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2011Pienillä teoilla 
suuriin saavutuksiin

Päivi ja Jouko Lampinen, sekä kansainvälinen presidentti Sid L. Scruggs, III ja puolisonsa Judy

”Haluan lionien ymmärtävän, 
että ovat ihmisiä joiden puoleen 
muut kääntyvät paremman huo-
misen toivossa. He ovat toivon 

merkkituli.” 
Sid L. Seruggs, III 

Kansainvälinen presidentti

Kausi 2010-2011 on ollut monel-
ta osalta muutosten ja lions-juh-
lan aikaa. Viime vuonna Suomen 
lions-toiminta täytti 60 vuotta. 
Ensimmäinen klubi LC Helsin-
ki / Helsingfors perustettiin 1950 
ja Suomen Lions-Liitto aloitti toi-
mintansa 50 vuotta sitten.

Voidaan puhua myös muutos-
ten vuosikymmenestä. Kansain-
välisesti   katsottuna lions-toi-
mintaan on tullut uusia jäseniä 
yli 7000 heinäkuusta 2010. Nai-
set muodostavat nyt suuremman 
osan lionsperhettämme kuin kos-
kaan aikaisemmin. Tällä hetkel-
lä naislioneita on yli 300 000 eri 
puolilla maailmaa. Samalla tämän 
kauden aikana Suomeen peruste-
tut uudet klubit ovat kaikki nais-
klubeja. Piiriimme perustettiin 
myös uusi naisklubi LC Utajärvi  
/ Isa Asp ja toinenkin naisklubi on 
tekeillä.

Piirimme muutoksista ehkä 
näkyy selvemmin se, että aluepu-
heenjohtajat on jätetty pois. Loh-
konpuheenjohtajat vastaavat loh-
kostaan ja sen toiminnasta yksin 
tukenaan kuvernöörikolmikko. 
Piirikokouskäytäntöön on teh-
ty muutosta sen verran, että alku-
juhla osio on jätetty pois, koska 
piirihallituksen kokous on työ-
kokous johon ei juhlaosio välttä-
mättä kuulu. 

Piirissämme on myös kokeil-
tu alueen lohkojen yhteiskokous-
ta, josta on vain pelkkää hyvää sa-
nottavaa. Mainitulla toiminnalla 
saadaan lohkojen ja klubien kes-
kinäistä vuorovaikutusta ja tie-
donvaihtoa hyvin esille, sekä ko-
kouksiin nihkeä osallistuminen 
aktiivisemmaksi.

Toimimme maailman arvos-
tetuimmassa ja luotettavimmas-
sa palvelujärjestössä ja se näkyy 
monessa leijonien toiminnoissa 
ja aktiviteeteissä. Olemme otta-
neet ison askeleen lähemmäs jär-
jestömme teemaa ”Me palvelem-
me”, joka on myös kansainvälisen 
presidenttimme kauden tahtotila. 

Meillä on hienoja palveluakti-
viteetteja ja klubit ovat myös sen 
ottaneet huomioon tehdessään 
omia toimintasuunnitelmia, josta 
Kiitos klubeille.

Pelkät hyvät ajatukset toimin-
nasta ei riitä, vaan pitää samalla 
huolehtia, että palveluvoima klu-
beissa säilyy ja pystytään vastaa-
maan niihin haasteisiin ja velvot-
teisiin mitä meiltä odotetaan. 

Piirimme klubeista on muu-
tamilla palvelun kannalta vaike-
uksia toteuttaa palveluaktiviteet-
teja kovin laajamittaisesti, koska 

jäsenmäärä on huolestuttavan al-
hainen ja samalla myös keski-ikä 
korkea. Uusia jäseniä pitäisi saada 
toimintaan mukaan ja naiset ovat 
yksi mahdollisuus klubien elin-
voiman kannalta niin kuin mo-
nessa piirimme klubissa on tehty 
ja hyväksi havaittu.

Tämä ei silti tarkoita, että pie-
net klubit ovat toimettomia. Pii-
rimme useat ”pienet” klubit toi-
mivat  jopa paremmin kuin klubit 
joissa jäsenmäärä on määrällises-
ti kunnossa.

Uudistuvassa lions-toiminnas-
sa pitää muistaa ettemme toimi 
yksin ”kentällä”. Meillä on niin 
ulkoisia, että sisäisiä asiakkaita ja 
yhteistyö kumppaneita. Nenäpäi-
vä oli yksi osoitus siitä, että toi-
mimalla yhdessä eri sidosryhmien 
kanssa saadaan sitä paljon kaivat-
tua näkyvyyttä ja lions-tietoisuut-
ta suurelle yleisölle.

Piirissämme toimii erittäin 
hyvä ja tehokas koulutusohjelma 
ja tehtävään sitoutuneet koulutta-
jat. Koulutus lisää luonnollisesti 
lions-tietoisuutta ja samalla, kun 
tietoisuus kasvaa vähenee klu-
beista eroamiset ja uudet jäsenet 
saavat enemmän ”irti” leijona-
työstä ja palvelutoiminnasta. Uu-
sien klubitoiminnasta vastaavien 
henkilöiden on helpompi lähteä 
kaudellensa koulutettuna tehtä-
vään.

Kiitämme puolisoni kanssa 
niistä hienoista klubivierailuis-
ta ja klubien vuosijuhlista, sekä 
niistä useista joulujuhlista joissa 
olemme saaneet olla mukana tä-
hän mennessä. Klubivierailuja on 
takana yli 30 ja kevätkausi tuo uu-
sia vierailuja klubeihin.

Jouko Lampinen
piirikuvernööri

Julkaisija:  Piiri 107-I  
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Eero Vilèn LC Sotkamo/Vuokat-
ti, syntynyt 13.03.1951 Hämeen-
koskella.
Sain kutsun Lion toimintaan 
1988 LC-Sipoo/Pornainen klu-
biin.
Toimin sihteerinä, presidenttinä 
ja eri komiteoiden vetäjänä.
Siirryin siirtojäsenenä LC-Sot-
kamo/Vuokatti klubiin vuonna 
2000. 
Tällä hetkellä olen kolmatta ker-
taa Vuokatti klubin presidenttinä 
ja I-piirin III-alueen 2.lohkon pu-
heenjohtajana.
Ansiotyöni tein Finnair Oyj:n 
palveluksessa lentokonemekaa-
nikkona, josta toimesta vapauduin 

2. Varapiirikuvernööriehdokas 2011-2012 
Eero Vilén

39 palveluvuoden jälkeen vuoden 
2011 alussa. 
Tällä hetkellä valmistelen itseäni 
ansaitulle eläkkeelle.
Puolisoni on Lion Tarja Rissa-
nen, LC-Sotkamo/Vuokatti

Työpaikka: Kajaanin seurakun-
nan talousjohtajan virassa vuo-
desta 1988, sitä ennen ATK-
suunnittelijana 1974 – 1982 ja 
ATK-pääsuunnittelijana 1982 – 
1988 Kajaani Oy:ssä.
Lions-toiminta: LC Kajaani Är-
jän jäsen vuodesta 1988 ja Ärjän 
lopetettua toimintansa LC Kajaa-
ni Linnan jäsen. Presidentti 1993-
1994, ZC 2003-2004, CT 2006-
2007, RC 2007-2008. Suomen 
Lions-liiton Kajaanissa pidetyn 
vuosikokouksen järjestelytoimi-
kunnan pääsihteeri vuonna 1999. 
2.vdg 2010-2011.
Luottamustoimia: Lukuisia kun-
nallisia. maakunnallisia ja val-
takunnallisia luottamustehtäviä 
vuodesta 1985. Hallituksen jä-
senyyksiä ja puheenjohtajuuksia 
eri osakeyhtiöissä, liikelaitoksis-
sa ja yhdistyksissä. Tällä hetkellä 
mm. Kajaanin kaupunginhallituk-
sen 2. varapuheenjohtaja, kau-
punginvaltuuston jäsen, maakun-
tavaltuuston jäsen ja maakunnan 
tarkastuslautakunnan puheenjoh-
taja, Kirkkopalvelujen hallituksen 
jäsen ja Kirkon Paikat hallituksen 
puheenjohtaja. Kirkon Hallinto-
virkamiesten hallituksen puheen-
johtaja 2000-2005.

Kunniamerkit ja arvonimet:
Talousneuvoksen nimi ja arvo v. 
2007, Suomen Leijonan ritari-
merkki v. 2002, Suomen Pesäpal-
loliiton hopeinen ansiomerkki v. 
2003, seurakuntatyön kultainen 
ansiomerkki v. 2005, Pelastakaa 
Lapset ry hopeinen ansiomerkki 
v. 2008, Suomen Kuntaliiton ho-
peinen ansiomerkki v. 2008. 
Harrastukset:
Yhteiskunnallinen vaikuttami-
nen, Lions-toiminta, mökkeily ja 
penkkiurhelu
Perhe: Puoliso Leea, kolme 
lasta (muuttaneet kotoa)

1. Varapiirikuvernööriehdokas 2011-2012
Toivo Sistonen

Piirikuvernööriehdokas 2011-2012
Eino Jakkula
Työpaikka: Lumijoen kunnan 
teknisessä toimessa vuodesta 
1979 aluksi rakennustarkastaja, 
kunnaninsinööri vuodesta 1992 
Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanon 
toimitusjohtaja
Lions-toiminta: LC Liminka Li-
minganlahden perustajajäsen v. 
1983, 25 v. 100 % merkki v. 2008, 
presidentti 1995-1996, ZC 1997-
1998,  RC 1998-1999, 2.VDG 
2009-2010,Sight First II:n ryh-
mäkoordinaattori 2006-2008, MJ 
2000. 1.vdg 2010-2011
Harrastukset: Klubin vilkkaan 
Lions-toiminnan lisäksi
kunto- ja hyötyliikunta, mökkei-
ly, marjastus

Perhe: puoliso Liisa, MJ 2008, 
aikuisen Timo –pojan perhe

 Ohjelma:
9.00 –10.15 Ilmoittautuminen ja tulokahvi
10.30-11.30 Avajaisjuhla
11.30-12.30 Lounas
12.45-16.00 Piirikokous
 Puoliso-ohjemaa
16.00-16.30 Kokouskahvit

Suomen Lions-liiton 107 I-piirin 
piirikokous Lumijoella 16.4.2011

Lumijoen koulukeskuksen tiloissa
Poutalantie 1 91980 Lumijoki

Kokousjärjestelyistä vastaa 
LC Liminka Liminganlahti. 

Kahvitarjoilut ja ruokailu tapahtuvat koulun ruokasalissa.
Avajaisjuhla ja piirikokous pidetään liikuntahallissa.

LC LIMINKA LIMINGANLAHTI
Pekka Tasanto

Kristian Ruotsalainen

Osallistumismaksu on 28 €/henkilö ja 
se toivotaan maksettavan

8.4.2011 mennessä LC Liminka 
Liminganlahden tilille 523308-413239
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Kauden 2009-2010 yhteenveto
I-piirin yksityiskohtainen toi-
mintakertomus on luettavissa 
piirin kotisivuilla, joita ylläpi-

tää PDG Juhani Alanen Kajaa-
nista. Tässä julkaistaan vain 

”toiminnallinen osa”. 

Piirin tehtävänä on tukea ja 
kannustaa klubeja heidän palve-
lutyössään paikkakuntiensa ih-
misten hyväksi. Kohdistamme 
huomiomme erityisesti lapsiin, 
nuoriin ja vanhuksiin sekä vete-
raaneihin ja vähäosaisiin.

Piirihallitus koordinoi toi-
mintaa ja tuo esille Lions-toi-
mintaan liittyviä ajankohtaisia 
asioita. Otamme huomioon kan-
sainvälisen presidentin, pääma-
jan ja Lions-liiton antamat tehtä-
vät. Kuulemme tarkalla korvalla 
myös klubien esityksiä ja toivei-
ta toimintamme kehittämisen suh-
teen. Työssämme noudatamme ih-
misläheisyyttä ja korkeita eettisiä 
arvoja.

Jäsenstrategia
Kautemme tavoitteena olivat jäse-
nistömme määrän ja laadun kas-
vattaminen kansainvälisen presi-

dentin teeman ”Move to Grow” 
mukaisesti. Kauden aikana perus-
tettiin uusi klubi: LC Utajärvi/Isa 
Asp, Utajärvi sekä naisklubi He-
lenat sai viisi uutta jäsentä. 

Jäsenmäärä oli kauden alus-
sa 1370, joista naisia 179 ja kau-
den lopussa 1395, joista naisia 
221, joten jäsenmäärän kasvu oli 
25 jäsentä. Kaikki piirit huomioi-
den olimme Suomessa aivan kär-
kipäässä!

 Kauden päättyessä klubeja oli 
56. LC Kempele, jossa oli 8 jä-
sentä,  ilmoitti lopettavansa toi-
mintansa, joka siirtyi kuluvalle 
kaudelle.

Klubivierailut ja juhlat
Piirikuvernööri vieraili 52 klu-
bissa. Ensimmäinen varapiiriku-
vernööri vieraili piirikuvernöörin 
sijaisena kolmessa klubissa ja toi-
nen varapiirikuvernööri yhdessä.

Vierailuohjelma oli erittäin 
rankka pitkien ajomatkojen vuok-
si läpi tuiskun ja tuulien. Keski-
määräinen ajomatka klubivierai-
lua kohti oli noin 300 kilometriä. 
Vierailut olivat kuitenkin niin an-
toisia ja mielenkiintoisia, että nii-

tä ei halunnut mistään hinnas-
ta antaa pois. Kaikilla vierailuilla 
mukana seurasi piirikuvernöörin 
puoliso Sinikka Soikkeli. Ilman 
hänen mukanaoloa vierailut tus-
kin olisivat toteutuneet mainitus-
sa laajuudessaan.

Lion Sinikka piti puolisokoko-
ukset niissä klubeissa, joissa oli 
puolisotoimintaa. Joissakin klu-
beissa puolisot toimivat erittäin 
vireästi ja monipuolisesti, mutta 
turhan monissa klubeissa puoli-
soiden mukana olo palvelutyössä 
oli erittäin vähäistä tai sitä ei ol-
lut lainkaan.

Vastaanotto kaikissa klubeissa 
oli erittäin lämmin. Sen todellakin 
huomasi, että kuvernöörin vuosit-
tainen vierailu oli hyvin odotettu 
ja tärkeä tapahtuma.

Osallistuimme kauden aika-
na seuraaviin I-piirissä järjestet-
tyihin juhliin: Oulun klubien pe-
rinteinen pikkujoulujuhla hotelli 
Radissonissa 5.12.2009, Arne Ri-
tari ja Melvin Jones juhla hotel-
li Eden Oulu 6.2.2010, nuoriso-
bändi karsintakilpailu SKEBA 
Oulu 19.3 ja LC Utajärvi 40 vuot-
ta 9.4.

