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Tämän Piirileijona-digilehden 

on koostanut  

Erkki Voutilainen. 

Kansikuva: Piirikuvernööri-

kurssi 2015-2016 

”Syksy kun saa niin kaunis on maa — aurinko ruskan värit kultaa ” 

Vietämme kauniita syksyn aurinkoisia päiviä. Syksy on käsillä ja talvea odotellaan. Maa-

ilmalla käy melkoinen myllerrys, mutta leijonatoiminta on käynnistynyt uuteen toiminta-

kauteen normaalisti.  

Pakolaisina sodan alta paenneet ukrainalaiset perheineen on otettu meillä Suomessakin 

huolenpidon kohteeksi. Kotoutumista, majoittumista ja toimeentuloa on autettu monin 

tavoin useiden järjestöjen mutta myös vapaaehtoisin ja kunnallisin toimin. Majoittumi-

nen on runsain mitoin saapuneille pakolaisille nyt vaikein ajankohtainen ongelma. Ma-

joittumiseen tarvittavia asuntoja on löydettävissä, mutta asuntojen kalustaminen on on-

gelma. Nyt voisivat kaikki joilla on käytöstä poistettuja, varastoituja kalusteita luovuttaa 

ne pakolaisten käyttöön. Monessa kunnassa on vapaaehtoisin ja virkailijoitten voimin 

käynnissä olevia keräyksiä  

Paljon iloista leijonatoimintaa toivottaen 

Erkki Voutilainen 
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Loistava kokoonpano tunnettuja esiintyjiä.  

Illan järjestävät omat Lions Clubimme Nokia Lotus ja Siuro. 

Luvassa hyvä musiikkikattaus! 

Konsertissamme esiintyvät monesti palkittu iki-ihana Tangokuningatar Kaija Pohjola, 

kaikkien tuntema muusikko ja näyttelijä Jari Välimäki, monitaituri ja trubaduuri Pasi 

Heino, upeaääninen keikkaileva Tangoseniori Kaija Pietilä sekä Senioritangokuningas 

Seppo Niemi. Säestävänä orkesterina esiintyy tunnettu Mirka Dojan Trio. 

Konsertissamme kuullaan viihdemusiikkia teemalla jokaiselle jotakin. Paljon saa itsel-

lekin hyvää, kun voi antaa toiselle. Sydämellisesti olette tervetulleita viettämään Hyvän 

Päivän iltaa! 

Tuotto lahjoitetaan nokialaisille apua tarvitseville lapsiperheille. 

Liput 25€: Naistenmuoti Kulmala, Korkeemäenkatu 5 (käteismaksu), Marikan KukkaPu-

tiikki, Välikatu 15 (käteismaksu) ja Nokian Kerholan ovelta klo 16:00 alkaen, Sourande-

rintie 13 (käteismaksu tai MobilePay). 

Lions Club (pienenä laatikkona tämä asiakokonaisuus) 
Suomen Lions-liitto kuuluu kansainväliseen Lions Clubs International -järjestöön, joka 
on maailman suurin palveluklubien järjestö. Siihen kuuluu yli 48 000 lionsklubia ja 
noin 1,4 miljoonaa jäsentä yli 200 maassa. Suomen Lions-liitossa on yli 800 lionsklubia, 
joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 18 000. 
Lions-järjestö on maailmanlaajuinen uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton hy-
väntekeväisyysjärjestö, joka tuo apua sitä tarvitseville ihmisille. Lionstoiminta on pal-
katonta vapaaehtoistyötä. Keräysten tuotto välttämättömien keräyskulujen jälkeen 
käytetään kokonaan avustuskohteisiin. Lionstoiminta on iloista yhdessä tekemistä – se 
on monta tapaa tehdä hyvää. 
Lähde: Suomen Lions-liitto ry 

LC Nokia Lotuksen edellinen presidentti ja konsertin 

organisaattori Kaija Pohjola, nykyinen presidentti 

Jaana Salminen ja LC Siuron presidentti Juha-Pekka 

Mannila. 

HYVÄN PÄIVÄN HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI 

Syksyn avaus lauantaina 8.10.2022 Nokian Kerholassa klo 17. 
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PIIRIN 107-E tiedote 1 2022–2023 
 

Kesäkuussa Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa puheenjohtajaksi valittiin A-piiristä CC Heikki Mäki LC Paattinen 

ja varapuheenjohtajaksi B-piiristä VCC Mika Pirttivaara LC Tapiola. Onnea molemmille! 
 

