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Toimittajan tarinaa
Tämän Piirileijonan jutut ovat sellaisia, joihin olen itse osallistunut, tallentanut tietoja,
kuvannut tapahtumia ja kerännyt tietoja järjestäjiltä. Virheet ja puutteet ovat kuitenkin
minun ei muitten syytä.
Tämänlainen tietojen kerääminen on nykyisen poikkeustilan aiheuttaman vierailukiellon
vuoksi mahdotonta. Mutta leijonatoiminnassa mennään kuitenkin eteenpäin pienempimuotoisin tapahtumin, arvokkaasti ja auttaen leijonahengessä.
Meitä kaikkia kiinnostaa kuitenkin mitä missäkin milloinkin tapahtuu. Mitä tekevät leijonat tällaisessa vaikeassa tilanteessa? Kuinka jatkamme arvokasta auttamistyötämme.
Pyydän nyt piirin klubien ja leijonien apua!
Jatkaakseni Piirileijonan toimittamista tarvitsen tietoa kaikesta mitä piirimme leijonat
tekevät, pienimmistäkin tapahtumista. Tallentakaa siis tietoa ja ottakaa kuvia. Auttakaa
lehden toimittamista lähettämällä juttuja toiminnastanne minulle julkaisua varten.
Ystävällisesti
Piirisihteeri Erkki
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We Serve
Monta tapaa tehdä hyvää – Många sätt att göra gott
Leijonat ja klubit – me palvelemme

Hyvät E-piirin leijonat!
Maatamme ja koko maailmaa on kohdannut katastrofi, jota emme vielä hetki sitten osanneet odottaa.
Tilanne vaikuttaa meidän kaikkien elämään, siis rakkaan harrastuksemmekin tulee sopeutua tilanteeseen. Tiedän, että E-piirissäkin monet klubit ovat jo tehneet monenlaisia päätöksiä. On peruttu klubitapaamisia, aktiviteetteja, jopa klubin hieno vuosijuhla on siirretty syksyyn. Samoin Kevään säveliä konsertti on siirretty.
Päivien ja viikkojen kuluessa ohjeet varmaan vielä tarkentuvat, mutta seuraavassa joitain ohjeita.

Suomen Lions-liitto on julkaissut seuraavan tiedotteen:

Suomen Lions-liittoon on tullut runsaasti eri tason viestejä, miten suhtautua koronavirustilanteeseen.
Emme näe mahdollisena, kuten saamiemme tietojen mukaan muutamassa muussa järjestössä on tehty,
että voisimme kieltää lionien kokoontumisia.
Ehdotamme piirikuvernöörien kanssa käydyn neuvonpidon perusteella noudatettavaksi seuraavia
ohjenuoria, jotka tietysti jatkossa voivat muuttua:
Klubitaso: Valtioneuvosto suosittelee, että ”Tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa eivälttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Erityisen
tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi.” Klubikokouksista pidättäytyminen toistaiseksi
on suositeltavaa, mahdollisiin klubikokouksiin ei tule osallistua sairaana, eivätkä vierailut
ole suositeltavia.
Piiritaso: Piirin vuosikokousten osallistujamäärä on huomattavasti alle suositellun rajan 500, mutta
meidän tulee huomioida, että toimimme vapaaehtoisjärjestössä, jossa on kovin vähän pakollista
toimintaa. Piirikuvernöörit ovat juuri saaneet päämajasta ohjeistuksen, mitkä minimivaatimukset mahdollisesti alas ajetun vuosikokouksen kuitenkin tulee täyttää.
Liittotaso: Tähänastinen Suomen hallituksen suositus ulottuu toukokuun loppuun. On selvää, ettei
vuosikokouksen järjestämistapaa voi pitkittää loputtomiin, onhan kyse yli 500 hengen tapahtumasta.
Asia on esillä muun muassa ensi viikon hallituksen kokouksessa.
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Kansainvälinen taso: LCI on luvannut huhtikuun alussa ilmoittaa, pidetäänkö vuosikokous Singaporessa
vai ei.
Yleisötapahtumat: Meillä on merkittäviä aktiviteetteja, joihin osallistuu paljon yleisöä, sekä piiri- että
klubitasolla. Jokaisen piirin ja klubin täytyy harkita, voiko tuollaista tälle keväälle suunniteltua vapaaehtoistoiminnan aktiviteettia järjestää.
Aarne Kivioja
puheenjohtaja