Piirihallitus ja toimikun-
nat, alueet ja lohkot
Piirihallitukseen kuului yhteen-
sä 41 jäsentä. Alueille ei nimetty 
puheenjohtajia, vaan alueista vas-
tasivat kuvernöörit. Piirihallituk-
sessa käsiteltävät ja tuotavat asiat 
käsiteltiin johtoryhmässä etukä-
teen.

Piirikuvernööri: Jorma Soik-
keli (Sinikka), LC Kuhmo/Kuh-
moniemi. 

I varapiirikuvernööri Jou-
ko Lampinen (Päivi), LC Oulu/
Raatti. Tehtävän mukaisesti vas-
tuualueena oli jäsenmäärän kas-
vattaminen, jossa toimi yhdessä 
jäsenohjelmatoimikunnan kans-
sa. VDG vastasi myös ykkösalu-
een toiminnasta, osallistui liiton 
järjestämiin DG-koulutuksiin, 
osallistui DG:n rinnalla kuver-
nöörineuvoston kokouksiin, toimi 
DG:n sijaisena sovituissa klubi-
vierailussa ja juhlatilaisuuksissa,  
osallistui ”Van-hemmuuden vaa-
tiva pesti”- seminaarin järjestelyi-
hin sekä muodosti piirihallituksen 
omalle kaudelleen. Tehtävissään 
lion Jouko selviytyi kiitettävällä 
tavalla. Ei tarvinnut DG:n ”neu-
votella” ottaako hän annetut teh-
tävät vastaan vai ei.

Toinen varapiirikuvernööri: 
Eino Jakkula (Liisa), LC Limin-
ka/Liminganlahti vastasi jäsen-
määrän säilyttämisestä piirissäm-
me, jota hän suoritti yhdessä 
jäsenohjelmatoimikunnan kanssa. 
VDG vastasi myös kakkosalueen 
toiminnasta. Lion Eino suoritti 
kaikki annetut tehtävät moitteet-
tomasti. Toimissaan hän osoitti 
pätevyytensä Lions-johtajaksi.

 Piirisihteeri: Jorma Eronen 

Kuluvan kauden piirihallitus 
koolla elokuussa 2010 Oulujo-
en pappilassa Oulussa. Edessä 
varapiirikuvernööri Toivo Sisto-
nen LC Kajaani Linna, piiriku-
vernööri Jouko Lampinen LC 
Oulu Raatti, varapiirikuvernööri 
Eino Jakkula LC Liminka Limin-
ganlahti ja viime kauden piiri-
kuvernööri Jorma Soikkeli LC 
Kuhmo Kuhmonniemi.
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(Rauni), LC Kuhmo/Kuhmonie-
mi. 

Piirikokous nimesi piirisihtee-
riksi Erkki Ahtosen, LC Kuhmo/
Kuhmoniemi. Vakava sairaus esti 
hänen työnsä piirisihteerinä. Hän-
tä tuurasi noin kolmen kuukauden 
ajan edellisen kauden piirisihtee-
ri Erkki Partanen kiitettävällä ta-
valla muun muassa neuvoillaan 
ja hoitamalla postitusta. Lion Jor-
ma Erosen valinta entisenä pii-
riku-vernöörinä oli oiva valinta. 
Yhteistyö oli saumatonta. Lisäksi 
Jorma ei pyrkinyt PDG:nä liikaa 
”neuvomaan”! 

Piirin rahastonhoitaja: 
Esa Piirainen (Kirsi) Kuhmo hoiti 
rahastonhoitajan tehtävät rutiinil-
la ja ammattitaidolla. Menot suh-
teutettiin hyvin tuloihin nähden. 
Piirihallituksen jäsenille pystyt-
tiin maksamaan matkakustannuk-
set täysimääräisinä. Kirjanpidosta 
vastasi tilitoimisto 

PDG- ja kunniatoimikunta: 
Pj PDG Asko Merilä (Kaisu), LC 
Utajärvi. Lion Asko oli piiriku-
vernöörille erinomainen tuki. Oli 
hyvä ratkaisu ottaa edellisen kau-
den DG piirihallituksen jäsenek-
si.

Jäsenohjelma- ja koulutus-
toimikunta: Pj Mirja Manninen 
(Erkki), LC Oulu/Hannat. Suu-
rin ja työtäyteisin toimikunta suo-
riutui tehtävistään erinomaises-
ti. Koulutus on hyvällä pohjalla. 
Jäsenohjelmaa toteutettiin suun-
nitelmien mukaisesti. Asetetut ta-
voitteet saavutettiin ja jopa ylitet-

tiin. Pj Mirja piti ohjat käsissään 
tomerasti ja asiantuntemuksella. 
Kaikki toimikunnan jäsenet an-
saitsevat kiitoksen aktiivisesta 
toiminnastaan. Helmenä pohjalla 
oli kauden loppusuoralla toteutet-
tu uuden naisklubin LC Utajärvi/
Ida Asp perustaminen. Tässä teki 
taas kerran suurtyön GMT lion 
Susanna Saranlinna, mutta ilman 
IPDG Asko Merilän peräänanta-
mattomuutta klubin perustaminen 
ei olisi toteutunut. Opaslioneiden 
käyttö oli vähäistä. Tarvetta olisi 
kyllä ollut. Uusi asia tarvitsee ai-
kaa toimiakseen.

Johtajuusvalmentajat: 
Marko Kangasjärvelä LC Ruukki, 
Olavi Tapaninen, LC Oulu/Sillat

ULT lionit: 
Juhani Alanen, LC Kajaani / Lin-
na, Tero Haipus, LC Muhos

GMT-lion: 
Susanna Saranlinna, LC Oulu/
Hannat

Opaslionit: 
Anneli Alasalmi-Husso LC Oulu/
Hannat, Väinö Kauppi LC Oulu/
Sillat, Mikko Seppänen LC Ka-
jaani/Linna, Mikko Kanniainen, 
LC Kuhmo/Kuhmoniemi

Nuorisotyötoimikunta: 
Pj Kalevi Kiviniitty, LC Siika-

joki. Lion Kalevin kausi oli erit-
täin työ-täyteinen. Vanhemmuu-
den vaativa pesti oli erittäin suuri 
menestys. SKEBA nuorisobändi-
kilpailun piirin karsinnat Oulussa 
olivat mieleenpainuva tapahtuma.

Palvelu- ja aktiviteettitoi-
mikunta: Pj Risto Näpänkangas 

(Arja), LC Vaala

Työryhmät 
Päihteiden vastainen työryhmä: 
Pj. Esa Kokko LC Muhos.

LCIF-, I  R-, MJ-työryhmä: 
Piirikoordinaattori Esko Toiviai-
nen LC Oulu/Avain. Lion Esko 
toimi tehtävässään erittäin täs-
mällisesti ja suunnitelmallisesti 
edistäessään työryhmänsä asioi-
ta. Haitin katastrofin uhrien avus-
tamisessa piirimme saavutti valta-
kunnallisesti hyvän tuloksen.

Suomi johtoon projekti: 
Pj Heikki Marttila LC Liminka/
Lakeus. Piirimme saavutti lion 
Heikin johdolla kaikki Suomi 
johtoon projektille asetetut talou-
delliset tukitavoitteet. Päätehtävä-
nä oli, Suomen ehdokkaan kan-
sainväliseksi presidentiksi, Harri 
Ala-Kuljun tunnettavuuden lisää-
minen kansainvälisesti.

Liikunta- ja aktiviteettiasia-
mies: Pj Arto Holappa LC Uta-
järvi vastasi perinteisen kunto-
kampan-jasta, johon osallistuttiin 
runsain joukoin. 

Parhaat klubit: LC Oulu/Sil-
lat, LC Siikajoki, LC Oulu/Terva

Parhaat lohkot: 
I/3, II/3, I/2 Lion Heikki Lehto-
virta, LC Vihanti, voitti arvonnas-
sa viikonloppuoleskelun kahdelle 
hengelle Rokuan kuntokeskuk-
sessa.

Verenluovutus- ja korttiasia-
mies: 
Pj Jukka-Pekka Hynynen LC Vaa-
la. Lion Jukka-Pekka vastasi jou-
lukorttikaupasta piirin alueella. 
Joulukortteja tilattiin 16 095 kpl. 
Kokonaistuotto oli 18 218 eu-

roa, joka jakautui puoliksi liiton 
ja klubien kesken. Verenluovu-
tukset suoritettiin klubien toimes-
ta. Luovutuskerroista ei ole yhte-
näistä tilastoa.

Kummilapsiasiamies: 
Pj Osmo Lappalainen LC Oulu/
Pokkitörmä. Lion Osmo osallistui 
useisiin kokouksiin ja tilaisuuk-
siin, joissa hän kannusti klubeja ja 
yksityishenkilöitä ottamaan kum-
milapsia kehitysmaista. Näissä 
tyttöjen asema on kaikkein huo-
noin. Kummilapsia otamme eni-
ten Sri Lankasta.

Pysy kuulolla kampanja: 
Siitä vastasi Olavi Tapaninen LC 
Oulu/Sillat. Klubeilla oli mahdol-
lisuus kustantaa kuulonhuoltoau-
to paikkakunnilleen. Auton hen-
kilökunta testasi kuulon ja antoi 
ohjeet mahdollisille jatkotoimille. 

Heijastinkampanja: 
Se järjestettiin ZC Mauri Viitajyl-
hän aloitteesta ja toimesta. Klubit 
tilasivat ja jakoivat 1900 kpl hei-
jastimia etupäässä koululaisille.

Tiedotustoimikunta: 
Pj Heimo Turunen (Eila), LC 
Oulu/Raatti. Päätehtävänä oli pii-
rilehden tekeminen, joka ilmestyi 
64-sivuisena ja täytti etukäteis-
odotukset.

Internet ja Webmaster: 
Toiminnasta vastasi Juhani Ala-
nen (Aino) LC Kajaani/Linna. 
Hyvin toi-mivat piirin tiedotussi-
vut ovat nykyaikana erittäin tär-
keät ja antavat meistä hyvän ku-
van myös ulospäin. 

Aarne Ritari säätiö toimi-
kunta: 
Pj Pentti Kaukonen Anna-Liisa), 
LC Oulu/Raatti. Lion Pentti toi 
AR-säätiön toimintaa, adressi-
myyntiä ja avustusten hakumah-
dollisuuksia pontevasti esille 
kaikissa kokouksissa ja tilaisuuk-
sissa. Moni tavoite saavutettiin ja 
jopa ylitettiin. Adressimyyntilu-
vut hän olisi toivonut olevan suu-
rempia.

Ajasta ikuisuuteen siirty-
neet lionit: 
Eila Kynsilehto LC Oulu/Sarat, 
Ilkka SaukkoLC Hyrynsalmi, 
Toivo Heikkinen LC Hyrynsal-
mi, Mauri Moilanen LC Suomus-
salmi/Kianta, Kalevi Tajakka LC 
Tyrnävä, Juha Komulainen LC 
Kuhmo/Kuhmoniemi, Matti Lau-
rila LC Oulu/Oulujoki, Topi Luo-
to LC Raahe/Kreivi, Heikki 

Sinikka ja Jorma Soikkeli vastasivat i-piirin toiminnasta viime toi-
mintakaudella. Erityisesti Soikkelit olivat iloisia kasvaneesta jäsen-
määrästä ja Isa Asp naisklubin perustamisesta.

Netistä www.lions.fi/district107-i 
löytyy toimintakertomus ja kaik-
ki ajankohtainen i-piirin toimin-
nasta, kertoo sivujen ylläpitäjä 
Juhani Alanen Kajaanin Linna-
klubista Voi myös googlettaa 
Suomen Lions-Liitto ja sieltä 
mennä i-piirin sivuille.
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Mar-jalaLC Pattijoki ja Kyösti 
Taulavuori LC Haukipudas. 

Yhteydenpito: 
Piirikuvernööri julkaisi kaksitois-
ta kuukausitiedotetta kauden aika-
na. Jakeluna oli myös liitto ja pää-
maja. Toimintaraportit lähetettiin 
päämajaan kuukausittain. Klubeja 
tiedotettiin ajankohtaisista asiois-
ta tarpeen mukaan. Yhteys liiton 
johtoon oli saumatonta. Tiedotta-
misessa käy-tettiin erittäin laajasti 
piirin kotisivua Internetissä. Piirin 
kotisivua piti kiitettävästi päivi-
tettynä Webmasterimme PDG Ju-
hani Alanen ja piirilehti Terva-
Leijonan välityksellä tietoa levisi 
kaikille jäsenille sekä klubien ja-
kamien lehtien kautta tietoa toi-
minnastamme levisi monille vai-
kuttajatahoille ja toiminnastamme 
kiinnostuneille henkilöille 

Yhteenveto
Kauden päätavoitteena oli jä-
senmäärän ja laadun lisääminen. 
Tämä oli ja on edelleen elinehtom-
me, jotta voisimme säilyttää pal-
veluvoimamme ennallaan muut-
tuvan yhteiskunnan paineessa. 

Osatavoitteeksi asetettiin 
myös klubitoiminnan uudistami-
sen jatkaminen, klubiviihtyvyy-
den parantaminen ja liiton jäseno-
hjelman jatkaminen. Naisjäsenien 
saaminen klubeihin ja mukaan 
palvelutoimintaan oli piirikuver-
nöörille erittäin tärkeä puheenai-
he klubivierailuilla. Näissä kaikis-
sa tavoitteissa edistyimme hyvin. 
Jäsenmäärää lisäsimme noin kah-
della prosentilla. 

Klubivierailuilla sain tode-
ta, että useimmat klubit olivat 

tehneen uudet toimintastrategi-
at ja täten aktivoineet toimin-
taansa. Naisasia eteni myös aika 
mukavasti. Useat hieman vanhoil-
lisetkin klubit olivat kääntämässä 
kelkkaansa ja olivat valmiita kut-
sumaan jäsenikseen myös naisia. 
Monessa pienessä klubissa oli 
naiset otettu mukaan ja näin on-
nistuttu uudistamaan toimintaa 
ja kasvattamaan jäsenistöä. Näis-
sä klubeissa tehtiin paljon uuden-
laista aktiivista ihmisläheistä pal-
velutyötä.

Klubeista eroaminen on asia 
johon tulee kiinnittää edelleen eri-
tyistä huomiota. Kaikki me tämän 
tiedämme, mutta mikä on tämä 
viisasten kivi, jolla tämä saadaan 
korjattua. No, jospa seuraava pii-

ri-kuvernööri joukkoineen löytää 
tähän vastauksen!