Montrealin Lions Internationalin 104. vuosikokous huipentui uuden kv. presidentin Brian Sheehanin valintaan ja 

meidät uudet piirikuvernöörit virallistettiin elektinauhan irrotuksella. Voit lukea Montrealin matkaterveiset 

e-piirin nettisivulta https://lions-107e.lions.fi/uutiset/piirikuvernoori-anita-tihverainen-k/. 
 

Piirihallitus 2022-2023 
 

Kausi alkaa perinteisellä uuden piirihallituksen tutustumistilaisuudella. Tämän kauden piirihallituksen yhteystiedot 

löydät https://lions-107e.lions.fi/piirihallitus-2022-23/ .Otahan meihin yhteyttä! 
 

100% presidentin palkinto 
 

100% pressan palkinnon haku on käynnissä ja nyt on aika antaa kiitosta ja palkita viime kauden presidentti. 

Hakulomake löytyy tämän kirjeen liitteenä. Täytetty hakemus toimitetaan viime kauden piirikuvernöörille IPDG 

Antti Nuottajärvelle antti@nuottajarvi.com viimeistään 15.9.2022. 
 

Uuden jäsenen kansio 
 

Tervetuloa uudet jäsenet Ari ja Soile Wilén LC Lempäälä/Kipinä ja Matti Hannonen LC Luopioinen! 
 

Uuden jäsenen paketteja saa allekirjoittaneelta, 1.vdg Antti Juvalta ja 2.vdg Soini Köppältä. 

Piirifoorumissa (la 17.9.2022) on myös saatavilla paketteja. 
 

Lions Quest koulutus 
 

E-piirin ensi kauden liikuntaseurakoulutus on Tampereella 29.9. ja 6.10. iltakoulutuksena. Aiheesta lisää e-piirin 

verkkosivulla https://lions-107e.lions.fi/toimikunnat/lions-quest. Quest koulutustoiminnasta voi kysyä lisätietoja 

Marja-Leena Niskaselta, marja-leenan@hotmail.fi . 
 

Klubien neuvonta 
 

Klubien neuvonnasta vastaa piirin IPDG eli Antti Nuottajärvi antti@nuottajarvi.com. Antilla on myös piirin Admin 

oikeudet. 
 
 
 

Oikein rentouttavia kesäpäiviä, lämmittävää aurinkoa ja viilentävää uimavettä toivottelee piirikuvernööri 
 

Anita 
 
 
 

Layla Hypokoira lähettää terveisiä NSR-diabeetikkonuorten ja C-piirin yhteiseltä Nuorisoleiriltä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIIRI 107-E / Piirikuvernööri DG 2022–2023 Anita Tihveräinen LC Tampere/Näsinneula, 

p. 050 595 2000, anita.tihverainen@lions.fi 
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   PIIRIN 107 E tiedote 2 2022-2023 

 
Terveisiä elokuun kuvernöörineuvoston kokouksesta Rovaniemeltä. 

 
Koronan hieman hellitettyä pääsemme jälleen tekemään klubivierailuita. Ensimmäisenä vierailen LC Kangasala/

Harjulan klubissa, jossa on ollut pitkään perinne, että kuvernööri käy joka vuosi ensimmäisessä kokouksessa. Klubei-

hin kannattaa myös pyytää vierailulle toimikunnan puheenjohtajia ja lohkopuheenjohtajia. 

 
TERVETULOA UUDISTUNEESEEN PIIRIFOORUMIIN 17.9.2022 

 
Kauden 2022 – 2023 piirifoorumi järjestetään lauantaina 17.9.2022 Silmussa Pirkkalan yhteislukiossa. Toteutettavassa 

piirifoorumissa jatketaan vuoden tärkeintä yhteistä valmennus- ja tapaamistilaisuutta. Se on avoin kaikille E-piirin 

Leijonille. Iltapäivällä järjestetään perinteiset AluePnatit. Ilmoittautuminen tapahtuu piirin kotisivujen kautta viimeis-

tään 12.9.2022. https://lions-107e.lions.fi/tapahtumat/piirifoorumi-2 

 
HEIJASTIMIA JAKOON! 

 
Hyvän Päivä 8.10.2022 on Lions-järjestön perinteinen kansainvälinen palvelupäivä, jota vietetään ympäri maailmaa. 

