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Tämän Piirileijona digilehden 

on koostanut piirisihteeri   

Erkki Voutilainen. 

Kansikuva: Pihapihlaja  

Toimittajan tarinaa 

Koronavirusrajoitusten helpottaessa, huomaa myös täällä harrastustoiminnan puolella, 

että suomalaiset ovat aikaansaapaa ja tekemään tottunutta kansaa. Klubit ovat aktivoitu-

neet jatkamaan keskeytyksissä olleita kokous- ja aktiviteettitoimiaan. Myös lohkot ovat 

aktivoituneet uusien ja vanhojen lohkojohtajien  ohjaamina sovittamaan toimintaansa 

uudistuneen lohkojaon edellyttämiin muutoksiin. 

Useat viralliset sääntöjen edellyttämät kokoukset on toteutettu liitto– ja piiritasolla sekä 

monissa klubeissa nyt jopa henkilökohtaisin tapaamisin. 

Siis kaikki mahdolliset toiminnot, jotka tähän asti on hoidettu koronaviruksen edellyttä-

min keinoin henkilökohtaisia tapaamisia rajoittamalla.  

Mutta nyt kun rajoitukset sen sallivat, ovat monet klubit aktivoituneet käynnistämään 

vanhoja tuttuja ja myös monia uusia toimintoja. 

Olen saanut tietooni monia erilaisia klubien suunnittelemia tai jo toteuttamia aktiviteette-

ja. Tähän mennessä piirileijonaan ei vielä ole satu paljonkaan tietoja niistä.  

Piirileijona on kuitenkin tarkoitettu kaikille klubeille kertomaan toiminnasta ja/tai suun-

nitelmista. 

Toiminnantäyteisiä, iloisia leijona-aktiviteetteja toivottaen 

Ystävällisesti  

piirisihteeri Erkki 
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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 PIIRIN  107 E tiedote 1 2021-2022 
 
Hyvät leijonat! 
 
Kevät ja kesä 2021 ovat olleet jännityksen ja odotuksen jatkumoa jo pitkään vallinneelle Covid-
19 ajanjaksolle. Jännitystä on pitänyt yllä pandemian aaltomainen sykli ja erilaisten rajoitusten 
vuorottainen hellittäminen ja kiristäminen. Odotusta taas on edustanut toiveet normaalimmasta 
arjesta ja edes osittaisesta paluusta takaisin totutumpaan lähikontaktiin ihmisten kanssa niin 
töissä, harrastuksissa kuin henkilökohtaisessa elämässäkin. Klubien toiminta on ollut rajoittu-
nutta ja kokouksia on siirretty verkkoon. Niin ikään Piirikokouskin järjestettiin etäkokouksena 
kesän kynnyksellä. Toivottavasti 2022 piirikokous päästään pitämään perinteisemmin Kangas-
alla. 
 
Arjen normalisoituminen näyttää nyt jälleen kerran kokevan takaiskun. Kesälomakauden jäl-
keen odotettavissakin ollut uusi tartuntahuippujen aalto on rantautunut myös Pirkanmaalle. Li-
ons-kauden konkreettinen alku on ovella, mutta nyt odotamme taas uusia tiukentuvia rajoituk-
sia jo tavanomaiseksi muodostuneiden turvaetäisyyksien ja maskisuosituksien lisäksi. Moni 
meistä on saanut jo toisenkin rokoteannoksen, mutta edelleen iso osa, kuten allekirjoittanutkin, 
odottelee vuoroaan. 
 
Kuvernöörikauteni alkoi sekin etänä, vaikkakin kesällä pystyimme kokoontumaan Jyväskylään 
piirikuvernöörielektien kesken vannomaan valamme. Kuvernöörineuvosto on sekin saanut op-
pia etäkokousten hallitsemisen ja niissä toimimisen äänestämisineen kaikkineen. Itse aion ot-
taa etäkokouksista kuitenkin kaiken hyödyn irti. 
 
Kesäkuussa Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa, etäkokous sekin, puheenjohtajaksi valittiin 
Sanna Mustonen LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nicea. 
 