Piirikuvernöörikauteni oli ko-
kemuksena erittäin antoisa ja 
monipuolinen. Sain oppia kan-
sainväliseen lions-työhön kuver-
nöörikurssilla International Con-
ventionin yhteydessä sekä pääsin 
osallistumaan itse kokoukseen 
Minneapolisissa USA:ssa. Osal-
listuminen Islannin lions-liiton 
vuosikokoukseen ainoana edusta-
jana Suomesta oli myös jännittävä 
ja mieleenpainuva kokemus. Tuh-
kaa ja laavaa syöksevä tulivuori 
antoi tähän lisämausteensa. 

Klubivierailut olivat erittäin 
mielenkiintoisia ja antoisia. Ei voi 
kuin hämmästellä kuinka erilaisia 
toiminnaltaan ja tavoiltaan klubit 

Piirin johtoryhmä koolla Soikkelien kodissa Kuhmossa. Edessä istumassa ex-piirikuvernööri Asko Me-
rilä, varapiirikuvernööri (nyk. varsinainen) Jouko Lampinen, piirikuvernööri Jorma Soikkeli, piirisihteeri 
Jorma Eronen sekä takana tuleva piirikuvernööri Eino Jakkula ja rahastonhoitaja Esa Piirainen.

ovat vaikka tavoitteet ovat kaikil-
la samat. Osallistuminen Euro-
pa Forumiin Tampereella yhdes-
sä eurooppalaisten lionien kanssa 
oli myös ainutkertaisena mieleen-
painuva.

Olihan kausi kaikkine mat-
koineen aika vaativa. En ole us-
kaltanut laskea auton ajokilomet-
rejä, mutta vahva arvioni liikkuu         
25 000 km paikkeilla. Kaikilla 
matkoillani matkaseuranani oli 
puolisoni Sinikka.

Haluan kiittää kaikkia piirim-
me lioneita, klubien jäseniä ja 
piirihallituksessa mukana ollei-
ta kuvernöörikaudestani. Saimme 
kokea unohtumattoman vuoden. 
Emme antaisi siitä päivään pois. 

Jorma Soikkeli
IPDG, Lions D 107 I

Puolisot pitämässä omaa kokoustaan Päivi Lehtovaaran johdolla (oikealla) piirihallituksen kokouksen yhteydessä Oulujoen Pappilassa 
elokuussa 2010.
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Leijonien palveluverkossa 
PDG Asko Merilä ehdolla Suomen Lions –liitto ry:n varapuheenjohtajaksi

Nykyaikana on muotia verkos-
toitua maailmanlaajuisesti. Tämä 
mahdollisuus on Suomen Lions 
Klubeilla kädenulottuvilla. Olem-
me voimakkain Lions-maa poh-
joismaissa. Meillä on mahdol-
lisuus saada kansainvälinen 
presidentti lähivuosina. Lions 
–liitolle äänestetään seuraava pal-
veluvoiman kehittäjä Vaasassa 
kesäkuussa.

Tavoitteiden saavuttaminen 
yleensä edellyttää paljon työtä. 
Maailmanlaajuisessa vapaaehtois-
työjärjestössä järjestön johtoon 
pääseminen edellyttää kansalli-
sia näyttöjä tehdyn työn tulok-
sista. Nyt on Suomessa saatava 
vaikuttavat kansalliset päämajas-
sa huomioon otettavat aktiviteetit 
onnistumaan. Mielenkiintoisten 
tavoitteiden eteen työskentelyl-
lä saamme nykyiset jäsenet viih-
tymään ja myös uusia jäseniä 
liittymään tuloksia saavaan jouk-
koomme. Näin pian päämajakin 
huomaa, että Suomen jäsenmää-
rä kasvaa. 

Jäsenet lisääntyvät kaikkien 
aktiivisten klubien toimilla. Mer-
kittävä mahdollisuus jäsenkasvus-
sa on uusien klubien syntyminen 
naisten ja nuorten miesten toi-
mesta, koska kansainvälisyys on 
meitä niin lähellä ja nuoret sekä 
naiset ovat yhä kiinnostuneem-
pia kansainvälisistä kontakteis-
ta. Meidän suomalaistenkin on 
avauduttava ulkomaille ja tuetta-
va nuorten uusia suhteita. Sitä tar-
vitsee myös isänmaamme talous-

elämä. Olemme Leijonina tärkeä 
ratas myös siinä kehityksessä.

Kun Leijonan henki ja sydän 
ovat paikallaan, palvelun saa-
ja ja antaja kokevat usein elä-
myksiä parhaasta päästä. Lions 
–toiminta antaa monipuolisena, 
kansainvälisenä vapaaehtoistyö-
nä mahdollisuuden saada itsel-
leen sitä enemmän mitä enem-
män siihen osallistuu. Ei olekaan 
ihme, että maailmalla sarjassaan 
luotetuin järjestömme kasvaa ja 
yli 1,3 miljoonaa jäsentä toimi-
vat tehokkaasti kotimaassaan ja 
yhteistyössä ympäri maapalloa. 
Vaikka elämme pohjoismaisessa 
hyvinvointivaltiossa, Lions –pal-
veluja tarvitsevat nuoret ja van-
hat. Apumme kohdennetaan sitä 
eniten tarvitseville. 

Oman liittomme toiminnan 
suunnittelua ja toteutusta on vara 

aina parantaa. Haluan olla muka-
na  kehittämässä edelleen hyvin 
käynnistyneitä tehostamistoimia. 
Klubien palveluun kuuluu myös 
Lions –teemojen pitäminen esil-
lä. Esimerkkinä voisivat olla ka-
tastrofitilin ja –keräyksen sekä 
Lions Questin markkinointi nä-
kyvästi. 

Lions –perinteet jatkuvat vah-
voina. Nuoremmat sukupolvet, 
Leot ja lisääntyvä naisten osal-
listuminen Lions –toimintaan ta-
kaavat palvelujemme monipuo-
listumisen. Kun Harri Ala-Kulju 
valitaan kansainväliseksi presi-
dentiksi, luotan Suomen Lions 
–toiminnan saavan sellaista nos-
tetta, että palveluvoimamme kas-
vu jatkuu. Tervetuloa jokaisesta 
klubista runsaalla joukolla Vaa-
saan äänestämään!

Kuvassa vas. Sirkku ja Harri Ala-Kulju sekä Asko ja Kaisu Merilä

Kun Lions-liiton vuosikoko-
us päätti, että suomalainen läh-
tee tavoittelemaan koko Lions-
järjestön korkeimman johtajan 
tehtävää, se asetti kampanjan 
työnimeksi ”Suomi Johtoon 
2010”. Ajatuksena oli, että tavoi-
te toteutuisi suurin piirtein noi-
hin aikoihin. Toki tiedettiin, että 
vuosi 2010 on ns. ”Amerikan 
vuoro”, joten tavoite oli aikaisin-
taan 2009, ja sen jälkeen jatkaen 
tarvittaessa parittomin vuosin.

Kuten tiedetään, järjestöllä oli 
eurooppalainen presidentti vuon-
na 2009, joten vuosi oli liian ai-
kainen. Ensimmäinen todelli-
nen yritys tehtiin vuodelle 2011. 
Maailmasta löytyi kuitenkin yksi 
maa (itse asiassa manner - Aust-
ralia), jolla ei koskaan ollut ollut 
presidenttiä ja jonka jäsenmäärä 
ylitti Suomen jäsenmäärän. Jä-
senmäärä oli myös selvässä kas-
vussa. Näin ollen suositelluksi 
ehdokkaaksi tuli australialainen 
Barry Palmer.

Suomen Lions-johto päät-
ti jatkaa kampanjaa tavoitteena 
Hampurin kansainvälinen vuosi-
kokous vuonna 2013. Seuraavat 
1,5 vuotta on intensiivistä kam-
panja-aikaa.

Onnistuessamme olen vaalis-
sa v. 2013 ja toivon silloin mah-
dollisimman monen suomalaisen 
osallistuvan tähän kokoukseen. 
Kysymyksessä on todellinen 
Suomen näyttö.

Harri Ala-Kulju
PID

”Suomi 
johtoon” 
jatkuu

7

on voimaa
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Jäsenohjelma-asiaa
Yksi jäsenohjelman tavoitteista on naisten osuuden kasvattaminen jäsenistössä

Suomen Lions-liiton jäsenoh-
jelma tähtää klubien toiminta-
edellytysten turvaamiseen nyt ja 
tulevaisuudessa. Klubin toiminta-
edellytysten perustan muodosta-
vat klubien jäsenet. Jäsenohjelma 
tarjoaa ja mahdollistaa toimenpi-
teitä klubeille ja niiden jäsenille 
tarpeiden mukaan. Panostamalla 
jäsen- ja klubiviihtyvyyteen sekä 
tavoitteelliseen ja tarkoituksen-
mukaiseen jäsenhankintaan luo-
daan pohjaa tulevaisuuden lei-
jonien palvelutoiminnalle. Sitä 
yhteiskuntamme tulee jatkossakin 
tarvitsemaan. 

Jäsenohjelman toimenpiteenä 
tuetaan myös piirejä uusien klu-
bien perustamisessa. Yksi jäseno-
hjelman tavoitteista on naisten 
osuuden kasvattaminen jäsenis-
tössä. Tavoitteena on myös saada 
mukaan tämänhetkistä jäsenistön 
keski-ikää nuorempia henkilöitä 

eli alle 60-vuotiaita, unohtamat-
ta kuitenkaan suurten ikäluokki-
en potentiaalia uusina leijonina.  
 
Naisenergiaa
Viime vuosina piiriin perustetut 
uudet klubit ovat olleet naisten 
lionsklubeja. Tästä voidaan en-
nustaa, että piirissä ollaan mai-
niosti suunnassa kohti jäsenohjel-
man tavoitetta kasvattaa naisten 
prosentuaalista osuutta jäsenis-
tössä. 

LC Utajärvi / Isa Asp perustet-
tiin 31.5.2010 ja perustamisjuhlaa 
vietettiin 4.9.2010. Isa Asp perus-
tettiin tarjoamaan paikkakunnan 
naisille yhteisö ja verkosto, mil-
laista Utajärvellä ei vielä ollut. 
Esimerkiksi naisyrittäjät ja kun-
nan eri tehtävissä toimivat vir-
kailijat kokivat yhteisenä tarpee-
naan uuden klubin perustamisen. 
Klubissa mahdollistuu naisten 

toiminta yhteisesti tärkeiksi ko-
ettujen asioiden edistämiseksi ja 
yhdessä olo. 

Isa Aspin perustamis- eli char-
terjuhlaa vietettiin kuulaassa 
syyssäässä Ahmaksen kalevalai-
sessa perinnekylässä. Kalevalai-
nen perinnekylä Ahmaksella on 
kokoelma rakennuksia ja kerto-
muksia menneiltä ajoilta. Perin-
teen mahtava voima läpi vuosisa-
tojen oli käin kosketeltavaa. 

Uuden klubin jäsenet onnis-
tuivat tekemään juhlasta ikimuis-
toisen ja klubin perustamisen 
hengen sekä ensimmäisen suo-
malaisen naistaidelyyrikon, Isa 
Aspin näköisen. Charterpesiden-
tin tehtävään klubi valitsi Hanne-
le Karhun. Kummiklubikseen LC 
Utajärvi / Isa Asp sai LC Oulu / 
Hannat klubin. Opaslioneina toi-
mivat Anneli Alasalmi-Husso ja 
Susanna Saranlinna.

’Säätiedotus’ lupaa uutta nais-
energiaa myös tälle kaudelle. Tal-
ven aikana on kokoonnuttu Kuh-
mossa uuden klubin perus-tamisen 
merkeissä. LC Kuhmo / Kuhmon-
niemen liitännäisklubi Helenoil-
la on suunta kohti seuraavaa nais-
klubia piirissä.  

Pienillä teoilla  
suuriin tuloksiin
Jäsenohjelman toteuttamisessa 
huomioidaan myös piirin teema. 
Piirin Jäsen- ja koulutustoimikun-
ta tekee omalla panoksellaan lu-
kuisan määrän tälläkin kaudella 
palvelutekoja tavoitteiden saavut-
tamiseksi ja tulokset puhukoot 
puolestaan. Hyvältä näyttää. 

Jäsenohjelmaterveisin,
Susanna Saranlinna

GMT- eli jäsenohjelmakouluttaja

Ahmaksen kalevalaisessa perinnekylässä pidetyssä Chartenjuhlassa toivotettiin vieraat juhlallisesti 
tervetulleeksi. Naisklubi Isa Asp perustamiskokous pidettiin toukokuussa 2010. 

Hyvän mielen 
liikuntatapahtuma

Limingassa 14.5.2011
leiditlentoon.nettisivu.org
leiditlentoon@gmail.com

järj. LC Liminka-Kultasirkut

47. HÄRKÄJUHLAT
VIHANNIN MÄNTYLAMMELLA

La 13.8.2011
OHJELMAA 

KOLMELLA LAVALLA

järj. VihU/LC Vihanti

Elokuussa kohdataan
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Leijonatoimintaa Espanjan aurinkorannalla

Kun sotiemme jälkeinen raken-
tajasukupolvi 1980-luvun lopul-
la yhä enenevässä määrin alkoi 
muuttaa Pohjolan pakkasia pa-
koon ”etelän lämpöön”, kasvoi 
Costa del Solin suomalaissiirto-
kunta niin, että 1990-luvulla voi-
tiin puhua jo noin 12 000 ihmi-
sestä.

Tulijoiden joukossa oli luon-
nollisesti myös aktiivisessa lei-
jonatoiminnassa mukana ollei-
ta. Heräsi ajatus, että Espanjassa 
voitaisiin harrastaa samoja asioi-
ta kuin Suomessakin - onhan lei-
jonatoiminta maailmanlaajuista. 
Ajateltiin, että suomalaiset lei-
jonat voisivat ulkomaillakin yl-
läpitää sosiaalista identiteettiään 
veljeskunnan välityksellä. Suo-
menkielisen klubin taustalla on 
ollut paitsi leijona-aate myös halu 
kuulua ryhmään, jolla on yhteisiä 
symboleja ja päämääriä. Erilais-
ten osin byrokraattistenkin vään-
töjen jälkeen voitiin 24. helmi-
kuuta 1992 pitää klubin perustava 
kokous. Paikalla oli 16 tulevaa 
veljeä, jotka siis päättivät perus-
taa Espanjan Aurinkorannikolle 
suomenkielisen Espanjan Lions-
liiton alaisen leijonaklubin. Pai-
kallinen espanjalaisten Club de 
Leones Torremolinos suostui ilo-
mielin kummiklubiksi.

