Lions Club Valkeala ry
Toimintakertomus 2019– 2020

- TEEMME YHDESSÄ -

YLEISTÄ
HALLITUS
Klubin hallitukseen kuuluivat toimintakaudella seuraavat henkilöt:
Presidentti
I Varapresidenttii
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Klubimestari
LCIF-kordinaattori
Palvelujohtaja

Seppo Ravantti
Pertti Wiklund
Lauri Sievinen
Vesa Heiramo
Rauno Heikari
Kauko Lehtonen
Raimo Hovi

Hallituksen kokouksiin osallistuivat myös LC Kouvola/Hongasta siirtyneet Martti Enävuo ja Lasse Väkevä
Hallitus kokoontui kauden aikana 8 kertaa sekä piti yhteyttä tarvittaessa sähköpostitse ja puhelimitse.
TOIMINTA
Klubi-iltoja vietettiin yhteensä 8 kertaa. Keväällä valtioneuvoston ohjeiden mukaan koronatilanteen takia
kokoontumiset keskeytyivät. Vaalikokous pidettiin sähköisenä sekä perinteinen yhteiskokous LC
Valkeala/Vekaran kanssa peruuntui. Klubimme edustajat osallistuivat piirin sekä liiton kokouksiin ja
koulutuksiin. Vakituisena kokoontumispaikkana toimi Sisustus-Kahvila Kaarnasydän, jossa kokoonnuimme
kuukauden 2. keskiviikkona.
Toimintakausi heitettiin käyntiin frisbeegolfin merkeissä elokuussa Harjunmäen frisbeegolfradalla, jossa
kierroksen jälkeen nautittiin nokipannukahvit makkaran ja pullan kyytipoikana.

Vierailimme marraskuussa Kaslinkin tehtailla Korialla. Pikkujoulut pidettiin Kouvolan Upseerikerholla.
Vuoden vaihteessa toteutui syksyllä aloitettu projekti, jonka tuloksena LC Kouvola/Hongan jäsenistö siirtyi
joukkoomme. Siirrossa saimme 7 veljeä mukaan toimintaamme.
Tammikuussa vietimme perinteisesti Lions Kirkkopyhää. Kunniavartiossa Pro Patria -muistomerkillä olivat
seppeleen laskun yhteydessä Lionsit Matti Mikkonen ja Vesa Heiramo.

Maaliskuun kokouksen yhteydessä vietimme klubin 55-vuotisjuhlia Kouvolan Upseerikerholla. Tilaisuudessa
lyötiin ARS-ritareiksi Lionsit Matti Mikkonen ja Ismo Saarikivi. Melvin Jones -jäsenyyden sai Lasse Väkevä sekä
yhden ruusun ARS-mitalin Osmo Siekkeli.

Huhtikuusta eteenpäin myös Lions-toiminta siirtyi normaaleista kokoontumista etäyhteyksien ja muiden
sähköisten palvelujen käyttäjäksi. Koronatilanteen takia kokoontumisia oli rajoitettu ja kannoimme omalta
osaltamme vastuun pandemian leviämisen rajaamiseksi.
ELVINGIN TORNI
Elvingin torni oli avoinna normaalisti viikonloppuisin vuonna 2019 syyskuun loppuun saakka. 2020 avaaminen
siirtyi kesäkuulle, jonka jälkeen tornia pidetään auki lauantaisin ja sunnuntaisin syyskuun loppuun. Klubimme
on onnistunut pitämään sille annetut vuorot sekä hoitamaan tornin tarvitsemat työt kiitettävästi.
JÄSENET
Klubilla oli kauden päättyessä 21 jäsentä. Jäsenistömme sai kauden aikana seuraavia tunnustuksia:
ARS-ritari
Matti Mikkonen
ARS-ritari
Ismo Saarikivi
Melvin Jones Lasse Väkevä
ARS-mitali Osmo Siekkeli
Tasakymmenpäiviä viettivät seuraavat veljet:
Raimo Hovi
70 v
Timo Nikkanen
70 v
Ismo Saarikivi
70 v
Lasse Väkevä
70 v
AKTIVITEETIT
Klubi osallistui Lions-arpojen myyntiin. Klubin pitkäaikaisena aktiviteettina Elvingin tornin lisäksi jatkettiin
mainostaulun ylläpitoa. Myös kummilapsitoimintaa Sri Lankassa jatkettiin.
Syyskuussa saimme tiedon avun tarvitsijasta, jolle klubimme rakensi uuden terassin. Terassi oli kärsinyt talven
lumikuormasta ja koska sille oli monenlaista tarvetta, riensimme mielellämme talkoisiin.

LAHJOITUKSET
Klubi muisti Valkealan kouluissa opiskelleita nuoria perinteisesti keväällä jaettavilla stipendeillä (1000 euroa).
Diakonian kautta jouluna jaettiin lahjakortteina vähäosaisille 1000 euron arvosta. Klubi lahjoitti lasten ja
nuorten käytettäväksi hiihtoloman aikana Valkealatalon uimahalliin lippuja yhteensä 1300 eurolla.
Osallistuimme myös Utin Ilmakillan vitriinin rakentamiseen 1000 euron summalla.
Klubi on avustanut ja muistanut muitakin yhdistyksiä pienemmillä summilla.
Klubillamme on Sri Lankalainen kummilapsi Chathuri Kumari Rodrigo, jonka koulunkäyntiä olemme avustaneet
Lionsien kansainvälisen kummilapsitoiminnan kautta.
TALOUS
Taloudesta kerrotaan enemmän tilinpäätöstiedoissa.
TIEDOTUSTOIMINTA
Klubin kotisivut löytyvät osoitteesta www.lcvalkeala.fi. Klubin Facebook-sivut ovat osoitteessa
www.facebook.com/lcvalkeala, joilla on kerrottu ajankohtaisista asioista.
Jäsenille on tiedotettu toiminnasta joko sähköpostitse tai kirjeitse, lisäksi on hoidettu tiedotusta klubi-iltojen
yhteydessä.