Samassa vuosikokouksessa esitetty piirijakouudistus äänestettiin pöydälle. Tästä äänestystu-
loksesta tahdon lausua suuret kiitokset niin E-piirin klubeille kuin yksittäisille asiassa aktiivisina 
toimineille Leijonille ketään sen enempää nyt jalustalle nostamatta. Aloitteet ja puheenvuorot 
piirijakouudistusesitystä vastaan olivat kaikki hyvin perusteltuja, ja äänestystulos oli selvä viesti 
kentältä. Kiitos vielä kertaalleen aktiivisuudesta koko piirille! Uskon, että äänestäjistä Leijonan 
osa oli E-piiriläisiä. Piirijaon mahdollisesta uudistuksesta tulevaisuudessa tullaan tekemään nyt 
perusteellinen selvitys ilman kiirettä ja kaikkia piirejä tasapuolisesti kuullen. Tästä lisää tuon-
nempana, mutta ihan vähiin aikoihin ei ole tapahtumassa mitään odottamatonta tai yllättävää. 

 

_________________________________________________________ 



4 

Tulevaa toimintaa 
Kauden ensimmäinen piirihallituksen kokous pidetään 7.9.2021 klo 18 etäkokouksena vallit-
sevan Covid-19 tilanteen vuoksi. 
 
Kaikkia piirin leijonia kutsutaan yhteiseen Piirifoorumiin 11.9.2020 alkaen klo 10. Tarkem-
paa tietoa itse piirifoorumista sekä perinteisesti piirifoorumin yhteyteen sidotuista koulutuk-
sista ilmestyy näinä päivinä piirin sivuille. Tilaisuus pidetään niin ikään etäkokouksena, en-
nustetut kokoontumisrajoitukset huomioiden. 
 
Piirin verkkosivualustana päätettiin lopulta jatkaa nykyistä alustaa, vaikka liiton valitseman 
uuden alustan piti tulla ajoissa tarjolle halukkaille piireille. Verkkosivut siirretään uudelle 
alustalle sitten, kun aika on otollisempi. Vanhalle alustalle on nyt päivitetty tiedot mm. nykyi-
sestä piirihallituksesta toimikuntineen. 2021-2022 Piirilipare on myös jaossa klubeille. 
 
Syksyn mahdollisesta Quest koulutustoiminnasta saa kysyä tietoja Marja-Leena Niskaselta, 
marja-leenan@hotmail.fi 
 
Klubien presidenttien 100 %:n merkkianomukset IPDG Ahti Kallioiselle 15.9.2021 ?? men-
nessä. Hakulomake on tämän kirjeen liitteenä. 
 
 
Klubien neuvonta 
Klubien neuvonnasta vastaa jo totuttuun tapaan liiton toimiston sijasta piirien IPDG:T, eli E-
piirissä tällä kaudella Ahti Kallioinen, ahti.kallioinen@pp.inet.fi 
 
 
Kirjaaminen 
Mikäli klubeilla on vielä kirjaamatta virkailijoitaan MyLCI-rekisteriin, tulisi se tehdä pikimiten. 
Klubipostin ja tiedotteiden jakelu ei toimi oikein, jos virkailijoita ei ole merkattu. Lohkon pu-
heenjohtajilla on vastuu muistutella klubeja tästä asiasta. 
 
Tämän kirjeen liitteistä kannattaa luoda katsaus ainakin piirilipareeseen. Alueiden lohkoja-
ossa on tehty pieniä viilauksia klubien lopettamisten ym käytännön järjestelyiden vuoksi. 
 
 
 
Lämpimiä loppukesän päiviä ja kaikesta huolimatta pirteää ja iloista alkanutta leijonakautta 
toivottelee piirikuvernööri 
 
Antti 
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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 PIIRIN 107 E tiedote 2 2021-2022  
 
Hyvät leijonat!  
 
Raikkaasti alkanutta syksyä kaikille! Edelleen elämme Covid-sävytteisessä maailmassa, vaikka 
rajoituksia on ainakin osittain alettu purkaa tai ainakin lieventää. Välietäisyyksistä on osin jo 
luovuttukin, mutta näin suomalaisittainhan osaamme pitää kyllä väliä ilman määräyksiäkin.  
 