On huomattava, että vaikka pe-

rustettu klubi on suomenkielinen 
ja suomalaisista koostuva, on se 
organisatorisesti espanjalainen ja 
kuuluu Espanjan liiton 116B-pii-
riin. Vaikka klubin nimessä esiin-
tyy sana ”Torremolinos”, asuvat 
ja toimivat klubiveljet koko Costa 
del Solin alueella.

Vuonna 1992 vietettiin Charter 
Night-juhlaa. Klubin kokoukset 
alkoivat sujua totuttuun suoma-
laiseen tapaan rutinoidusti; oli-
han klubissa paljon jo Suomessa 
leijonatyössä mukana olleita. Ke-
vätjuhlaperinne on säilynyt vuo-
sien saatossa ja vuosittain toistu-
vaksi aktiviteetiksi on tullut myös 
golfkilpailu sekä autoilutapahtu-
ma. Tapahtuman suojelija on ral-
liajon moninkertainen maailman-
mestari Juha Kankkunen. Klubin 
perustamiskokouksen tienoille 
helmikuun loppuun on vuosittain 
sijoittunut Gala Primavera-juhla, 
joka tunnetaan myös nimellä Ke-
vättanssiaiset. Kyseessä on ran-
nikon suomalaissocietyn yhteis-
tapahtuma, ruokailun ja tanssin 
sävyttämä iloinen ilta. Ladyt pitä-
vät säännöllisesti omat kuukausi-

kokouksensa. 
Suomalaissiirtokunnan kes-

kuudessa klubi on arvostettu. Se 
osallistuu eri suomalaisyhteisö-
jen perustaman Aurinkorannikon 
Suomalaisyhteisöjen Neuvottelu-
kunnan työhön ja järjestää vuorol-
laan mm. koko rannikon kattavan 
Suomen itsenäisyyspäiväjuhlan, 
yhteistyössä Neuvottelukunnan 
kanssa. Klubi on Kanariansaarilla 
Las Palmasissa toimivan suoma-

laisen leijonaklubin kummi, sekä 
Costa Blancalla Torreviejassa si-
jaisevan suomalaisen leijonaklu-
bin ystävyysklubi.

Costa del Sol on turistialuet-
ta ja onkin luonnollista, että suo-
malaiset leijonaveljet lomalla ol-
lessaan käyvät paikkaamassa. 
Tähän perustuu se, että suomalai-
nen klubi on vastaanottanut jo yli 
2100 vierailijaa, joka on tiettäväs-
ti maailmanennätys kansainväli-
sen leijonajärjestön piirissä. 

Tämän jutun kirjoittaja on käy-
nyt LC-Torremolinos- Suomen 
vieraana useita kertoja. Klubiko-
kouksessa on yleensä yhtä paljon 
vieraita kuin klubilaisia. Koko-
ukset ovat erinomaisesti johdet-
tuja, vieraille annetaan esittäyty-
mis- ja puheenvuoro. Tunnelma 
on välitön ja leijonahenkeä yllä-
pitävä. Joka kokouksessa nauti-
taan hyvä illallinen ja jokainen 
osallistuu ilmaisen illallisen ar-
vontaan. LC-paikkaustodistus on 
saanut vierailijoiden osalta suu-
ren suosion. Klubin järjestämät It-
senäisyyspäiväjuhlat, konsertit ja 
tapahtumat ovat erittäin suosittu-
ja Aurinkorannikolla asuvien suo-
malaisten keskuudessa. 

Kullervo Niiniketo 
LC Oulu/Raatti

LC-Torremolinos-Suomen 
edustajana Esko Laukka ottaa 
vastaan LC-Oulu/Raatti viirin 
Kullervo Niinikedolta.

Lions Jyrki Sarni, presidentti Tarmo Toikka ja Esko Laukka LC-kokouksessa vuoden 2010 syksyllä Torre-
molinoksessa
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LCIF - oma kansainväli-
sen avun kanava
Kansainvälisen lionsjärjestön sää-
tiö (LCIF) on järjestön virallinen 
avustustoimintaa harjoittava elin. 
Säätiö tukee lionsklubien toimin-
taa eri puolilla maailmaa silloin, 

Leijonat sokeiden ritareinaLeijonat sokeiden ritareina

Sight First- ohjelman menestyk-
sestä huolimatta maailman lio-
neilla on edessään vielä paljon 
työtä, toteaa Esko Toiviainen.

kun ne palvelevat omia paikalli-
sia yhteisöjään ja toteuttavat niil-
le tärkeitä suuren mittakaavan hu-
manitaarisia projekteja. Projektit 
voivat vaihdella katastrofiavun 
antamisesta nuorison kehityk-
sen tukemiseen ja sokeuden en-
naltaehkäisyyn. Parhaiten lionit 
tunnetaan kaikkialla maailmassa 
kuitenkin työstään näön ja näke-
misen puolesta. 

Näön suojelu ja sokeu-
den ennaltaehkäisy 
Helen Keller haastoi vuonna 1925 
maailman lionit ryhtymään ”so-
keiden ritareiksi”. Tämä haaste 
johti sellaisiin varhaisiin, ja nyt 
jo historiallisina pidettäviin saa-
vutuksiin kuin: sokeiden ja huo-
nonäköisten apuvälineeksi kaik-
kialla tunnistettavan valkoisen 
kepin luominen 1940- luvulla, 
maailman ensimmäisen silmä-
pankin perustaminen 1950- luvul-
la, opaskoirakoulujen kehittämi-
nen 1960- luvulla. Myös 1970- ja 
1980- luvuilla lionit saivat aikaan 
merkittäviä parannuksia taistelus-

sa ennalta ehkäistävissä ja paran-
nettavissa olevaa sokeutta vastaan 
erityisesti kehitysmaissa.. 

Sight First- ohjelma
Vuonna 1990 lionit aloittivat 
LCIF:n kautta Sight First- oh-
jelman. Se oli maailman ensim-
mäinen globaali humanitaarinen 
ohjelma taistelussa sokeutta ja 
sokeutumista vastaan. Ohjelman 
rahoittamiseksi lionit keräsivät 
Sight First I- kampanjan aikana 
yhteensä yli 143 miljoonaa dol-
laria. LCIF:n historian menestyk-
sellisin varainhankintakampanja 
on kuitenkin ollut vuosina 2004 - 
2008 toteutettu Sight First II . Sen 
aikana kerättiin säätiölle yli 200 
milj. dollaria. Suomessa keräys-
tulos oli yli kolme miljoonaa dol-
laria ja I-piirissä yli 136 000 dol-
laria. 

Sight First- ohjelman aloitta-
misen jälkeen maailmassa on 7,6 
miljoonaa ihmistä saanut näköky-
kynsä takaisin kaihileikkausten 
avulla, 30 miljoonan ihmisen nä-
kökyvyn menetys on estetty ja yli 

sata miljoonaa ihmistä on päässyt 
paremman näönhuollon piiriin. 
Sight First- ohjelma on tarjonnut 
apua erityisesti niille ihmisille, 
jotka kärsivät huononäköisyydes-
tä tai parantumattomasta sokeu-
desta. 

Ohjelma uusi vaihe 
Sight First- ohjelman menestyk-
sestä huolimatta maailman lio-
neilla on edessään vielä paljon 
työtä. Asiantuntijat ennustavat, 
että vuoteen 2020 mennessä maa-
ilman sokeiden määrä on 75 mil-
joonaa ja huononäköisyydestä 
kärsii lähes 250 miljoonaa ihmis-
tä. Näihin haasteisiin vastaami-
seen Sight First- ohjelmassa tul-
laan lähivuosina käyttämään yli 
200 miljoonaa dollaria. 

Esko Toiviainen
LCIF- piirikoordinaattori

Lions-liiton 107 I-piiri kiittää seuraavia klubeja 
piirilehti TervaLeijonan tekemisen tukemisesta:

Hailuoto 
Haukipudas 
Haukipudas/Kello 
Hyrynsalmi
Ii
Kajaani Linna
Kajaani Vuohenki
Kempele/Sampola 
Kiiminki 
Kiiminki/Jääli
Kuhmo
Kuhmo/Kuhmonniemi
Liminka/Kultasirkut 
Liminka/Lakeus 
Liminka/Liminganlahti
Muhos

Oulu
Oulu Avain
Oulu Hannat
Oulu Maikkula
Oulu Myllyoja-Haapalehto
Oulu Oulujoki
Oulu Pateniemi
Oulu Pokkitörmä
Oulu Raatti
Oulu Sarat
Oulu Sillat
Oulu Terwa
Oulunsalo
Paltamo
Pattijoki
Pulkkila-Piippola

Puolanka
Pyhäjoki-Merijärvi
Pyhäntä
Raahe Fantti
Raahe Kreivi
Ruukki
Siikajoki
Sotkamo 
Sotkamo Vuokatti
Suomussalmi
Tyrnävä
Utajärvi
Utajärvi/Isa Asp
Vaala 
Vihanti
Vuolijoki
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Outi Penttinen 
jäsen LC Sotkamo/Vuokatti

Päivitä näkösi digiaikaan

Yhä suurempi osa työaikaa kuluu 
näyttöpäätteiden äärellä. Erinäiset 
tietokoneiden ruudut, kännykät, 
televisiot ja iPodit täyttävät myös 
vapaa-ajan. Jatkuvan lähityösken-
telyn seurauksena silmien kyky 
tarkentaa eri etäisyyksille jou-
tuu kovalle koetukselle, mikä voi 
johtaa silmän mukautujalihasten 
kramppeihin. 

”Ikääntyminen vähentää sil-

män linssin eli mykiön joustavuut-
ta ja kykyä tarkentaa katsekohtee-
seen. Näköongelmat tulevat esiin 
usein vasta sivuoireiden eli esi-
merkiksi päänsäryn tai niskakipu-
jen myötä. Silloinkaan ongelmien 
ei välttämättä ymmärretä johtu-
van silmistä. Oireisiin on tärkeää 
kiinnittää huomiota heti alkuvai-
heessa”, muistuttaa työnäköoptik-
ko Ulla Moilanen Specsavers Op-
tikko Kajaanin liikkeestä.

Jopa yli puolet päätetyö-
tä tekevistä kärsii päätetyöstä ai-
heutuvista näköoireista kuten 
silmien rasittumisesta, ärsyyn-
tymisestä, kuivuudesta ja punoi-
tuksesta. Päätetyön lisääntyessä 
näköongelmista saattaa tulla pait-
si terveydellinen ongelma, myös 
kansantaloudellinen rasite. Tut-
kimuksissa on todettu suora yhte-
ys asianmukaisen näönhuollon ja 
työn tuottavuuden välillä.  Myös 
pienet näkövirheet, joista käyttä-
jät eivät useinkaan ole tietoisia, 
saattavat vaikuttaa työtehtävän 
suorituksen tehokkuuteen jopa 20 
prosentin verran.

Työtehon parantuminen on 
vain yksi syy näönhuollon kus-
tannustehokkuuteen. Työergono-
miaan yhdistyessään onnistunut 
näönhuolto vähentää luuston ja 
lihasten ongelmien ilmenemistä, 
lääkärikuluja sekä sairauspoissa-
olojen määrää. 

Syväterävä- ja  
toimistomoniteholinssit 
Lähikäyttöön suunnitelluissa sy-
väterävissä linsseissä on opti-
moidut ominaisuudet näyttöpääte-
työskentelyyn, sillä niiden tarkka 
näköalue ulottuu lukulaseja pi-
demmälle. Toimistomonitehot 
taas sopivat kokonaisvaltaisem-

min toimistossa työskentelyyn 
tai sisätiloihin yleensä, sillä nii-
den näköalue ulottuu näyttöpäät-
teeltä kattamaan lisäksi koko toi-
misto- tai kotitympäristön, jolloin 
esimerkiksi kokoukset ja asiakas-
palvelutilanteet hoituvat näillä la-
seilla. 

Syväterävillä tai toimistomo-
nitehoilla ei näe kauas, joten ne 
eivät sovellu esimerkiksi autolla-
ajoon.

”Syväteräviä laseja on aiem-
min tarjottu työnantajan kustan-
tamina vain näyttöpäätetyötä te-
keville. Nykyinen edullisempi 
hintataso on tehnyt useampien 
silmälasien, kuten syväterävien, 
hankinnan mahdolliseksi kaikille. 
Tällä hetkellä syväteräviä laseja 
käyttävien joukosta löytyy muun 
muassa käsitöitä tekeviä, musii-
kin harrastajia, lääkäreitä tai in-
nokkaita lukijoita. Käyttäjäkunta 
on erittäin laaja ja käyttäjät tyy-
tyväisiä. Sukkapuikotkin käyvät 
kuuleman mukaan nopeammin 
uusien syväterävien lasien han-
kinnan myötä.”, kertoo optikko-
yrittäjä Outi Penttinen Specsavers 
Optikko Kajaanin liikkeestä.

Toimistolasit työnantajan 
kustantamina 
Työnantaja on velvollinen hank-
kimaan työntekijälle erityisesti 
näyttöpäätetyöhön soveltuvat la-
sit, jos tavalliset silmälasit eivät 
tuo helpotusta työntekoon edes 
työpisteen ergonomisten korjaus-

ten jälkeen. Tarvittavan lausun-
non voi antaa Työterveyslaitok-
sen laillistama työnäköoptikko tai 
silmälääkäri työterveyshuollon lä-
hetteen perusteella. Ennen erityis-
työlasien hankintaa työterveys-
huollon tulee selvittää työpisteen 
ergonomia ja pyrkiä muuttamaan 
työpiste työntekijälle sopivaksi.

”Järjestelmä koituu molempien 
osapuolten parhaaksi. Työnteki-
jän terveys paranee, kun päänsär-
ky ja muut vääristä työasennoista 
johtuvat kivut vähentyvät. Samal-
la työnantaja saa iloisemman ja 
tuotteliaamman työntekijän, jol-
le kertyy vähemmän sairauspois-
saoloja. Myös yksilön työteho 
paranee: hyvin näkevä työnteki-
jä tekee merkittävästi vähemmän 
virheitä kuin ruudulle tihrusta-
va. Laskelmien mukaan näyttö-
päätelasit maksavat itsensä takai-
sin noin kolmessa kuukaudessa”, 
työnäköoptikko Ulla Moilanen 
sanoo.

Käytäntö on, että työnanta-
ja korvaa linssit ja työpaikkakoh-
taisesti sovitun määrän kehysten 
hinnasta tai  linssien erityiskäsit-
telystä. Työnantaja on oikeutettu 
KELA-korvaukseen erityistyöla-
sihankinnoissa. Lisäksi esimer-
kiksi yksityisyrittäjä voi vähen-
tää erityistyölasit verotuksessa, 
mikäli hankinnalle on pätevät pe-
rustelut.