Heijastimia jakoon on E-piirin yhteinen Hyvän Päivän aktiviteetti, johon klubeja pyydetään osallistumaan ja näkymään 

omalla paikkakunnalla. Sen tavoitteena on tehdä lionstoimintaamme tutuksi eri puolilla piiriämme rennossa hengessä 

ja samalla kiinnittää ihmisten huomio heijastinten käyttöön erityisesti syyspimeällä. Heijastimet kerätään lahjoituksi-

na yrityksiltä tai piiriltä. Mikäli Sinulla on yhteyksiä yrityksiin, joilta voimme saada heijastimia – ota yhteys heihin. 

 
Lain mukaan jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä heijastinta. Kohtaamistilanteissa lähi-

valoilla ajava autoilija havaitsee ilman heijastinta kulkevan henkilön vasta noin 50 metrin päästä. Vastaavasti jalankulki-

jan heijastin voi näkyä jo 350 metrin etäisyydellä. 

 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset piirin yhteiseen Hyvän Päivän aktiviteettiin E-piirin palvelujohtaja Jussi Virtanen jus-

si.virtanen@artekno.fi . 

 
PIIRIN STRATEGIALÄHETTILÄÄT 

 
Lions 2023 Strategiaa tehdään yhteistyössä kaikkien klubien kanssa toimintavuoden 2022–2023 aikana. E-piirin stra-

tegialähettiläät ovat Jorma Hokkanen jvh.hokkanen@gmail.com ja Ilpo Laineenoja ilpo.laineenoja@gmail.com , jot-

ka avustavat/ auttavat klubeja käymään arvokeskustelut. 

 
Nähdään Piirifoorumissa! 

 
Piirikuvernööri Anita 

 
 
 
 
Lions Bikers Finland -porukan kokoontuminen järjes-
tettiin Valkeakoskella 5.-7.8.2022. 

 

 

 



7 

                                                    PIIRIN 107 E tiedote 3 2022-2023 

 

Yhdessä tekemistä, uusia näkökulmia ja innostavia keskusteluita! E-piirin piirifoorumi järjestettiin lauantaina 

17.9.2022. Piirimme sloganiksi valittiin: “Iloisesti auttaen, ajassa mukana.” 

 
Hyvän Päivä 8.10. 

Heijastimia jakoon on E-piirin yhteinen Hyvän Päivän aktiviteetti, johon klubeja pyydetään osallistumaan ja näky-

mään omalla paikkakunnalla. 

Vuoden Paikkakunnan Hyväntekijäksi on valittu LC Lempäälä/Kipinän Ilkka Kivelä. 

 

Kysy piirihallitukselta 

Ensimmäinen piirikuvernöörin kyselytunti pidetään etäkokouksena 18.10. klo 18.00. Osallistuminen on va-

paaehtoista ja keskustelu vapaamuotoista. Ottakaa esille mielessä pyöriviä kysymyksiä ja asioita. Ennakkoil-

moitusta ei vaadita. Etäkokouksen osallistumislinkki löytyy piirin tapahtumista. 

 
RILLI JA ALLI koulutukset kauden aikana 

Alueellisten lionjohtajien koulutusinstituutin työpaja järjestetään 11.-12.2.2023 Jyväskylässä. Instituutti järjestetään hyb-

ridimuotoisena, eli ennen ja jälkeen työpajaa on etäluentoja ja työpajaviikonlopun aikana keskitytään taitoasioiden har-

joitteluun. Hakuaika on 7.11.2022 – 6.1.2023. Linkki hakulomakkeeseen tulee lions.fi -sivustolle. 

Kokeneempien lion-johtajien koulutusinstituutti järjestetään Oslossa, Norjassa 12.-14.5.2023. ALLI ( Advanced Lions 

Leadership Institute) on kansainvälinen koulutus/valmennus, jossa keskitytään lion-johtajien taitojen kehittämiseen, 

jotta he ovat mm. valmiita johtotehtäviin lohko-, alue- ja piiritasolla. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 11.2.2023. 

Tutustu koulutuksiin päämajan sivuilla. 

Lisätietoja koulutuksista: piirin GLT-koordinaattori Heidi Rantala (heidi.rantala@lions.fi). 

Koulutukset ovat maksullisia, mutta jokainen piiristämme hyväksytty osallistuja on oikeutettu piirin tukeen viime kau-

den tapaan. 