Täsmennyksiä E-piirissä:

Klubitaso: Vetoan klubeihin, jotta pidättäytyisitte fyysisistä kokouksista, tapahtumista ja juhlista. Samoin aiotut tapahtumat ja aktiviteetit toivotaan peruttaviksi. Piiri ei myöskään tule lähettämään edustusta
klubien tapahtumiin nykyisen tilan vallitessa.
Päätökset klubin ensi kauden virkailijoista, toimintasuunnitelmasta ym. voidaan tehdä vielä kesäkuun aikana. Tästä saadaan tarkempaa ohjeistusta lähiviikkojen aikana.
Piiritaso: E-piirin piirikokous on siirretty, siis Parkanossa ei ole koulutuksia ja kokousta 18.4. Seuraamme Suomen hallituksen ohjeita ja päätöksiä tehdään tilanteen mukaan. Myös sähköisen kokouksen mahdollisuutta tutkitaan.
Lisätietoja: piirikuvernööri puh. 0400 913091, sirkka-liisa.voutilainen@pp.inet.fi
Näin joudumme ottamaan omalta ja klubimme osalta vastuuta koko kansaa koskevasta uhasta. Apuamme
varmasti tarvitaan, mutta ei oteta riskejä.
piirikuvernööri Sirkka-Liisa

HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI

Syöpälasten hyväksi
on siirretty syksyyn
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LC Tampere/Näsinneula
Klubi piti kokouksen ravintolassa Winebridge. Läsnä oli 15 leijonaista. Piirikuvernööri ja
piirisihteeri vierailivat kokouksessa. Piirikuvernöörillä oli tuomisinaan vuosichevroneita asianosaisille. Klubipresidentti jakoi klubilaisille anottuja palkintoja. Piirikuvernöörin tunnustuspalkinnon saivat lion Anita Kaakkolammi ja lion Leena Savolainen.
Piirikuvernöörin ansiotähden sai lion Kirsi Alanen.
Klubin aktiiviset jäsenet olivat kutoneet villaisia sukkia, myssyjä ja lapasia luovutettavaksi nuorille mielenterveyspotilaille.
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Melvin Jones -viikon seppeleenlasku Kalevankankaan sankarihaudalla.
Tämä perinteinen tilaisuus järjestettiin 5.1.2020. Lippukulkueessa hautausmaan pääportilta sankarihaudalle marssi Suomen lipun ja 17 klubilipun mukana nelisenkymmentä leijonaa. Piirikuvernööri piti puheen ja laski yhdessä 1.varapiirikuvernöörin kanssa leijonien tervehdyksenä havuseppeleen sankarimuistomerkille. LC Tampere/Ruotu oli lähettänyt uljaan joukkonsa kunniavartioon. Tilaisuudessa esiintyi 15-miehinen Leijonakuoro johtajanaan Maisa Rautelo.