Maailma muuttuu digitaaliseksi ja paperit ruuduil-
la viliseviksi teksteiksi. Näköongelmista, vääristä 
työasennoista ja työn staattisuudesta syntyvät 
terveyshaitat ovat yleisiä ja vaikuttavat työtehoon ja 
tuottavuuteen. Muuttuneessa ympäristössä silmien 
mukautumiskyvyltä vaaditaan aiempaa enemmän 
niin töissä kuin vapaa-ajallakin. 

Käy optikolla tai silmälääkäril-
lä vähintään joka toinen vuo-
si, aikuisnäön alkaessa oireh-
tia jopa useammin. 
Käy läpi silmälasien käyttö-
tarpeesi optikon kanssa ja 
kartoittakaa yhdessä mahdol-
liset ongelma-alueet. 
Syväterävät silmälasit ovat ny-
kyaikainen ratkaisu kun vietät 
paljon aikaa näyttöpäättei-
den ääressä tai muissa pitkä-
aikaista lähikatselua vaativissa 
muissa työtehtävissä tai har-
rastuksissa.
Toimistomonitehot ovat vaih-
toehto tavallisille monitehoil-
le, kun silmälasien pääasialli-
nen käyttöalue on sisätiloissa.
Silmien rentoututtaminen on 
tärkeää. Silmät kaipaavat vaih-
telua ja rentoutusta aivan ku-
ten muu kehokin. Jo tuhansia 
vuosia sitten kiinalaiset tutki-
vat silmien rentouttamista ja 
antoivat ohjeeksi: Illalla nuk-
kumaan mennessä on hyvä 
katsoa tähtitaivasta ja ren-
touttaa silmät.

Outi Penttisen viisi 
askelta parempaan 
näönhuoltoon 
digiajassa:

”Hyvin näkevä työntekijä tekee merkittävästi vähemmän virheitä 
kuin ruudulle tihrustava.” 

Päivitä näkösi digiaikaan
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ALERT- työksi ei katsota tavan-
omaista auttamistyötä, kuten 
puun pilkkomista, lumen luontia, 
korjaustyötä, vanhusten hoivatyö-
tä eli tehtäviä tai auttamista, joka 
on ennalta odotettavaa ja luon-
taista. ALERT-suunnitelma laa-

Ihmetystä herättävä ALERT

ditaan sen vuoksi, että on laitettu 
paperille, mitä klubissa tehdään 
hätätilanteessa. ALERT- työ on 
erittäin palkitsevaa. Palkitsevaa 
on kun voi todeta: ”me autamme 
teitä”. Silloin tiedostaa lions aat-
teen ”Me palvelemme” -arvon ja 

merkityksen itselle sekä yhteisöl-
lemme.

Lions Clubs International, Pu-
nainen Risti sekä Puolikuu ovat 
tehneet yhteistyösopimuksen 
ALERT-toiminnasta, jonka jäl-
keen Suomen Lions-Liitto on teh-
nyt päätöksen mukaan lähtemi-
sestä. Lions ALERT-toiminnan 
periaate on, että toimimme omien 
kansallisten määräysten ja ohjeit-
ten mukaisesti. Tiedostamme, että 
yhteiskunnan puolesta on järjes-
tetty palo- ja pelastustoimi, joka 
takaa avun, sekä turvallisuuden 
hätätilanteen sattuessa. Lionsklu-
bien tehtäviksi jää auttaa ja avus-
taa akuutin hätätilan jälkeen, eli 
niin kuin tähänkin saakka  on teh-
ty, mutta nyt terävöitetään näiltä 
osin toimintaa.

Meidän oma I-piiri aloitti 
ALERT-toiminnan ensimmäisenä 
Suomessa. Syksystä 2010 lähtien 
klubit ovat nimittäneet ALERT-
vastaavia. Klubien tueksi pii-
ri perusti työryhmän, johon kuu-
luu eri alojen ammattilaisia, jotka 
ovat siviiliammateissaan toimi-
neet aloilla, joista on arvokasta 
hyötyä ALERT- työhömme. Uu-
tena asiana toiminta on herättä-
nyt klubeissa keskustelua. Monet 
klubit ottivat kuitenkin asian po-
sitiivisena aktiviteettinä, toisaalta 
oli klubeja, joissa nähtiin toiminta 
viranomaisten rinnalla toimimise-
na, ja uutena osana jonkin tahon 
rahanhankintana. Pelättiin taas 
uutta lisäkäskytystä ylhäältäpäin. 
Näinkin voi ajatella, mutta tämä 
on hyvä ja arvokas asia, joka on 
myös helppo toteuttaa.

ALERT apua tulipalon 
jälkeen 
Haukiputaan Jokikylällä syystal-
vella 2009 tuli tuhosi koko piha-
piirin. Asuintalo ja hevostalli pa-
loivat kivijalkaa myöten. Tilanne 
tuntuu sitäkin pahemmalta, koska 
kiinteistön omistaja on täysin osa-
ton vahingon syntyyn. Monenlai-
set eri suunnitelmat ja ratkaisut on 
tehty, ennen kuin päästään vahin-
gon korjaamiseen. Yksinhuoltaja-
äidille sopi parhaiten valmistalo-
ratkaisu.

Uuden talon rakentamiseen 
päästiin 2010 elo-syyskuun vaih-
teessa. Rakentamisvastuun alus-
ta asti on ottanut hänen eläkkeel-
lä oleva äitinsä, jonka mielestä 
rakennusluvan saaminen oli ko-
van työn takana. Rakennuspuo-
len määräysviidakko vaatii rahaa, 
aikaa, lippuja ja lappuja. Hevos-
talliyrittäjälle rakentamispaineet 
ovat olleet kovat. 

Talo valmistui ja päästiin 
muuttamaan tammi-helmikuussa. 
Rakennuspaikan puhtaus näkyy ja 
kertoo vieraalle, että työtä on teh-
ty sydämellä ja auttamismielellä. 
Siitä huolimatta on vielä lankkua, 
lautaa, sekä polttopuuta, palaneit-
ten rakennusten jätteitä jne. Joka 
paikka huusi tekeviä käsiä saatta-
maan paikat talvikuntoon, jossa 
työssä lionit ovat olleet apuna.

Mauri Viitajylhä,  
LC Muhos
ALERT- kriisien  
hallintaympäristö pj

ALERT –on auttamistyötä, jota lionit tekevät silloin 
kun ihmiselle, perheelle tai jollekin taholle on sattu-
nut jokin ennalta-arvaamaton tapahtuma, vahinko, 
sairaus, tulipalo, myrskytuho jne. Se on myös huo-
lehtimista omasta turvallisuudesta, aktiviteeteistä 
kokouksiin sekä varautumista pandemioihin. 

Mauri Viitajylhä esittämässä ALERT-katsausta viime syksynä i-
piirin piirihallituksen kokouksessa.

Suomalaisen Lions ALERT-toiminnan periaate on, että toimimme omien kansallisten määräysten ja ohjeitten mukaisesti. Lions ALERT- ohjelma 
on sitä, että tiedostamme resurssimme, ja toimimme sen mukaisesti. Kunnioitamme Suomalaista Lions  perinnettä. Periaatteenamme on” ME 
PALVELEMME”. Olemmehan palvelujärjestö. Tarvitaan käsiä tekemään työtä ja avustamaan hätään joutuneita. Lions ALERT- ohjelma huolehtii 
myös omasta turvallisuudesta, aktiviteeteistä kokouksiin sekä varautumista pandemioihin. Suomalaisen Lions ALERT -ohjelman missio on seu-
raava: Tarjota lioneille suunnitelmalliset kehykset ja verkosto, joiden puitteissa he voivat antaa ihmisille hätätilanteessa tarvittavaa apua.

Oulu, Raahe, Kuusamo, Kemijärvi
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Jari Sinkkonen

Nuoruusiän 
haasteet

tiistaina 13.9.2011 klo 18.00 
Kaukametsän sali, Kajaani

Avoin ja maksuton luento vanhemmuudesta 

Luennoitsijana tilaisuudessa toimii lastenpsykiatri Jari 
Sinkkonen. 

Tilaisuuden järjestelyistä vastaavat Nuorten Ystävät ry, 
Lions I-piiri ja LC Kajaani/Linna.

VIETÄ KOKOUSPÄIVÄ JOUTENLAMMELLA

www.joutenlampi.fi

Kokouspäivät
luonnon helmassa.

Tarjoamme toimivat puitteet ja rauhallisen ympäristön seminaa-
rien, kurssien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Nykyaikaiset koko-
ustilat, runsaat majoitusvaihtoehdot sekä räätälöidyt ruokatar-
joilut luovat edellytykset onnistuneille tilaisuuksille. Joutenlampi 
sijaitsee 15 km Kajaanista pohjoiseen. Tervetuloa viihtymään 
hyvän palvelun ja upean kainuulaisen luonnon keskelle!

Joutenlammentie 294
87930 Salmijärvi
puh: (08) 6873 361
toimisto@joutenlampi.fi
www.joutenlampi.fi

www.vareskeskus.fi 

Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea
VARES-keskus

Atlantin yli tyylikkäästi valtamerten kuningattarella 

Queen Mary 2:lla

Yrjönkatu 23 A, 2. krs, 00100 HELSINKI • www.aktiv-resor.fi • sales@aktiv-resor.fi • 0200-62 900

Soita 
0200 62900 
(0,66 eur/min) 

Tutustu tarjouksiin 
kotisivuillamme 

www.aktiv-resor.fi

www.lions.fi/district107-i/
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Kuluva kausi on lionismin Suo-
meen tulon 60. juhlavuosi sekä 
Suomen Lions-liiton 50. juh-
lavuosi. Juhlavuosi aloitettiin 
kakkukahvilla kesäkuussa Hä-
meenlinnan vuosikokouksen yh-
teydessä. Elokuun lopulla jär-
jestettiin yhteistyökumppaneille 
juhlaseminaari.

Tällä kaudella uutena aktivi-
teettimahdollisuutena klubeille 
tarjottiin mahdollisuus osallistua 
Ylen Hyvä-säätiön Nenä-päivään. 
Kampanjan avaus suoritettiin juh-

Palvelu on voimavarammeLions-Liiton 
tervehdys

lavuoden tempauksessa Linnan-
mäellä elokuussa. Tämän akti-
viteetin tuloksena me saimme 
julkista näkyvyyttä että kuulu-
vuutta positiivisessa mielessä. 

Kuluvalla kaudella on keski-
tytty palvelun arvon nostamiseen 
sekä klubien sisäisen toiminnan 
ylläpitoon. Haaste on otettu vas-
taan hyvin ja samalla klubien tun-
nettavuus on yleisön silmissä kas-
vanut.

Tämän kauden loppupuolis-
kolla käynnistyy Invalidi-liiton 

kanssa palveluprojekti pilotein. 
Tässä aktiviteetissa ei käytetä ra-
haa lainkaan, ainoastaan uhrataan 
vain aikaa ja tekeviä käsipareja. 
Mielestäni tällöin palaamme juu-
rillemme ”We Serve” hengessä. 
Palvelu on se perusta, johon kaik-
ki toimintamme tulee pohjautua 
ja on pohjautunut koko järjestöm-
me historian ajan. 

Kuluvan kauden aikana ovat 
leijonat ottaneet uusia harppa-
uksia laajennukseen perustamal-
la klubeja ja liitännäisklubeja. 

Lauri ja Kaisa Vainio viime kesänä Sydneyssä, jossa pidettiin kan-
sainvälinen lionsjärjestön kokous. 

Nämä kaikki edesauttavat tule-
vaisuutta silmällä pitäen palvelu-
voiman ylläpidossa. 

Hämeenlinnan vuosikokouk-
sessa hyväksyttiin Suomen Lions-
liiton toiminnalle arvot, joita ovat 
isänmaa ja maailma, luotettavuus, 
palveluhalu, talkootyö ja ihmis-
läheisyys. Nyt on aika klubien 
käydä keskustelua klubin omis-
ta arvoista, mitä ne ovat? Niiden 
avulla meidän on helpompi mark-
kinoida jäsenyyttä jäsenkandi-
daateillemme. Niitä noudattaen 
on klubin helpompi toimia omal-
la paikkakunnallaan, yhteistyös-
sä muiden leijonien ja järjestöjen 
kanssa.

Lippu korkealla
Kauden alussa aloitettiin jäsen-
rekistereiden yhdistäminen, joka 
alkukankeuksista huolimatta on 
edennyt suunnitelmallisesti eteen-
päin. Viimeinen vaihe on aktivi-
teettiraportin luominen kotimai-
seen rekisteriin, joka valmistuu 
tammikuun loppupuolella. 

Kiitokset kaikille paikkakun-
tienne eteen tekemästänne palve-
lutyöstä. Jatketaan samalla tavalla 
ja pidetään lippu korkealla lie-
humassa. Välittäkää viestiä siitä, 
kuinka toimintaa Suomessa voisi 
kehittää. Antakaa ruusuja ja risu-
ja, niiden avulla voimme kehittää 
lionstoimintaa kotimaassamme.

Lauri Vainio
Suomen Lions-Liitto ry  
puheenjohtaja 2010-2011

KLUBITALON
HAMMASLÄÄKÄRIT
Erikoishammaslääkärit
(protetiikka ja purentafysiologia)
RITVA KUOPPALA
JUKKA KUOPPALA
• Perushammashoito
• Irtoproteesit
• Kruunut, sillat ja keraamiset paikat
• Purentavaivat
Ajanvaraus puh. 311 5805
Uusikatu 23, III krs, 90100 Oulu 

Kaarnatie 32
avoinna ark. 7-15.00
lounas 10.30-14.00

Päivi Lampinen puh. 040 543 2536
Kirsi Hyvärinen puh. 045 636 5000

- KOKOUS- JA SAUNATILAVUOKRAUS 
- PITOPALVELUT

PK GROUP OY Kaarnatie 32, Oulu 
kirsi@lounaskahvilakirsikka • www.lounaskahvilakirsikka.com

___ KULJETUS ___ 
HAVERINEN OY

www.kuljetushaverinen.com

•Muutot ja kuljetukset
•Pakkaustarvikkeet
•Muuttolaatikot
Soita (08) 530 1130
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Suomen Lions-liitto ry/I-piiri

SKEBA
nuorten bändiskaba

Loppukilpailu järjestetään 
maksullisena yleisötapahtumana 

Vaasan Ritzissä 6.10.2011.