 

Piirileijona 

Piirin Piirileijona-lehti odottaa klubien kirjoituksia. Lähetä Piirileijonaan juttuja sähköpostitse Erkki Voutilaiselle erk-

ki.voutilainen@pp5.inet.fi. Osallistutaan yhdessä lehtijuttujen tekoon! 

 
Rauhanjuliste 

Onko klubinne suunnittelemassa syksylle rauhanjulisteaktiviteettia? Piirimme paras työ, lähetettäväksi valtakun-

nalliseen kilpailuun, valitaan piirihallituksen kokouksessa tiistaina 15.11.2022. Vielä on hyvin aikaa osallistua kil-

pailuun! 

 
Syksyn Diabeteskävelytapahtuma 

LC Lempäälä/Kipinä haastaa E-piirin klubit Kansainvälisenä Diabetespäivänä 14.11.2022 alk. klo 17.30 diabetes-

kävelytapahtumaan Hakkarin Koivunokalla. Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 10.11.2022 

numeroon 0400 732497 tai sähköpostilla: jouni.vaitniemi@kotiposti.net. Vietetään oikein kiva iltapäivä yhdessä! 
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E-piirin uudet kotisivut 

E-piirin verkkoviestin kotisivujen ylläpito päättyy 30.9.2022. Uusien yhdistysavaimen nettisivuja päivittää Antti Nuotta-

järvi ja Sami Dahlman https://lions-107e.lions.fi kauden aikana. Käy tutustumassa sivuihin ja anna palautetta. Etusivul-

ta löydät piirimme ajankohtaiset uutiset. 

 

Kauden maksut 

Ystävällisesti muistuttelen, että klubit hoitavat yhteisesti sovitut aktiviteettimaksut alla oleville tilille. E-piirin klubien 

viitteet piirin yhteisiä maksuja varten löytyy piirimme ohjeet -sivulta https://lions-107e.lions.fi/ohjeet/. 

➢ Nuorisoleirimaksu 2€/lion/kausi. Piirissämme järjestetään Nuorisoleiri ensi kaudella 23-24. FI88 

1277 3000 1052 11 

 
➢ LCIF maksu 5€/lion/kausi. Maksu hyväksi luetaan MJF huomionosoitusta haettaessa. FI32 

1277 3000 1049 58 

 
➢ Lions Quest lahjoitus, voi tehdä vapaavalintaisella summalla, käytetään piirin alueella olevien opettajien ja liikunta-

ohjaajien koulutukseen. 

FI24 1165 3000 1102 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värikästä syksyä teistä jokaiselle! 

Anita Tihveräinen 

 
Hyvän Päivän Heijastimia on toimitettu piiriin noin 8000 kpl. Nyt on klubien vuoro osallistua! 
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Apuna ihmi t n rj  – L  tamala Vammala o ana eudun vanhu työtä 

 

uoden 1963 viim i n  p iv n  illoi  LC Vammalan – ii  nykyi en LC a tamala Vammalan 
l ona  ek vät m rkitt v n j  k u k ntoi en päätök en. He päättivät peru taa yk ityi en , y y
poh a en j  voitto  t voitt l m tto an palvelukodin ikäihmi ille. iitä e lähti ja var ina s n  
moo or na o  illoin Lion R uno L itin n – hän oli mone a muu akin mukana lion  toiminn s-
s  j  yö  är e ö . Kun on u k llu t  j  löytyi myö  rahoitu kanavat – niin projekti .. tai ii  
Le ona k e e ä ktivit tti.. l hti riv k ti liikkeelle. 

 

uonna 1969 oli n imm in n r k nnu  o a valmiina. Luonnolli e ti en nimek i tuli Raunol  – 
idean än uk n. Nykyi in r k nnuk i  on jo vii i. Viimeinen nk. H-Talo valmi tui vuonna 
2004. Sa a a ako  t rjo  niin ym rivuorok uti ta hoivaa kuin eniori tukia umi takin. Toimin-
ta on jou avaa – on m hdolli uu  lyhyt ik i n olemi een e im. omai hoidon vapaan ajak i tai 
in erva ak o hin. ww. t m l koti.fi 

 

o o e ä on kork t oi t  j  it  puol a tekee ammatti ihmi et. On airaanhoitajia, lähihoita-
, ho va-avu a  j  m r kin on k tt v . mpärivuorokauti e a hoido a on myö  nykymit-

tap un mukaan r ävä m r . T m  uu i hyvinvointi alue on nyt itten a kel uuteen aikaan.. 
o in tun e a o aa , mutt  kyll  m  u komme huolenpidon ja voivan tarpeen jatkumi een ja 
jopa k va een vä tön ik nty . 