Tätä kirjoittaessa piirin klubit ovat kauden klubikokoukset jo aloittaneet, joko lähi-, etä- tai hybri-
dikokouksina. Perinteinen klubitoiminta ja varsinkin aktiviteetit ovat olleet vaikeita toteutettavia 
viime aikoina, ja vaikka apua tilanteeseen on saatu erilaisilla sähköisillä kokoussovelluksilla, on 
edelleen olemassa selvä tuen tarve näiden sovellusten käytössä. Tässä on oiva keino tutustua 
naapuriklubiin tarjoamalla apua ja opastusta. Alueiden tai lohkojen PNAT:eissa onkin nyt syys-
kauden aikana hyvä käydä läpi klubien kokoustekniikoita ja niihin liittyviä mahdollisia haasteita, 
mutta myös onnistumisia. Lähikokouksia on vaikea Lions-toiminnassa korvata mitenkään, ja 
siksi onkin toivottavaa päästä pian takaisin normaalimpaan toimintamalliin. Mutta tämä ei suin-
kaan tarkoita kuitenkaan, että hyväksi havaituista sähköisistä käytänteistä tulisi kokonaan luo-
pua.  
 
Piirihallitus kokoontui kauden ensimmäiseen kokoukseensa tiistaina 7.9.2021. Toimikunnat 
ovat aktivoituneet kesän tauon jälkeen ja lohkojohtajilla oli selviä suunnitelmia tulevalle kaudel-
le. Erityisen ilahduttavaa on, että piirillä on taas GST! Uusittu alue/lohkojako on aiheuttanut hie-
man hämmennystä, lähinnä asiasta tiedottamisen epäonnistumisen vuoksi. Tästä vastuu on 
yksin istuvan piirikuvernöörin. Ajan tasainen piirilipare löytyy piirin www-sivuilta.  
 
Piirifoorumi järjestettiin lauantaina 11.9.2021 ja osanotto tässä etäkokouksena järjestetyssä ti-
laisuudessa oli ilahduttavat 62 kokoukseen liittynyttä. Luku ei ota huomioon sitä, että usean yh-
teyden takana oli useampi kuin yksi osallistuja. Todellinen osallistujamäärä oli todennäköisim-
min lähempänä sataa. Aktiivisesta osallistujamäärästä sekä käytetyistä puheenvuoroista ja 
esittäytymisistä kiitokseni jokaiselle mukana olleelle.  
 
Ajankohtaista ja tulevaa  
 
Suomen Lions-liiton Syyskuun 2021 uutiskirje  
 
https://www.lions.fi/uutishuone/uutiskirjeet/syyskuun-2021-uutiskirje-1/  

 

_________________________________________________________ 
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Lions Diabeteskävely. Haaste meille kaikille diabeteskävelyviikon (11. - 17.10) merkeissä reip-

pailemaan. Päätavoite on saada koko Suomi liikkeelle.  

E-piiri pilotoi: Laulutervehdys Lastenklinikoiden hyväksi. Laulaja / lauluntekijä Juri Lindeman 

(Hauli Bros-yhtyeestä) tekee laulutervehdykset ennestään lähes kaikille tuttuihin sävelmiin. 

Laulutervehdyksen hinta on 85 euroa. Klubi tai lion voi maksaa vaikka 100 €. 80 € ylittävä 

osuus lahjoitetaan syöpälasten hyväksi Lastenklinikoiden kummeille. Laulutervehdykseen voi 

tutustua piirin verkkosivuilla, jota kautta voi myös helposti tilata tervehdyksen.  

Kuvernöörien vierailut klubeihin jatkuvat taas poikkeusolojen jälkeen. Olemme kuulleet klubien 

toiveita ja kuvernöörit ovat valmiita osallistumaan vierailuun perinteisen fyysisen käynnin lisäk-

si myös etänä. Samoin teemme menneiden kausien tapaan mielellämme myös yhdistettyjä 

klubivierailuja. Kuvernöörien kalenterit ilmestyvät lähiaikoina piirin www�sivuille, ja päivittyvät 

siellä kauden edetessä.  

 

Syksyn mahdollisesta Quest koulutustoiminnasta saa kysyä tietoja Marja-Leena Niskaselta, 

marja-leenan@hotmail.fi  

Klubien presidenttien 100 %:n merkkianomuksia tuli määräaikaan mennessä mukava määrä. 