I-piirin karsintakilpailu on 
sunnuntaina 6.3.2011 klo 15.00
Oulussa, Valvesalissa 
Hallituskatu 7, 90100 Oulu

TERVETULOA KUUNTELEMAAN
JA NÄKEMÄÄN !
 Lisätietoja antavat:

Henriikka Rasila, henriikka.rasila@leo-clubs.fi tai 044 566 7382
Hannu Orrenmaa, hannu.orrenmaa@lions.fi tai 040 735 6743

Kalevi Kiviniitty, kalevi.kiviniitty@lions.fi tai 050 556 1077

Karsintakilpailuun selvittivät tiensä Face of Chaos Kajaanista, Facelift Vaa-
lasta, Arctulary Oulaisista, Growth Haapajärveltä, Amnesia Paltamosta ja 
Temple Balls Oulusta. Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja on DC Hannu 

Orrenmaa ja tuomariston puheenjohtaja IPDG Asko Merilä.

Eero Vilén äänestämässä viime kesänä varapuheenjohtajista Suo-
men Lions-Liiton vuosikokouksessa Hämeenlinnassa

Lionstoimintaa nykyajassa
Mukaan miehiä, naisia ja nuoria:

Lions-aate pitää sisäistää ja täy-
tyy sitoutua annettuun Lion lu-
paukseen ”otan vastaan kaikki 
minulle annetut tehtävät”. Tästä 
lupauksesta monesti luistetaan lii-
an helposti. Lion-toiminta pitäisi 
saada mahtumaan omaan ja per-
heen toimintakalenteriin jo heti 
alusta alkaen kun on liitytty Lion-
järjestöön. Kilpailu vapaa-ajasta 
on kovaa tänäkin päivänä, mutta 
aktiivinen ihminen löytää mielen-
kiintoiselle tekemiselle aina ai-
kaa, passiivinen ei millekään.

Yksi ratkaisu perheen yhteisel-
le harrastukselle on yhteisklubi. 
Puolisoiden yhdessä toimiessa sa-
massa klubissa täysivaltaisina jä-
seninä se yhdistää perheenjäseniä, 
nimimerkillä ”kokemusta on”.

Yleensäkin naisten tulo Lion 
toimintaan virkistää ja aktivoi toi-
mintaa kaikilla tasoilla, muun mu-
assa piirimme uusimmat 4 klubia 

ovat naisten perustamia. Toiminta 
on saanut aivan uuden ilmeen ja 
parhaiten sen huomaa Lions-Lii-
ton vuosikokouksissa, joihin olen 
osallistunut kolmetoista kertaa, 
eli näkemystä on.

Lion-toiminnan rantautuessa 
Suomeen klubien perustajat oli-
vat etupäässä nuoria miehiä. Nyt 
eletään tätä päivää ja meidän tu-
lee toimia tässä päivässä, eli kut-
sutaan toimintaamme jatkamaan 
nuoria miehiä ja naisia. Nyt ei saa 
jäädä poteroihin makaamaan.

Kunnioitetaan vanhempia 
Lion henkilöitä ja heidän saavu-
tuksiaan, mutta nuoret Lionit ot-
takaa vastuuta ja toimitaan yhtei-
sen aatteen eteen WE SERVE.

Eero Vilèn 
2. varapiirikuvernööri- 
ehdokas 2011-2012       

Lyötynkatu 7, Oulu
puh. 0400 299 820
www.ravintolaperla.fi   
TERVETULOA!   

LC Kuhmo

PÄÄSIÄIS-
KOKKO

LAMMASSAARESSA
OULUSSA

lauantaina 
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Trullikilpailu lapsille

Ongintaa
Makkaraa, kahvia

LC Oulu
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Suomen Lions-liitto ry:n 57. vuo-
sikokous pidettiin Hämeenlinnas-
sa 12. – 13.6.2010. Paikalla oli 
yli 2000 osallistujaa, heistä 1 123 
virallista kokousedustajaa 496 
lionsklubista. I-piiristä oli edus-
tettuna 24 klubia. 

Suomen Lions-liitto ry:n uu-
deksi puheenjohtajaksi kaudelle 
2010–2011 valittiin VCC Lauri 
Vainio, LC Tervakoski. Kolmes-
ta ehdokkaasta valittiin varapu-
heenjohtajaksi PDG Heimo Po-
tinkara, LC Lahti/Laune. PDG 
Asko Merilä Utajärveltä i-piiris-
tä oli myös ehdolla ja sai toiseksi 

”Vastuu on minun” teemaksi 
Hämeenlinnan vuosikokouksessa

eniten ääniä. Piirikuvernööriksi i-
piiriin valittiin ehdolle VDG Jou-
ko Lampinen, puoliso Päivi Leh-
tovaara. 

Seuraavat vuosikokoukset pi-
detään Vaasa 2011, Jyväskylä 
2012, Heinola 2013, Pori 2014. 
Vuoden 2015 vuosikokouspaik-
kakunnaksi on ehdolla Sotkamon 
Vuokatti. Päätös asiasta tehdään 
ensi kesän Lions-Liiton vuosiko-
kouksessa Vaasassa. Kauden 2011 
– 2012 teemaksi valittiin ”Vastuu 
on minun”.

Heimo Turunen

Varapuheenjohtajista äänestämässä LC Liminka/Liminganlahden 
edustajat Kristian Ruotsalainen, Ari Brunni ja Eino Jakkula. Äänet 
eivät ihan riittäneet tällä kerralla lion Asko Merilän valintaan, vaikka 
saikin paljon ääniä.

Vuosikokoukseen kuuluu 
perinteisesti marssi. 
I-piiristä oli edustettuna 24 
klubia eli lähes puolet. 
(Kuva Eila Lahtinen)

Pekka ja Eeva Rautakorpi Raatti klubista kukittamassa vuorollaan 
Jouko ja Päivi Lampista piirikuvernöörivalinnan johdosta.

Susanna Saralinna LS Oulu Sarat ja Olavi Tapaninen LC Oulu Sil-
lat onnittelevat juuri valittua Lions-Liiton puheenjohtaja Lauri Vaini-
ota ja puolisoa Kaisaa.



20112011 2011

17

Tutustumisilta on tutustumisen 
arvoinen, josta haluamme tehdä 
nimensä mukaisen, hauskan, ren-
non ja muutenkin erilaisen. Yh-
dessä oleminen ja uusiin ystäviin 
tutustuminen on päällimmäisenä 
tavoitteena. Puitteet ovat merel-
lisen upeat, ohjelma on kepeää ja 
tanssimusiikki jalan alle sopivaa, 
hieman ehkä erilaistakin.  Näin 
nyt, kukaan ei tiedä mitä me vie-
lä keksimme. 

Odotamme avosylin Sinua Vaasaan
Lions-liiton 58. vuosikokous järjestetään 11-12.6 Vaasassa, jos-
sa kokousjärjestelyjen luvataan sujuvan vieraitten odottamalla 
tavalla. Yhteistyökumppaneiden saamisen ansiosta haasteel-
linen tavoitteemme on kokouksen edullisuuden toteutuminen. 
Jokainen yhteistyöllä saavutettu euro sataa suoraan leijonatoi-
minnan kehittämisen laariin. Ainoastaan kolmeen hintaryhmään 
emme voi vaikuttaa; majoitus, ilmoittautumis- ja rekisteröinti-
maksut sekä alkoholi. 

Luokaa leijonahenki uusiin jä-
seniin, sillä parempaa paikkaa ei 
olekaan, kuin suuri leijonatapah-
tuma. Meillä leijonahenki on kä-
sin kosketeltavissa, se tarttuu, 
innostaa ja takaa jatkuvuuden. 
Kokemuksesta tiedän, että vanha-
kin nuortuu uudestaan, harvaksi 
harmaantunut leijonaharja hulmu-
aa uusissa aktiviteeteissa. Joskus 
tuntuu, että halua olisi enemmän 
kuin kykyä. Nuorissa on leijoni-
enkin tulevaisuus.

Yhteishenki voimissaan
Hienointa kaikessa on se, että mo-
net alueemme klubit ovat omilla 
panoksillaan tukemassa kokouk-
sen onnistumista. On ymmärret-
ty, että kyseessä on Lions –lii-
ton vuosikokous, joka pidetään 
ja jonka puitteet luodaan Vaasas-
sa. Vaasalla on järjestelyoikeus. 

Kokous on kokous, me luomme 
parhaan kykymme mukaan sen 
ympärille hengen, joka syntyy ai-
nutkertaisista ja korkealaatuisista 
kokemuksista.

Haluamme tutustuttaa teidät 
rannikkoomme, sen hienoon kult-
tuuriin, monimuotoiseen elin-
keinoelämään. Ainutlaatuiset 
matkailukohteet, perintöalueet, 
historia jne ovat esillä Botniahal-
lissa liki 300 neliön näyttelynä. 
Sitä elävöittää erilaiset esitykset, 
mahdolliset maistiaiset, työnäy-
tökset … Oheisohjelma on moni-
muotoinen, toiminta-ajatuksem-
me mukainen.

Ruokailussa paikallisuus on 
päivien teemana. Elämme vau-
raalla alueella, emme syö huonos-
ti emmekä näe nälkää, miksi koh-
telisimme kutsuttuja vieraitamme 
toisin? Botniahallin ravintoloitsi-
ja Veikko Wennberg on kokenut 

suurien juhlien järjestäjä. Vierai-
den tyytyväisyys on hänelle kun-
nia-asia, jatkuvuuden varmistaja. 
Esimerkkinä mainittakoon lau-
antain lounas, jossa hirvisoppa 
on tehty hirvistä, joista puolet on 
hankittu Rannanjärven ja Isoon-
Taloon Antin mailta ja puolet 
ruotsalaiselta rannikolta. Ne eivät 
ole eläissään kuulleet suomenkie-
listä sanaa, eivätkä juoneet kuin 
merivettä. 

Lataudu tunnelmaan, käy lau-
lamassa karaokea sivuillamme. 
Vaasassa tavataan!

Olli Linjala
markkinointi-, viestintä ja 
yhteistyötoimikunta

17

Nuijanvaihtokokous luontokeskus Petolassa
Piirihallituksen kokous pidettiin 
17.heinäkuuta Kuhmossa Luonto-
keskus Petolassa. Siellä Jorma ja 
Sinikka Soikkeli luovutti piiriku-
vernöörin nuijan Jouko Lampisel-
le ja puoliso Päivi Lehtovaaralle. 
Samalla piirisihteerin ja rahaston-
hoitajan tehtävät vaihtuivat Kuh-
mo Kuhmonniemi klubista Oulu 
Raatti klubiin. Jorma Eronen luo-
vutti piirisihteerin tehtävät Eero 
Heikkiselle ja rahastonhoitaja Esa 
Piirainen Pentti Kaukoselle. Pii-
rin tilinumerot säilyivät ennal-
laan, kun Nordea jatkui piirin ti-
lien pankkina. Kuva Juhani Alanen
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I-piirin Leijonat unelmamatkalla

Eila Jousi näyttää mallia puttaamisesta Moorean uudella 
golfkentällä Jouko Vuotson seuratessa taustalla.

Neljätoista I-piirin Leijonaa ja Ladya toteutti viime kesänä suuren 
unelmansa osallistua kansainväliseen vuosikongressiin Australian 

Sydneyssä, mutta samoilla tulilla päätettiin kiertää maapallo tutustuen 
upeisiin kohteisiin ja nähtävyyksiin. Mukana ryhmässä oli kaikkiaan 

kaksikymmentäkaksi hyvähenkistä leijona-aatteen kannattajaa.

Ensimmäinen kohde oli New Del-
hi Intiassa. Liikennettä voi kuvata 
sanalla kaoottinen – ihmisiä ja rik-
soja oli kuin muurahaisia. Linja-
automatka Agraan kesti seitsemän 
tuntia ja näytti maaseudun karun 
puolen. Maailman kauneimmak-
si rakennukseksi kehuttu Taj Ma-
hal kruunasi Intian osuuden eivät-
kä liikenne ja roskatut tienvarret 
enää tuntuneet samanlaiselta sho-
kilta kuin matkan alussa. 

Kontrasti Taj Mahalin ja ym-
päröivän alueen välillä on valta-
va. Hökkeliasumuksia on pitkä 
jono ja sitten vieressä komea Taj 
Mahal, oululainen Pentti Kauko-
nen ihasteli vierailunsa aikana. 
Olimme etukäteen katsoneet ne-
tistä rakennusta ja jonkinlainen 
mielikuva Taj Mahalista oli syn-
tynyt. Mutta kun paikalla pääsi 
näkemään valkoisen marmorira-
kennuksen, niin näky oli henkeä 
salpaava. Se mitä näimme, ylit-
ti odotukset, Pentti Kaukonen 
hehkutti puolisonsa Anna-Liisan 
kanssa.

Matkan seuraava pysähdys oli-
kin Convention-kaupunki Sydney. 
Hotellimme oli keskeisellä pai-
kalla, josta oli lyhyet matkat niin 
Lions-tapahtumiin kuin kuuluisan 
Oopperatalon läheisyyteen.

Oopperatalo sijaitsee kome-
an Harbour Bridgen vieressä. 
Yhdessä ne muodostivat vaikut-
tavan kokonaisuuden olympia-
laisten avajaisissa vuonna 2000. 
Itse rakennus olisi kenelle tahan-
sa suunnittelijalle haasteellinen 
nousevine kivisokkeloineen ja 
portaikkoineen. Myös käärmeen-
nahkamaisten ja keraamisten kat-
topintojen sovittaminen kaarevil-
le ulkopinnoille on ollut vaativa 
urakka, mutta tässä on onnistuttu 
kuitenkin erinomaisesti, LC Ou-
lujoen Henry Mäkelä jakoi kehu-
ja ammattilaisen asenteella arkki-
tehti kun on itsekin. Lady Briitta 
Mäkelä piti Sydneyn kaupunkia 
kokonaisuutena yhtenä maailman 
kauneimmista.

Viisi upeaa päivää  
Uudessa-Seelannissa
Uuden-Seelannin pohjoissaar-
ta kiersimme linja-autolla viisi 
upeaa päivää. Waitomon tippuki-
vi- ja kiiltomatoluolat olivat vai-
kuttavia. Mutta jokainen odotti 
jo Tahitia ja vieressä sijaitsevaa 
Moorean saarta. Erityisesti majoi-
tusvaihtoehdoksi valittu veden-
päällinen bungalow oli kaikkien 
huulilla. Ja aivan syystä - Bun-

galowit olivat upeita. Mutta heh-
kutusta riitti myös niillä neljällä, 
jotka pelasivat päivän golfia Jack 
Nicklauksen suunnittelemalla 
kentällä. Olimme varanneet etu-
käteen tiiausajat Moorean uudel-
le kentälle ja keskiviikkoaamuna 
auto oli meitä odottamassa ho-
tellin pihalla. Cad-diemasterilta 
saimme tykötarpeet autoineen ja 
”eiku lyömään palloa”, LC Oulu-
joen leijona Jouko Vuotso kertoi. 

