adressimyynneistä, ritariuksista kuin vertailuluvusta ARS-tuotot/piirin leijona. Uusia ritareita oli
huhtikuun lopussa valtakunnallisesti 119, kun edellinen kausi kesäkuun loppuun asti oli 128. Toukoja kesäkuun tavoitteeksi jäi vielä 9 ritaria. Saapa nähdä, monet juhlat ovat vielä edessä… Näillä 12:lla
uudella ritarilla E-piiri on jaetulla sijalla 4.
Adresseja on huhtikuun loppuun mennessä myyty valtakunnallisesti 7480 kpl ja siinä E-piirin
sijoitus on selkeä kakkonen. Kiitos, lionit!
Niin ja se suhdelukuvertailu: Valtakunnallisesti luku on 7,48 €/lion. E-piirissä se on 10,40 €/lion.
Edellämme on 2 piiriä, ylivoimainen kärki on G-piiri luvulla 17,44 €/lion, kakkosena F-piiri varsin lähellä, 11,47 €/lion.
Piirin ARS-toimikunnan puolesta toivotan teille kaikille hyvää kesää. Palataan näissä ARSasioissakin taas elokuussa uuden kauden alettua!
Reijo Lumme
ARS-toimikunnan puheenjohtaja
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KANSAINVÄLINEN NUORISOLEIRI PARKANOSSA 1.8.-9.8.2019
VAHOJÄRVEN LEIRIKESKUKSESSA
Ensi elokuun alussa järjestetään Vahojärven leirikeskuksessa Lionsorganisaation kansainvälinen nuorten leiri. Edellisen kerran leiri järjestettiin täällä 90-luvun lopulla.
Leirille tulevat noin 30 nuorta ovat iältään 17-21 vuotiaita ympäri maailmaa. Pääsääntöisesti heidän vanhempansa eivät ole leijonia. Lähettävät leijonaklubit tukevat nuorten tuloa leirille.

Leirin ohjelmassa on mm. tervahaudan sytytys Virroilla ja kanoottiretki
Ikaalisissa. Pyrimme myös avaamaan heille hetkeksi Kyröskosken voimalan sulut. Lisäksi tulemme vierailemaan mm. Seitsemisessä ja Helvetinkolussa. Höyrylaivaristeily Ruovedeltä tai Kurusta Virroille (tai toisinpäin) kuuluu myös ohjelmaan.
Parkanossa tutustumme Kaarnaan (uusi koulucampus), Metsämuseon
alueeseen ja pelaamme liitokiekkoa Käenkoskella. Tässä muutamia tapahtumia, joita olemme suunnitelleet tekevämme heidän kanssaan.

Leiri on, kuten huomaatte, tutustumista suomalaiseen luontoon. Ei shoppailua isoissa ostoskeskuksissa
tai retkiä huvipuistoissa.
Ennen leiriä nuoret majoitetaan ns. isäntäperheisiin. Jos olet kiinnostunut majoittamaan kotiisi ulkomaisen nuoren tai pari, yhdeksi, kahdeksi tai jopa kolmeksi viikoksi, seuraksi itsellesi, omille nuorillesi tai
heidän lapsilleen ota yhteyttä LC Parkano ry: Raimo Holma tai Ari Suominen.

SINÄ NUORI, JOS OLET 17-21 VUOTIAS
TULE ”ISOISEKSI” KV-LEIRILLE
LEIRI ON ENGLANNINKIELINEN
VIERAAT OVAT 17 – 21 VUOTIAITA NUORIA NAISIA JA MIEHIÄ
LEIRI ON ALKOHOL- AND DRUGS -FRII
LEIRIN AJALTA SAAT PALKKIOTA 100 € + täyden ylläpidon (majoitus ja ruokailu)
LEIRI ON KOKOPÄIVÄTYÖ 24/7 (VAPAAT SOVITAAN ERIKSEEN)
työt alkaa 31.7. ja päättyy viimeistään 10.8.2019
yhteydenotot 30.5.2019 mennessä
Leirin vastuullinen järjestäjä on Lions Club Parkano ry
Ilmoita kiinnostukseksi ja kysy lisää:
Ari Suominen 0400-541794 tai aritsuominen@gmail.com
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LIONS QUEST Elämisen taitoja

Kouluissa on määrä tallentaa muistiin erilaisia tietoja elämän matkalla
käytettäväksi. Pelkillä tiedoilla ei kuitenkaan menesty, jos ei osaa
käyttää niitä hyväksi. Tarvitaan siis myös sosiaalisia taitoja, ettei kenenkään tarvitse olla kuin ”Tunteellinen siili”.

Tunteellinen siili

Myös vahvat tunne– ja vuorovaikutustaidot oman itsensä tunteminen
ja rohkeus tehdä omia päätöksiä helpottavat aikuiseksi kasvamista ja
auttavat ehkäisemään ongelmia.

Oi, sanoi siili,
olen tunteellinen siili,
olen hyvä, kiltti, hellä.
Ja kelläpä, kellä
on vastaansanomista?

Lions Quest -koulutus antaa opettajille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilas– ja harrastusryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun.

Se vain on surullista,
että piikkikuoren alla
siilin hellyys piili.

Piirimme alueella on tulevan toimintakauden aikana kaksi koulutusta.
Ensimmäinen on 9.9 ja 10.9. liikuntaseurakoulutus. Toinen on 10.-11.2.
Koulutuspaikkana molemmissa on Tampere. Mikäli koulutuspaikka ei
sovellu ajallisesti, voi koulutukseen hakeutua muuallekin. Katso:

quest@lions.fi

Oi, sanoi siili,
olen surullinen siili,
niin yksinäinen jotta!
Ja se on aivan totta:
Se yksinänsä eli
ja piikein piikitteli,
ja piikkikuoren alla
sitten itkeskeli.
Kirsi Kunnas
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