 

M ä e nyky ijon t itt n t mm  e hallinnoimme ja kat omme perään.. kuten anonta 
kuu uu. Sa am kodin h llitu t  joht  n kyään Lion Tapio Riutta ja myö  muu hallitu  koo
tuu Le on a .. ht ri to in on t m l k din johtaja. On olema a myö  hyvin aktiivinen 
n o kun a toiminn n tuk n , it  joh aa nyt Lion  Lady irkko Vierula. 

 

Tok  o e e muk n  myö  op r tiivi sa toiminna a, joka liityy pääa ia a kiintei töjen kun-
no uk een j  pih - lu id n hoitoon, utta myö  väen virki ty toimintaan. Viime vuo ina L on 
Ma  Vuor nen v ti i on l my puut rh  rakentami en johon aimme tukea myö  AR  äätiöltä. 
Tä ä o o ahdolli t  luonnon kulun uraami en, kun liikuminen ja mui tikin alkaa olla jo 
huonoa. yö  loi t putki  on v ihd ttu led valai imiin ja näin on aatu merkittävää ää töä äh-
kö ä – ku en nyt ti d t n..  on m lko kalli ta. iha-aitojen maalau ta joudumme .. tai aa

e ehdä u in.. iin kin on u kin Leijona mukana ollut. onkin verran olemme tehneet myö  
huone oj n pint  r montti , jok  n lähinnä pakkelointia ja maalau ta. Rakennu ten vä ss  vir-
aa ukava pikku puro. T m  nt  vi taavan veden äänen alueelle, joka perintei e ti koetaan 

m e y ävänä j  l m n j tkumi t  ympoli oivana. uron reunoja hoidamme jatkuva ti.. paju  
k vava  kov  vikk l n. 

 

nk n verran ol mm  muk n  myö  ulkoilutu toimi a, mutta itä puolta merkittävä ti ene n 
t kee na o kunt . Lukupiiri on nyt j nyt myö  pitkälti nai toimikuntaan va tuulle. 
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To kun ahan on ii  Lion  L dy v toinen, mutta iihen kuuluu kyllä muitakin kuin vain Lady . 
L on  ady  on in  k v i in j rj t n t mukavat lettu ke tit. Ne jotka eivät pää e tai jak a tu  
ulo  e upannuj n r n .. h ill  vi d n letut ja hillot itten uoraan huonei iin. 

 

Per nne on y  ollut in  oulukuu n toimittaminen a ukkaiden ilok i ja joulu juhlan 
j r e ä nen. T m  to in koron - ik n  oli tauolla.. mutta hakee nyt uu ia muotojaan. 

o ka a ukka  on jo p ljon liikunt k vyttömiä, olemme o taneet merkittävän määrän uu ia 
moderne a a ra l  nkyj . T m  moottoroidut ängyt helpottavat henkilökunnan työtä ja ovat 
myö  a ukka  muk vi  l v t . moin on hankittu uu ia rullatuoleja, kuntoiluvälineitä ym.. 
jokapä vä een rk n kuuluv  t v r . 

 

E  ky ä e nyky L ijon tkin j tk mm  ion Raunon haluamalla tavalla ja pidämme niin 
ukka a ku n myö  kiint i töi t  j  pih -alui ta hyvää huolta… oman kykymme mukaan. 

 

Me dän arvo m  on l  muk n  ihmi ten arje a ja olla apuna iinä mi ä voidaan. 

 

e erve – kä nn t n u in  lv l mme – mutta anakirjan mukaan en voi i kääntää myös 
muo oon e vu t mm . t m l kodi la on mahdolli uu  tehdä monella tapaa hyvää – hyv ss  
L on  henge .. 

 

 

Lc Sa a a a mm l  ry  

e o a ne S ht ri / Ti dott j

 

Pihan hoitoa 
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Maalaustalkoot 

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

HUMANITAARISEEN 
 

APUUN 
 

VASTAAMINEN 

NUORISON 
TUKEMINEN 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 