Tästä lisää tuonnempana.  

 

Klubien neuvonta  

Klubien neuvonnasta vastaa jo totuttuun tapaan liiton toimiston sijasta piirien IPDG:t, eli E-

piirissä tällä kaudella Ahti Kallioinen, ahti.kallioinen@pp.inet.fi  

Kirjaaminen  

Mikäli klubeilla on edelleen kirjaamatta virkailijoitaan MyLCI-rekisteriin, tulisi se tehdä välittö-

mästi klubipostin ja tiedotteiden jakelun toiminnan varmistamiseksi.  

 

Tämän kirjeen liitteenä on Suomen Lions-liiton valmistelema lehdistötiedotepohja mahdolliseen 

käyttöönne koskien Hyvän Päivää 8.10. Ja soveltaen pohja sopii jatkossa aktiviteettiin kuin ak-

tiviteettiin.  

 

Iloista tulevaa Hyvän Päivää kaikille, reipasta syksyä ja iloa klubitoimintaan,  

toivottelee piirikuvernööri  

Antti  
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 Mouhijärven Leijonat jakoivat Joululehden ilmaiseksi jokaiseen talouteen 

 

 

Mouhijärven Leijonien perinteinen Joululehti, yksi yhteisön toiminnan kulmakivis-

tä, ilmestyi entiseen tapaan marraskuun 2020 lopulla. Joulun alla lehteä ei myyty vain Häijään 

ja Uotsolan kauppaliikkeissä, vaan koronavuonna Mouhijärven Leijonat halusi muistaa mouhi-

järveläisiä laajemmin. Lehteä jaettiin yksi kappale ilmaiseksi jokaiseen vakituisesti asuttuna 

olevaan mouhijärveläiseen talouteen.  

 

Halusimme tosiaan tehdä viime vuonna jo 44. kertaa ilmestyneestä julkaisusta palvelutuot-

teen. Toiveemme oli, että osaltaan se verkotti mouhijärveläisen yhteisön taas yhteisen 

sanoman ääreen. Marraskuun lopulla ja joulukuun alussa klubimme jäsenet kiersivät 

pitkin pitäjää jakamassa lehteä, kertoo lehden sisältöä yhteen koonnut Matti Mahlamä-

ki.  

 

Jo vakiintuneeseen tapaan julkaisussa oli runsaat viisikymmentä sivua paikallishistoriaa, ta-

pahtumia ja pohdintaa tästä poikkeuksellisesta ajasta. Sen lisäksi lehdessä oli aiempien vuo-

sien tapaan kaupallisia ilmoituksia.  

 

Juuri ilmoittajat mahdollistavat tämän toteutetun ilmaisjakelun, heille siitä suuri julkinen kii-

tos. Heidän panostaan ei sovi millään muotoa aliarvioida, koska yrittäjien tuki oli juuri 

se signaali, joka sai yhteisömme ylipäätään tekemään joululehden tänä poikkeukselli-

sena aikana. Ilman paikallisten ja laajemminkin koko Sastamalan alueen yrittäjien tu-

kea ei näin mittava ponnistus olisi ollut klubillemme mahdollinen, kertoo lehden ilmoi-

tusmyynnistä vastannut Veli Haapanen.  

 

 

 

 Matti Mahlamäki LC Mouhijärvi, tiedottaja 

      
 Veli Haapanen  LC Mouhijärvi, rahastonhoitaja  
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TULE KUMMIKSI!  

 
LC Tampere/Näsinneula klubin kummipoikaa autetaan vuosittain!  
Suomen ja Sri Lankan lionit ovat vuodesta 1986 tehneet yhteistyötä auttaessaan varattomia sri 
lankalaisia lapsia heidän koulutuksessaan. Tuona yli 30 vuoden aikana yli 2600 lasta on saanut 
oman kummin Suomesta. 
 
KUMMILAPSEKSI hyväksytään pääsääntöisesti 5-12 -vuotias lapsi, jonka koulumenestys on 
lupaava. Yleensä nämä lapset ovat isästään orpoja ja perheen toimeentulo on niukka. 
 