6

SEPPELEENLASKU KALEVANKANKAAN HAUTAUSMAALLA
5.1.2020. Piirikuvernöörin puhe.
”On

kaunis synnyinmaamme…Me Luojan töitä saamme katsella kiittäen”. Näin laulamme eräässä isänmaan virressä.
Jo vakiintunutta tapaa noudattaen olemme kokoontuneet tänne Kalevankankaan hautausmaalle kunnioittamaan heitä, jotka antoivat kaikkensa, henkensä, puolustaessaan isänmaatamme.
Sankarihaudoilla seistessämme saatamme kysellä, kenelle kunnia kuuluu ja ketä pitäisi kiittää. Aivan
aiheellista on kiittää suomalaisten työpanosta ja uhrauksia sekä sodan että rauhan aikana. Samoin saamme kiittää kansamme johtajien toimintaa. Mutta uskon näkökulmasta olennainen kiitos kuuluu Jumalalle.
Paavalin sanojen mukaan kullakin kansalla on oma isänmaansa, ei kuitenkaan välttämättä ainaiseksi annettu: ”Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä, hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet.” (Apt. 17:26)
Tämän mukaisesti saamme suomalaisina uskoa saaneemme Jumalalta isänmaamme. Saamme ajatella:
”Tässä maassa elän, tästä kasvan, olen jostain kotoisin, eikä se ole merkityksetöntä.” Mutta samalla meidän tulee muistaa, että olemme yksi kansakunta toisten joukossa. Me olemme saaneet isänmaamme täyttääksemme paikkamme kansakuntien perheessä. Meiltä vaaditaan toisaalta tervettä kansallista itsetuntoa,
toisaalta meidän on osattava suhtautua tasapuolisesti muihin kansoihin ja kannettava vastuu omalta osaltamme kansainvälisistä asioista.
Samoin kuin yksilön terveet suhteet muihin ihmisiin tarvitsevat pohjakseen normaalin itsetunnon, tarvitaan omien kansainvälisten suhteittemme lähtökohdaksi terve kansallinen identiteetti, käsitys omasta
kansastamme, sen olemuksesta ja mahdollisuuksista. Pienenä kansana meillä on vaara joko epäterveeseen mitättömyyden tuntoon tai aiheettomaan isotteluun. Liian vähäinen kansallistunto johtaa muiden
kansojen suhteettomaan ihailuun ja matkimiseen, jopa orjailuun. Liiallinen kansallistunto johtaa pahimmillaan itsensä yliarvostukseen ja siitä seuraaviin moraalisiin vääristymiin. Kristillinen vakaumus kunkin kansan oikeudesta omaleimaiseen elämään on turvallinen lähtökohta isänmaallisuudelle, joka merkitsee ensi sijassa työtä, oikeudenmukaisuutta sekä heikoista huolehtimista. Terveestä kansallistunnosta
seuraa myös oikea kansainvälisyys.
Osana yhteiskuntaa, osana maailmanlaajaa lionsperhettä, osana ihmiskuntaa, me elämme Suomessa, tässä kohtaa maailmassa. Tästä maasta, maisemasta ja kielestä me kasvamme, tähän kuulumme, tähän
olemme kiintyneet ja juurtuneet. Se ei ole vähän eikä mitätöntä. Tässä on meidän osamme palvella ja
kamppailla ahdasta omahyväisyyttä vastaan itsessämme ja suomalaisessa yhteiskunnassa niin hyvin kuin
osaamme muistaen psalminlaulajan sanat:
Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herra,
tunnustakaa Herran kunnia ja voima,
tunnustakaa hänen nimensä kunnia!
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Melvin Jones -viikon seppeleenlasku Valkeakosken sankarihaudalla.
Tämä perinteinen tilaisuus järjestettiin 12.1.2020. Lippukulkueessa hautausmaalle marssi Suomen lipun
ja 3 klubilipun mukana kaksikymmentäseitsemän leijonaa. Järjestävän klubin LC Valkeakoski/Rapolan
presidentti Sinikka Leino piti puheen ja laski yhdessä 1.varapresidentti Anne Teräväisen kanssa leijonien tervehdyksenä havuseppeleen sankarimuistomerkille. Tilaisuuden jälkeen joukko osallistujia lounasti Musta Kissa -ravintolassa.
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Puhe Valkeakosken Lions-klubien seppeleenlaskutilaisuudessa 12.1.2020
Hyvät kuulijat!
Perinteiseen tapaan olemme kokoontuneet tänne Valkeakosken sankarihautausmaalle kunnioittamaan
sankarivainajien muistoa. Palatkaamme ajassa 80 vuotta taaksepäin. Sankarihautausmaista oli jo loppukesästä 1939 annettu ohje, jossa oli kehotus järjestää paikka kauneimmasta ja arvokkaimmasta osasta