Maisemat olivat aivan huikeat. 
Takaysin korkeuserot olivat sa-
malla väylällä lähes sata metriä. 
Autot jaksoivat hädin tuskin ve-
tää meidät tiiauspaikalle siksak-
kia kulkevaa tietä pitkin. Tiiaus-
paikalta olikin sitten mahtavat 
maisemat. ”En ole koskaan pelan-
nut kentällä, jossa on tällaiset kor-
keuserot”, Jouko Vuotso jatkoi.

Oulujoen klubista myös tule-
vat Jaakko ja Eila Jousi liikkui-
vat samoilla linjoilla mitä maise-
miin tulee. Jouset ovat pelanneet 
yli seitsemälläkymmenellä ken-
tällä eri puolella maailmaa, joten 
vertailukohteita löytyy. ”Tämä on 
yksi kauneimmista kentistä millä 
olen pelannut”, Jaakko hehkutti. 

Eila oli samoin erittäin tyyty-
väinen kierroksensa jälkeen. 

- Vaikka pelasin vierailla mai-

loilla, vieraalla kentällä, niin oli 
mahtavaa pelata kolmen tutun 
miehen kanssa, hän lausui hy-
myssä suin. Syy herttaiseen hy-
myyn oli pelin tuloksessa. Eila 
pesi kaikki suomalaispelaajat pis-
teblogissa ja nautti hotellissa an-
saittua arvostusta suomalaisryh-
män keskuudessa.

Täydellinen auringonpimen-
nys pisti meidät yllättäen teke-
mään mutkan Los Angelesiin, 
mutta sekin reissu oli onnistu-
nut. Nähtävyyksistä Paul Gettyn 
museo oli ylitse muiden. Museo 
ei ole pelkästään yksi rakennus, 
vaan useista tyylikkäästi suunni-
telluista rakennuksista koostuva 
kokonaisuus. Rakennukset ovat 
selkeästi ryhmitelty. Koska mu-
seo sijaitsee kukkulalla, ovat nä-
köalat Los Angelesin kaupunkiin 
hienot. Museosta löytyy taidet-
ta laidasta laitaan. Siellä on käyt-
töesineitä, kuvataidetta, maalaus-
taidetta ja huonekaluja tuhansien 
vuosien takaa. 

”Kuvataiteen harrastajille on 
varattu erikseen huone, jossa he 
voivat toteuttaa inspiraatioitaan 
suoraan kankaalle”, Jouko Vuot-
so kertoi.

18
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kohokohta. Olimme odottaneet 
vuosia päästä näkemään paikan 
ihmeellisyydet, oululaiset Osmo 
ja Ritva Lappalainen vakuuttivat. 
PDG Osmo Lappalaisen kohdalla 
odotukset ymmärtää hyvin jo hä-
nen ammattinsa kannalta. Lappa-
lainen oli Norssin historian yli-
opettaja ja on usean oppikirjan 
tekijä. Edelleen historiasta hyvin 
kiinnostuneena Lappalainen imi 
Machu Picchusta kaiken mahdol-

lisen.
Junamatka Cuscosta Punoon 

kesti kymmenen tuntia ja se oli 
vastoin ennakko-odotuksia upea. 
Punossa odottivat 3700 metrin 
korkeudessa sijaitseva Titicacajär-
vi kaisla-asumuksineen ja neljäl-
le seikkailunhaluiselle iltapäivän 
kestänyt bussimatka Boliviaan. 
Me emme sentään yöpyneet kel-
luvilla lautoilla. Mutta kaisla-
asunnot olivat aika erikoisia. ”Ei 

siellä ollut mitään mukavuuksia, 
mutta hyvin tuntuivat ihmiset ole-
van onnellisia”, LC Ruukin jäsen 
PDG Pentti Simojoki ja Lady Si-
nikka tuumasivat tuhannenviiden-
sadan paikallisen asumustavasta.

Kuusi rohkeaa päätti vielä ui-
dakin tunnin venematkan päässä 
olevan Teguilen saaressa. Uuden 
perustetun Titicacan Suomalai-
sen Uimariseuran ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin Jouko 
Vuotso, mutta suurimmat ilon-
kiljahdukset päästi Lady Riikka 
Häkkinen. ”Olipa upeeta”!

Vielä ennen kotimatkaa oli 
yksi pysähdys Caracasissa Ve-
nezuelassa. Paikallisen presiden-
tin oikut näkyivät jo lentokentällä 
eikä kenelläkään syntynyt halua 
paluusta maahan.

Kaiken kaikkiaan matka oli 
neljän vuoden suunnittelun huo-
mioiden erittäin onnistunut. Ryh-
mähengen osoituksena olkoon 
joulun alla pidetty tapaaminen 
Oulussa, jonne tuli yhtä paria lu-
kuun ottamatta kaikki paikalle. 
Viisitoista hotellia, viisitoista len-
toa, ei yhtään kadonnutta lauk-
kua, ei yhtään myöhässä olevaa 
lentoa ja kaikki opastukset ja oh-
jelmat kruunasivat Once in a Life-
time-matkan.

Matti Tieksola
matkanjohtaja
LC Oulunsalo

Maailman ympäri matkannut leijonien ryhmä Tongariron upean ho-
tellin edustalla Uudessa-Seelannissa.

Inkatemppelit  
matkan kohokohta
Ja parin LA:n yön jälkeen koneen 
nokka suunnattiin kohti Perua, In-
kakulttuurin kehtoa Cuscoa ja le-
gendaarista Machu Picchua. Vas-
ta 1911 löytynyt inkakaupunki 
Machu Picchu oli odotuksen täyt-
tymys. Meille tämä Machu Pic-
chu oli koko kuukauden matkan 

LC Oulu/Raatti klubista Heimo 
Turusen ja Eila Lahtisen omista-
ma yritys VKK-Media Oy tekee 
lehtiä erilaisille yrityksille, yhtei-
söille ja seuroille. Lions-piirileh-
ti TervaLeijonaa he ovat tehneet 
vuodesta 2004 lähtien eli tämän 
kauden TervaLeijona on hei-
dän kahdeksas lehti peräjälkeen. 
Vuosien työ sai mukavan palkin-
non, kun heidän tekemänsä vuo-
den 2007 Lion i -piirilehti valittiin 
maailman parhaaksi piirilehdeksi, 
joka julkistettiin Lions-järjestön 
kansainvälisessä vuosikokouk-
sessa Chicagossa. Kaukaa Ameri-
kasta matkannut palkinto, puinen 
juhlataulu, kiertää nykyisin par-
haiden klubien kiertopalkintona 

TervaLeijona maailman parhaiden joukossa
i-piirissä. Edellisenä vuonna lehti 
oli saanut vastaavassa kokoukses-
sa kunniamaininnan. Koskaan ai-
emmin ei vastaavaa palkintoa ole 
Suomeen tullut. Sen jälkeen mm. 
Lapin Leijona on saanut vastaa-
van tittelin. 

Eila ja Heimo ovat tehneet leh-
tiä reilut kymmenen vuotta. Nyt 
he kustantavat lisäksi kerran vii-
kossa ilmestyvää Pudasjärvi-kau-
punkilehteä, jonka vuoksi he vii-
me vuoden lopulla muuttivat 
Oulusta Pudasjärvelle. 

Työnjako on sellainen, että 
pääasiassa Heimo kuvaa, kirjoit-
taa sekä myy mainoksia ja Eila 
tekee julkaisujen ulkoasun sekä 
valmistaa ilmoitukset. 

Leijonatyössä Heimo Turunen 
on ollut vuodesta 1988 lähtien, 
jolloin liittyi LC Puolanka-klubin 

jäseneksi. Tällä hetkellä hän kuu-
luu myös Suomen Lion lehden 
toimitusneuvostoon. 

Heimo Turunen ja Eila Lahtinen Lions-Liiton kokouksessa Hami-
nassa 2009.
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LC Pulkkila-Piippola tempaisi 
neljättä kertaa hyväntekeväisyy-
den puolesta. Tämänvuotisessa 
ystävänpäiväkonsertissä esiintyi 
neljä huippusolistia, joita kuule-

Tunnelmallinen ystävänpäiväkonsertti päättyi solistien yh-
teisesiintymiseen, josta ei tunnetta puuttunut. Vas. Tee-
mu Lehtola, Juha Vartiainen, Tuija Mäensivu ja Virpi Piippo. 

LC Pulkkila-Piippolan järjestämässä ystävänpäiväkonsertista nauttimassa piirikuvernööri Jouko Lampinen, sekä puoliso Päivi, clubin presi-
dentti Petri Siekkinen ja puoliso Hannele, sekä PIO:n rehtori Johannes Hyytinen ja puoliso Leena. 

Ystävän asialla
Piippolassa

maan oli saapunut yli 350 musii-
kin ystävää. 

Virpi Piippoa, Tuija Mäen-
sivua, Juha Vartiaista ja Teemu 
Lehtolaa säestämässä oli am-

Talkoolaisilla oli monen-
laista puuhaa jo ennen 
konserttia. 
Kuva: Aino Kronqvist

mattitason muusikoista koostuva 
14-henkinen viihdeorkesteri Gol-
den Dream, johtajanaan Dir.Mus. 
Simo Saastamoinen.

Upeatunnelmainen konsertti 
sai kuulijoiltaan paljon kehuja ja 
vaatimuksia jatkaa konserttiperin-
nettä myös tulevaisuudessa. Lion-
sit ovat konserttien avulla tukeneet 
paikallisia tahoja. Viimevuotisen 
hyväntekeväisyyskonsertin tuotto 
luovutettiin omaishoitajille, tänä 
vuonna kohteena on nuorisotyö 
sekä sotaveteraanit. 

Presidentti Petri Siekkinen kiit-
teli yhteistyökumppaneita, eten-
kin solisteina ja järjestäjinä mu-
kana olleita Virpi Piippoa ja Juha 

Vartiaista, isosydämisyydestä. Sa-
noihin yhtyi myös kunniavieraana 
paikalle kutsuttu piirikuvernööri 
Jouko Lampinen, joka antoi arvoa 
satapäiselle yleisölle.

-Te yleisö olette se, joka mah-
dollistatte palvelutyön tekemisen, 
piirikuvernööri muistutti.

Lampinen ja Siekkinen muisti-
vat myös konserttipaikan, Piippo-
lan käsi- ja taideteollisen opiston, 
rehtori Johannes Hyytistä.

Teksti ja kuvat: 
Anna Hämeenaho
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Liminka la 2.7.2011

VIIKATENIITON MM 2011  
LIMINGASSA

Tervetuloa Limingan niityille!
Lisätiedot: www.viikateniitonmm.fi

Ari Brunni 050 422 5152

Järj. LC Liminka - Liminganlahti

TULE JA AJATTELE 
www.kanttura.fi

lauantaina 24.9.2011
20-v PERUNAMARKKINAT
TYRNÄVÄLLÄ

LC Tyrnävä

Mukana yli 100 markkinamyyjää ja 
runsaasti monipuolista ohjelmaa. 
Pääsymaksuun sisältyy 2kg perunapussi.
Lapset ilmaiseksi

Tervetuloa
kauempaakin!

www.specsavers.fi
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Kuvassa ritariksi lyöty Ale Virolainen puolisonsa Lailan kanssa (myös pikkukuvassa) sekä Reijo Hä-
rönoja ”valtuutettu” ritariksi lyöjä ja pres. Raimo Pärkkä sekä avustajana Mika Lomu.

LC-Pattijoen vuosijuhlassa 
15.1.2011 Raahen kauppaklubil-
la lyötiin ritariksi lion Ale Viro-
lainen eli hänelle haettiin Arne 
ritarin kunniakirja merkkeineen 
jne. Puoliso Laila sai oman ruu-
sukkeensa. Lion Ale Virolainen 
on ansioitunut klubissamme eri-
tyisesti aktiviteettien ideoijana ja 
toteuttajana. Ritariksi ”lyönnin” 
suoritti Pattijoen klubin perusta-
jajäsen Reijo Härönoja avustajina 
presidentti Raimo Pärkkä ja huvi-
toimikunnan puheenjohtaja Mika 
Lomu.

Vuosijuhlaa ja ritariseremoni-
aa juhlistettiin mm. Raahen oop-
perakaverien laulukvartetin toi-
mesta.

Reijo Härönoja

Pattijoen klubiin uusi ritari

Nuoret koululaiset ovat vanhus-
ten ohella olleet aina lähellä LC 
Siikajoen klubilaisten sydäntä. 
Syksyllä klubi järjesti teemapäi-
vän liikenneturvallisuuden mer-
keissä. Ennalta ilmoittamatta 
eräänä syysaamuna klubin lionit 
ja puolisot seurasivat mahdollisil-
la vaaran paikoilla kuten risteys-
alueilla silmät tarkkana Siikajoen 
Gumeruksen koulun oppilaiden 
koulumatkaa. ”Pyöräilypoliisit” 
antoivat sitten Komppalinnan juh-
lasaliin kokoontuneille oppilaille 
ja opettajille palautetta koulutien 
sujumisesta ja tekivät samalla lii-
kenneturvallisuuteen liittyviä pa-
rannusesityksiä.  Ekaluokkalaiset 
saivat samassa yhteydessä klu-
bin lahjoittamat pyöräilykypärät. 
Tilaisuuden päätteeksi päästiin 
vielä katsastamaan pyörien tur-
vavarusteita ja koululaisten pyö-
räilytaitoja. 

Syyslukukaudella LC Siika-
joki sai Gumeruksen koulun kol-
mannesta luokasta itselleen kum-

Yhdessä nuorten kanssa
miluokan. Lionsklubi  on tulevina 
vuosina mukana tukemassa luo-
kan toimintaa eri tavoin. Ensim-
mäisiä yhteisiä tapahtumia ovat 
olleet tutustuminen ja yhteinen 

joulujuhla. Luokka esitti valmis-
telemiaan kuusijuhlan ohjelmia.  
Tilaisuudessa vieraili myös jo 
neljällä vuosikymmenellä palvel-
lut klubin leijonapukki. Keväälle 

on kaavailtu yhteistä ulkoilupäi-
vää ja eräretkeä. Tämänkaltaista 
kummiluokkatoimintaa voi läm-
pimästi suositella myös muille 
klubeille.  