KUMMEINA on lions-klubeja, yksittäisiä lioneita, heidän puolisoitaan. Kummeina on myös lions-
järjestön ulkopuolelta yksityishenkilöitä, perheitä, työporukoita ym. 
 
KUMMIT maksavat koulutusavustuksensa kerran vuodessa (keväällä tai syksyllä riippuen siitä 
milloin kummisuhde on alkanut) Suomen Lions-liiton erityiselle kummilapsitilille. Täältä rahat 
lähetetään suoraan sri lankalisille lions-klubeille, kummilasten erityistilille, joilta hoidetaan vain 
kummilapsimaksuja. Lapsille rahat maksetaan kuukausittain. 
 
Lisätietoja toiminnasta 
 
Tarkempaa aja ajankohtaista tietoa saa kummilapsityöryhmän jäseniltä sekä Lions-liiton kum-
milapsitoiminnan kotisivuilta. 
www.lions.fi/Toiminta/Kansainvälinen toiminta/Sri Lanka/Kummilapset Sri Lankassa. 

HÄTÄAVUN JAKAMINEN NUORISON TUKEMINEN HUMANITAARINEN APU 

LCIF PALVELUHAASTEITA 

http://www.lions.fi/Toiminta/Kansainvälinen
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 KIPINÄT TOIMIVAT 

 

LC Lempäälä/Kipinän toimintakausi 

2021-22 on alkanut vahvan toiminnan 

merkeissä.  

Käymme Lempäälän Kotokampuksella 

joka maanantai elokuusta alkaen ulkoi-

luttamassa asukkaita, kierrämme erilai-

sia lenkkejä ympäristössä. Mukana on 

pyörätuolissa matkaavia, rollaattoria 

käyttäviä sekä omatoimisesti liikkuvia 

kävelijöitä. Kierros kestää noin tunnin. 

Palattuamme tarinoimme heidän kans-

saan ja vaihdamme viikon kuulumiset. 

Iloksemme olemme huomanneet, että 

tämän muotoiselle toiminnalle on tilaus-

ta, asukkaat odottavat joka maanantai 

meitä innolla saapuvaksi. Pettymys on 

suuri, jos sääolot estävät ulkoilun. 

  

Oma Säästöpankki on ollut vahvasti mukana hankkeissamme, joita olemme toteuttaneet vuosi-

na 2018-2021. Tästä kiitoksena olemme luvanneet auttaa heitä vastavuoroisesti mahdollisuuk-

siemme mukaan. 

Tänä syksynä autoimme heitä grillaamalla ja jakamalla makkaraa Lempäälän keskustassa.  

Meidän panoksemme ansiosta pankin väki sai keskittyä pankkinsa markkinointiin. 
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Lokakuun aloitimme osallistumalla jo toisen kerran Birgitan Keskiaika Markkinoille Lempäälän 

keskustassa kirkkotorilla. Markkinoilla oli runsaasti eri alan myyjiä, pääasiassa kädentaidon 

tuotteita, leivonnaisia, hilloa, hunajaa ym.  

Läheltä ja kauempaakin tultiin tutustumaan keskiaikamarkkinoiden tunnelmaan. 

Markkinoita varten järjestimme talkoot, jossa valmistimme mm. käsitöitä myytäväksi kojuumme. 
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Talkoissa saimme nauttia yhdessäolosta pitkästä aikaa koronan jälkeen. Hauskaa oli ja iloinen 

puheensorina täytti talkootilan.  

Talkooiltana valmistauduimme jo tulevaan kirpputorimyyntiin. Klubin miehet saivat vaativan teh-

tävän hinnoitella kirppistuotteet. 

 

Kipinän leijonaperheet olivat siivonneet varastojaan ja huomanneet, että ylimääräistä hyvää ta-
varaa löytyi paljon. Päätimme varata kirpputoripöydän ja toimittaa tavarat myyntiin. Elämme ko-
vasti toiveissa, että saamme kivan potin lahjoitettavaksi eteenpäin. Myyntipöytä numero 55 on 
Kirpputori Klaffi ja Piirongissa Kuljuntiellä ajalla 7.10.-27.10.2021. Kannattaa lähteä ostoksille 
kauempaakin. 