hautausmaata. Monissa Suomen kunnissa asia lykättiin, ei haluttu myöntää, että sota syttyisi ja kaatuneita tulisi. Valkeakoskella alue perustettiin tänne silloisen hautausmaan etuosaan. Koristeena oli yksinkertainen puinen risti.
Ensimmäinen suruviesti kauppalaan saapui Tolvajärveltä, sotamies Leo Lahtinen oli kaatunut 8.12. iltayöstä. Tiedon saapuminen saattoi tuohon aikaan kestää useita päiviä jopa viikkoja samoin kuin vainajien tuonti kotipitäjään.
Valkeakosken ilmavalvonta oli talvisodan aikana Jyräänmäessä ja sieltä oli suora näköyhteys tänne hautausmaalle. Ilmavalvontatornin päiväkirjassa on merkintä, joka on päivätty 26.1.1940. ”Klo 18:45 seurasimme sankarivainajien kotiseutunsa isämaan multiin kätkemistilaisuutta, joka tällä kertaa oli Valkeakosken osalta toinen. Soihtujen valot haudan äärellä loivat pimeään uuden Suomen valon kajastuksen,
jossa loisteessa vainajat Erkki Murrosvirta ja Leo Lahtinen laskettiin viimeiseen lepokammioon torvien
virittäessä sävelensä talvisen taivaan alla kiväärinlaukauksien sitä säestäessä. Kiitos teille sankareille!
Muistonne elää! Levätkää rauhassa kotiseutunne siunatussa mullassa ylösnousemuksen päivään. Suuri
työnne uskonnon, kodin ja isänmaan puolesta olkoon velvoittavana jälkipolville ja saarnatkoon sankarihautojenne kumpujen hiljaisuus elämän parannusta Suomen kansalle.”
”Veljeä ei jätetä” on varmaan tuttu lause meille jokaiselle. Suomi on niitä harvoja maita, joissa kaatuneet pyrittiin tuomaan kotipitäjäänsä. Muuta entä jos ”kaveri ei jätettäisi vieläkään?” En tarkoita tällä
yksinomaan sotiemme veteraaneja ja lottia, jotka ansaitsevat kunnioituksemme ja tarvitsemansa tuen.
Elämme epävarmassa maailmassa, suurvaltojen välillä on omat jännitteensä kuten olemme viime päivinä saaneet huomata. Myös ilmastonmuutos ja käyttökelpoisten vesivarojen väheneminen saattaa aiheuttaa suuriakin muutoksia jokapäiväiseen elämäämme, eikä välttämättä hyvään suuntaan. Mutta älkäämme
antako pessimismille valtaa, toinen toisistamme huolta pitämällä selviydymme myös vaikeista ja yksinäisistä hetkistä. Muistakaamme kysyä toisiltamme mitä sinulle kuuluu ja myös kuunnella hänen vastauksensa. Annettu aika on usein paras lahja.
Adolf Enrooth sanoi klassiset sanat ”Kansa, joka ei tunne historiaansa, ei voi rakentaa tulevaisuuttaan.”
Sankarivainajat ovat osa historiaamme, siksi mekin olemme täällä tänään.
Sinikka Leino.
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LC Ruovesi 60 vuotta
LC Ruovesi vietti vuosijuhlaansa ravintola Huldan tiloissa 25.1.2020. Juhla alkoi perinteisesti lippujen sisääntulolla. Laulettiin Leijonahenki ja tervetulosanat lausui klubin presidentti Sami Lehminiemi. Kohotettiin onnittelumaljat klubille.
Musiikkitervehdyksen juhlaan toi Merikanto-opiston puhallinsoitinryhmä opettajansa
Mirjam Havisen johdolla. Klubi kiitti esityksestä kukkasin.
Piirikuvernööri piti puheen ja toi Suomen Lions-liiton sekä piirin tervehdyksen juhlivalle
klubille.
Vuosijuhlan kunniaksi klubi lahjoittaa kunnalle hirsisen huvimajan, jonka he pystyttävät
talkoilla Runebergin puistoon kunnan keskustaan. Huvimajan valmistaa Ruovedellä Ollikaisen Hirsirakenne OY.
Tervehdyksen Ladyille esitti lion Heikki Nieminen. Ladyjen puheenvuoron piti Lady Tarja Kinnunen. Klubin historiikin esitti lionritari Ensio Lehtinen.
Piirin ARS-toimikunnan puheenjohtaja, ritari Reijo Lumme löi tilaisuudessa kaksi uutta
ritaria. Arvon ja kunnian saivat lion Timo Ikkala ja lion Heikki Nieminen. Klubi oli anonut myös yhden Melvin Jones jäsenyyden ja sen sai piirikuvernöörin kädestä klubilainen
Hannu Niemi.
Runsaan ja maittavan aterian jälkeen oli arpajaiset. Pääpalkinto oli ”Konjakkiin mieltyneen viskisiepon pönttö”, klubin oma luomus.