Valtakunnallisella vanhustenviikolla tarjoamme Kotokampuksella (Ehtookoto), kaikille asukkail-

le, henkilökunta mukaan lukien ulkoilun ohessa pullakahvit.   

Teksti: Jouni Vaitniemi 

Kuvat: Kipinäläiset 

https://www.lions.fi/lions-quest/ https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/ 

Linkkejä ja logoja 

(Kirjoita halumasi linkki selaimesi hakukenttään) 
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Lions-ritari Erkki Nikkanen 
 
Piirin ARS-puheenjohtaja Timo Ikkala LC Ruovesi löi 7.7.2021 Finlaysonin Palatsissa Tampe-

reella LC Tampereen lion ERKKI NIKKASEN leijonaritariksi. Kummeina toimivat lopettaneen 

LC Tampere/Härmälän veljet Antti Nikander ja Martti Polvinen.  

Timo Ikkala asetti alkupu-

heensa jälkeen ritarimiekan 

lappeen Nikkasen vasem-

malle olkapäälle, sitten oi-

kealle ja vielä kerran va-

semmalle olkapäälle. Lo-

puksi Timo nimesi Erkki 

Nikkasen Lions-ritariksi ja 

Aarne Ritari -killan jäsenek-

si. 

Vetreä ja ikinuori Härmälän 

klubin perustajajäsen Antti 

Nikander kiinnitti ritarimer-

kin Nikkasen rintaan.  

 

Todistajat antoivat Aarne 

Ritari - killan jäsenyyden 

osoituksena jäsentodistuk-

sen kehystettynä ja puoliso-

merkin luovutettavaksi Lady 

Kyllikille .  

Nikkanen kiitti saamastaan 

huomionosoituksesta ja ker-

toi kantavansa ritarimerkkiä 

ylpeänä, pitäen mielessä 

Lions-toiminnan hienot peri-

aatteet ja  We Serve            

-ajattelun, yhdessä tekemi-

sen ja veljeyden.
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Tilaisuuden lopuksi ruokailtiin hyvin ja muisteltiin leijonatoimintaa vuosien varrelta. Nikka-

nen on liittynyt LC Helsinki/Oulunkylä klubiin 1990 ja toimi presidenttinä kaudella 2000 - 

2001. Aktiviteetteina voi mainita erityisesti liikekeskuksessa ollut joulukuusien myynti, mikä 

tuotti mukavasti kassaan leijonarahaa. Kerhoillat, retket, perinteinen kevättapahtuma, vie-

railukäynnit, teatteri, vanhusten ulkoiluttaminen ym. olivat toimintamuotoina.  

Kuukausikokousten ja ruokailun jälkeen jäi ns. "retkusiipi" vielä pohtimaan toiminnan käy-

tännön toimenpiteitä virvokkeita nauttien. Ja olihan kokouksissa eräs taksinkuljettajaveli, 

jolla oli aina mehevät vitsit ja jutut kerrottavana. Nikkanen osallistui omalta osaltaan myös 

klubin 50-vuotishistoriikin tekoon.   

Nikkanen jäi eläkkeelle Espoon kaupungin turvallisuuspäällikön virasta 1.11.2010 lukien ja 

muutti takaisin Tampereelle 37 Helsingin vuoden jälkeen. Hän liittyi LC Tampere/Härmälän 

klubiin. Tampereella toiminta oli saman tyyppistä kuin Helsingissä. Aktiviteetteina voi mai-

nita mm. talven kirkkokonsertit ja Härmälän turvallisuuspäivät.   

Presidenttinä Nikkanen toimi Tampereella kausina 2014-2015 ja 2020-2021. Nikkanen kir-

joitti LC Tampere/Härmälän klubin 50-vuotishistoriikin yhdessä Lasse Sinisalon kanssa. 30

-vuotishistoriikki oli jo olemassa Olli Tasasen toimesta.  

 

Tilaisuus oli arvokas ja juhlallinen.  

Kiitän Härmälän klubin Ladyja ja veljiä kaikesta siitä, mitä sain heidän kanssaan yhdessä 

kokea. Se antoi hyvän pohjan uusiin Lions-haasteisin - We serve !  