Hupihetken nimeltään ”Jokisen eväät” esitti lion Jyrki Jokinen.
Illan päätteeksi tanssittiin karaokelaulujen tahdissa seuraavaan vuorokauteen.
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LC Ylöjärvi Teivo 30 vuotta
Ylöjärvellä ravintolassa Vanha-Räikkä vietettiin Teivon klubin vuosijuhlaa.
Musiikkitervehdyksen pianolla ja jousilla soitettuna klubille toivat paikkakunnan nuoret
musiikinopiskelijat.
Piirikuvernööri puhui ja toi Suomen Lions-liiton ja piirin tervehdyksen juhlivalle klubille.
Myös kummiklubi ja muutama muu klubi toi tervehdyksensä juhlaan.
Arne Ritari -säätion edustaja ritari Reima Mäkelä löi kaksi uutta ritaria. Tämän arvon ja
kunnian saivat lion Jukka Enqvist ja lion Antero Mäkkylä.
Perustajajäsenen 30-vuotischevronin sai 11 klubin leijonaa, joista kahdeksan oli läsnä juhlassa.

14

15

E-piirin Leijonajuhla
Piirin juhlaa vietettiin 15.2.2020 Tampereella, hotelli Rosendahlin juhlatilassa. Juhla oli MJF– ja ARS–juhlien yhdistelmä. Juhlaan osallistui lähes sata
henkilöä.
Juhla alkoi Leijonahenki-laululla yhdessä Leijonakuoron kanssa. Leijonakuoro lauloi lisäksi kolme laulua. Tervetulosanat ja maljapuheen piti piirin LCIFkoordinaattori lion Anita Tihveräinen.
Juhlaesitelmän aiheesta ”Kampanja 100” piti Lions-liiton LCIF-koordinaattori
Heikki Hemmilä, esiintyen mm. Arne Ritarin alkuperäisessä klubiliivissä.
Juhlaesityksenä Arto Huhtinen ja Juri Lindeman esittivät Juice Leskisen säveltämiä Väinö Linnan ja Lauri Viidan tekstejä.
Runsaan ja maittavan illallisen jälkeen ritari Reima Mäkelä löi uuden ritarin.
Arvon ja kunnian sai PDG Marjo Kiviranta.
Uusia MJF –jäsenyyksiä tilaisuudessa julkaistiin kahdeksan. He olivat leijonat
Touko Metsämäki LC Humppila, Ahti Kallioinen LC Toijala, Sirpa Peltonen
ja Kirsi-Marja Larjo-Väärälä LC Virrat/Tarjanne, Antti Ollila ja Matti Mahlamäki LC Mouhijärvi, Mika Korpela LC Toijala/Akaa ja Kauko Palmu LC
Lempäälä/Kanava.
Päätöstanssiaisissa musiikista vastasi King Bones-orkesteri.
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LC Tampere/Härmälä 50v

Klubi vietti vuosijuhlaansa yksinkertaisesti veljesjoukolla kokoontuen ravintola Astorin
kabinettiin. Läsnä oli 11 klubin 13 leijonasta. Piirikuvernööri ja piirisihteeri vierailivat kokouksessa. Piirikuvernöörillä oli tuomisinaan vuosi-chevroneita asianosaisille.
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MD 107E 5. Kuvernöörineuvoston kokous
Kokous pidettiin Oulussa Break Sokos Hotels Edenissä 28.-29.2.2020.
Ohjelmaan kuului perjantain 28.2. KVN-info ja illanvietto. Lauantaina oli aamupäivällä
avajaisjuhla. Iltapäivään kuului Lions-seminaari aiheinaan:
•

Piirihallituksien uudet haasteet

•

Iijoki-sopimus vesien laadun ja elämän parantamiseksi

•

Lasten syöpäsairauksien hoitojen tueksi tehtävä vapaaehtoistyö

•

Hiihtoliiton ja leijonien yhteistyö

•

Klubien näkyvyyden parantaminen

•

SLL:n toiminta ja talous 2020-2021

Varsinainen virallinen KVN-kokous pidettiin seminaarin päätteeksi.
Tiedonjanoisille oli tarjolla vielä LCIF-koulutusta.
Iltajuhla ruokailuineen, palkitsemisineen, ohjelmineen ja päätöstansseineen jatkui sunnuntain puolelle ravintola Maiseman tiloissa.
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Linkkisivulle siirtyminen tehdään painamalla ctrl-näppäintä ja
klikkaamalla linkkiä

107E-piiri
http://www.verkkoviestin.fi/e-piiri/linkkeja/

Koulutus 107E-piiri
http://www.verkkoviestin.fi/e-piiri/data/liitteet/epiiri107e_koulutustoimikunta_toimintasuunnitelma_2019-2020.pdf

ARS
https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/

Lions Quest
http://www.lionsquest.fi/
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