Nuoret koululaiset ovat van-
husten ohella olleet aina lä-
hellä LC Siikajoen klubilaisten 
sydäntä. 
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LC Siikajoen joukoissa on osaa-
vaa ja käsistään kätevää joukkoa. 
Siikajoen osakaskunta tarvitsi 
osakkailleen ja muidenkin kävi-
jöiden iloksi tasokkaan luppoko-
dan Merikylän lahden rannalle. 
Muutamien iltojen ja viikonlop-
pujen uurastuksen jälkeen päästiin 

Monen muun lionsklubin tavoin 
LC Siikajoki päätti kokeilla myös 
tienvarsi mainostaulun pystytys-
tä. Naapuriklubi LC Ruukin kans-
sa ideoitiin hyvä paikka vilkkaan 
Valtatie 8:n varrelta Revonlahdel-
ta. Maanomistajan toiveesta so-
vittiin, että mainostaulun tuotto 
käytetään paikkakunnan lasten ja 
nuorten hyväksi tehtävään toimin-
taan. Tarvittavien lupien ja kovan 
talven jälkeen hyvästi suunnitel-
tuna ja valmisteltuna  mainostaulu 

Siikajoen Lions Clubin pal-
velupäivä sujui iloisissa mer-
keissä Puistolassa kahvitel-
lessa, laulaessa ja jutellessa 
vanhusten kanssa.

Mainostaulu 
projektina

nousi päivässä valmiiksi. Mainos-
tilalle saatiin heti käyttöä. Taulus-
sa päästiin tekemään kulkijoille 
tunnetuksi Suomen lapsiystävälli-
sintä kuntaa Siikajokea. Mainos-
taulun tuotoista osa menee viime-
aikaisten veropäätösten mukaan 
valtion yhteiseen kassaan. Suurin 
osa jää kuitenkin klubin tekemän 
sopimuksen mukaan paikkakun-
nan nuorisotoiminnan tukemi-
seen. 

LC Siikajoki näkyy ja kuuluu paikkakunnalla

Rakennuspuuhia
kokeilemaan makkaran grillausta 
upouudella grillillä. Kelpasipa ti-
loissa pitää vielä klubin kuukausi-
kokoontumisiakin.

Rakentajat toivovat, että käyt-
täjät löytävät kodan ja että se saa 
antaa tuulisella meren rannalla 
suojaa lukuisille kulkijoille. 

Palvelu-

päivä

Taululla on hyvä paikka vilkkaan 

valtatie 8:n varrelta Revonlah-

della..
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Tyrnäväläinen Antti Matinol-
li palkittiin tämän vuoden alus-
sa Rantalakeus-lehden vuoden 
Antti-patsaalla. Matinolli on ol-
lut Tyrnävän perunamarkkinoi-
den vetäjä jo useita vuosia. Hänen 
ansiostaan markkinoista on kehit-
tynyt syksyinen suurtapahtuma, 
joka kerää Tyrnävälle markkina-
vieraita läheltä ja kaukaa. 

-Matinollin työ on pyyteetöntä 
ja innostavaa. Antti Matinolli on 
monen lajin osaaja. Hänen juuren-
sa ovat vahvasti talonpoikaiset. 
Sukutilalla Tyrnävän Ängeslevä-
jokivarressa on aina kunnioitet-
tu perinteitä ja suunnattu ennak-
koluulottomasti tulevaisuuteen. 
Talonpoikaisuuteen kuuluu hie-
no arvo, luovuta tilasi uudelle su-
kupolvelle paremmassa kunnossa 
kuin sen itse sait. Sinulle tuo ta-
lonpoikainen arvo on ollut paljon 
laajempi käsite. Olet laajentanut 
sen koskemaan koko kotikuntaa-
si ja osin jopa koko maata. 

-Osaamisestasi ja yhteisöllises-
tä vastuustasi on saatu nauttia Tyr-
nävän perunamarkkinoiden jär-
jestelyissä. Vuodesta toiseen olet 
löytänyt uusia mielenkiintoisia 
henkilöitä perunamarkkinoiden 
esiintyjälistalle, Seppo Similä, Isä 
Mitro, Wilson Kirwa, Tapani Ki-
minkinen, vain muutamia mai-
nitakseni, mainitsi päätoimittaja 
Ilkka Ylitalo perustellessaan Ant-
ti-patsaan saajan valintaa.

Ylitalo kiitti perunamarkkinoi-

ta yhteistyöstä. Rantalakeus-leh-
den syksyisestä suurnumerosta on 
kehittynyt lehdelle näytön paikka. 
Viime syksyn numero on suurin 
koskaan Rantalakeuden toteutta-
ma viikoittainen numero.  

Antti Matinolli osoitti kii-
tospuheessaan tunnustuksen sa-
noja Rantalakeudelle. Hänen 
mukaansa 100 000 kappaleen pe-
runamarkkinanumero on hoitanut 

hienolla tavalla tapahtuman tiedo-
tusta. Matinolli sanoi kuuluvansa 
sukuun, jossa on perinteisesti hoi-
dettu yhteisiä asioita. 

-Isänikin kuului yli sadan eri 
järjestön toimintaan. Tämä on ol-
lut jo pitkään sukumme perintöä, 
hän totesi.

Eero Ylilauri

Tyrnävällä ovat uusia Mel-
vin Jones jäseniä Ilkka 
Härmä (alla) ja Pasi Törmä 
(yllä). Luovutus tapahtui 
LC-Tyrnävän pikkujoulussa 
4.12.2010.  

Uusia MJ
-jäseniä 
Tyrnävällä
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Antti Matinollille

vuoden Antti-patsas

Vuoden Antti-patsaalla palkittu, lion Antti Matinolli vierellään pat-
saan luovuttanut Rantalakeuden päätoimittaja Ilkka Ylitalo.

LC Hailuodon 20-vuotispal-
velujuhlassa lyötiin ritariksi 
lion Juhani Niemelä. Kuvas-
sa mukana myös puoliso lion 
Päivi Niemelä. Juhlaa kunni-
oitti läsnäolollaan piirikuver-
nööri Jouko Lampinen.
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Hailuodossa 20-vuotisjuhlavuosi

LC Hailuoto luovutti joululahjana vanhustentalo Saarenkar-
tanoon 40 tuuman taulutelevision. Nyt television käyttäminen 
onnistuu yhdellä kaukosäätimellä. Lahjan luovuttivat presi-
dentti Oiva Tanskanen ja rahastonhoitaja Olli Kangas. Saaren-
kartanon puolesta lahjan vastaanotti vanhustyönjohtaja Tuula 
Vuotikka

LC Hailuoto on kustantanut yhden peruskoulun opettajan Quest-kou-
lutukseen lähes vuosittain. Vuonna 2010 koulutuksessa ollut Hailuo-
don alakoulun lehtori Mari Palosaari piti Hailuodon tammikuun 2011 
klubi-illassa erittäin iloisen ja kuvaavan luennon Quest-koulutuksen si-
sällöstä sekä sen soveltamisesta käytännön oppilastyössä. Presidentti 
Oiva Tanskanen ja sihteeri Aila Tanskanen kiittivät Maria valaisevasta 
luennosta kukkasin.

Kempeleessä on lionien pystyt-
tämä muistomerkki, johon on ha-
kattu teksti "Tältä paikalta lähtivät 
Kempeleen miehet talvisotaan 
isänmaan vapautta puolustamaan 
13.10.1939".  Itsenäisyyspäivän 
kynttilöitä sytyttämässä lionit Teu-
vo Ottavainen ja Jorma Auniola. 
(Aarne Karvonen)

Muistomerkki 
Kempeleessä

Juhani Niemelä
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Lipputanko partiokämpälle
LC Kempele / Sampola piti kau-
den 2010 - 2011 ensimmäisen 
kuukausitapaamisen Kempeleen 
partiolaisten Partiokämpällä. Klu-
bi lahjoitti kämpälle lipputangon ja 
Suomen lipun. Uuden lipputangon 
nostoa olivat juhlistamassa klubin 
jäsenet ja puolisot yhdessä partio-
laisten kanssa. Lipputangon lahjoi-
tus oli jatkoa klubin ja partiolaisten 
yhteistyölle. Aikaisemmin klubi on 
rakentanut laavun Partiokämpälle. 
(Aarne Karvonen)
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Tapahtuman priimusmoottorina 
toiminut Anne Väisänen kertoi, 
että Kultasirkkujen tavoitteena 
oli aikaansaada naisten liikunta-
tapahtuma, jonka avulla kerätään 
varoja kehitysmaiden naisten yrit-
täjyyden ja toimeentulon tukemi-
seksi. –”Tämä oli ensimmäinen 
yritys järjestää naisten liikunta-
tapahtuma täällä Limingassa. Ta-
pahtuman saama suosio yllätti 
meidät sataprosenttisesti”, iloit-
see Anne.

Lähtöhetken tunnelmia
Taidekoulun piha-alueen laidal-
le oli tuotu ison rekan lava, jolla 
tunnelmaa nostattivat Virva Jak-
kula ja Osmo Rantapelkonen mu-
siikillaan ja Pooki -radiosta tuttu 
Hartikan Pate letkeillä juonnoil-
laan. 

Lenkkeilijät oli kutsuttu pai-
kalle tuntia ennen strattia. Kai-
kille oli varattu sopivan kokoi-
nen Leidit lentoon –paita, jonka 
sai käydä hakemassa taidekoulul-
la olevasta infopisteestä.

Kunnanjohtaja Pekka Raja-
la kiitti avauspuheenvuorossaan 
Lions Club Kultasirkkuja 

– ”On upeaa, että olette syn-
nyttäneet uuden, juuri naisille 
suunnatun liikuntatapahtuman. 
Te naiset vaikutatte eniten suoma-
laisten terveyteen ja myös kuntien 
tulevaisuuteen.”, hän totesi. ”Ar-
vostamme suuresti Teitä kaikkia, 
jotka pidätte itsestänne huolta ja 

näin uskon, pidätte huolta myös 
perheestänne sekä ystävistänne ja 
olette hyvänä esimerkkinä myös 
liikunnan ja terveyden edistämi-
sessä.” Lopuksi hän toivotti miel-
lyttävää liikuntatapahtumaa ja 
yhdessäoloa tälle edessä oleval-
le 7 kilometrin lenkille keväises-
sä säässä.

Liikkumaan hyvän  
asian puolesta
Anu, Jarmo ja Lauri Pulkkinen 
olivat saapuneet Oulusta, koska 
perheen äiti Anu osallistuu tapah-
tumaan. –”Naisten pankin vuok-
si tulin. Hyvän asian puolesta voi 
lähteä juoksemaan”, hän totesi.

Parturi-kampaamo Maaritin 
kampaajat Anita Fyrstén, Mari 
Niemelä ja Jenni Seppälä olivat 
innostuneet myös mukaan oikein 
karnevaalitunnelmissa. He erot-
tuivat joukosta. Upeat peruukit, 

maskeeraukset sekä yhtenäiset 
huomiota herättävät asut käänsi-
vät katseita heihin. –Eihän tääl-
tä voinut jäädä pois. Hyvän asian 
puolesta tultiin - tämä on meidän 
juttu!

Vielä ennen lenkille lähtöä Li-
mingan naisvoimistelijat ohjasi-
vat mukavan musiikin tahdissa 
alkuverryttelyn.  Naisvoimisteli-
joiden Leena Leppäluoto toivoi, 
että tästä tapahtumasta tulisi pe-
rinne. –”On erittäin hienoa, että 
LC Kultasirkut ovat järjestäneet 
Liminkaan tällaisen tapahtuman. 
Toivoisin, että yhä useammat jär-
jestöt tukisivat tätä ja tulisivat 
seuraavina vuosina mukaan.”

Puolimatkan  
krouvissa tapahtui
Lenkin puolivälissä sijaitsi huol-
topiste, jossa  tarjoiltiin lenkillä 
oleville mehua ja suolakurkkuja. 
Huoltopisteessä oli vipinää. Mu-
siikin tahdittamina ”juottopaikal-
le” saapui väkeä aluksi muutama 
juoksija kerrallaan. Seuraavaksi 

huoltopistettä lähestyivät ”poru-
kat” ketkä juosten ketkä kävellen. 
Saapui myös äitejä lastenvaunu-
ja työntäen. Suolakurkut ja mehut 
tekivät kauppansa.

Liminkalainen kulttuuriper-
soona Hilkka Tasanto ihmet-
teli miten hyvin kaikki sujui, 
vaikka tapahtuma järjestettiin en-
simmäistä kertaa. 

Sanna Vähätiitto oli koonnut 
liikuntatapahtumaan oululaisista 
ystävättäristään ”Marttojen terapi-
aryhmän”.  Huoltopisteen kohdal-
la ajanotto pysäytettiin ja todettiin 
sen olevan 39.46. Huoltopisteessä 
nautittiin sen antimet ja sitten tyt-
töporukka poksautti auki shamp-
panjapullon ja skoolasi keväälle, 
onnistuneelle liikuntatapahtumal-
le, hienolle säälle ja ystävyydelle. 
–”Terveydeksi! ”

Kaiken ikäisiä naisia
Kaksi äitiä oli lähtenyt näin äi-
tienpäivän aattona lenkille las-
tenvaunuja työntäen. He kertoivat 
tulleensa Kempeleestä. 

–”Tämä on aivan mahtava ta-
pahtuma. Kannatti tulla, kun sää-
kin on näin hyvä”, he riemuitsivat. 
Toisen vaunuista löytyi tapahtu-
man nuorin osallistuja, 6 kuukau-
den ikäinen Sisu Väänänen. Toi-
sen rouvan vaunuissa istui hiukan 
vanhempi, 3,5 -vuotias tytär Na-

Leidit

Tuskin koskaan Limingassa on tapahtunut vastaa-
vaa kuin äitienpäivän aattona. Yli kaksisataa liikun-
nallista naista kokoontui taidekoulun pihalle osallis-
tuakseen LC Limingan Kultasirkkujen järjestämään 
Leidit lentoon –liikuntatapahtumaan, jonka onnistu-
misen varmisti kaunis aurinkoinen kevätsää. 

Anne Väisänen näyttää liikunta-
tempauksella hankittua Naisten 
Pankin osaketta.

Ennen lenkille lähtöä 
Limingan naisvoimis-
telijat ohjasivat muka-
van musiikin tahdissa 
alkuverryttelyn.

lehahtivat lentoon Limingassa
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talia Siltavirta.
Ja sitten saapui isoäitejä. ”Seit-

semänkymmentä on jo mittaris-
sa, mutta liikunnalla pidän itse-
ni kunnossa”, eräskin heistä totesi 
iloisena.

Nuorekas Limingan Apteekin 
tyttöporukka oli lähtenyt tapahtu-

maan mukaan.
- ”Kyllä kannatti tulla. On mu-

kava päivä ja kiva tapahtuma”, he 
totesivat.

Tapahtuman ja koko reitin tur-
vallisuudesta vastasi Turvalli-
suusalan oppilaitos Limingasta. 
He olivat sonnustautuneet keltai-

siin liiveihin ja kaikilla oli lisäksi 
radiopuhelimet. Kysäisin näissä 
tehtävissä olevalta Ismo Tuovisel-
ta, eikö tekisi mieli mukaan juok-
semaan. 

- ”Tottakai”, hän vastasi, ”mut-
ta pitäisi juosta lujaa, kun kaikki 
yli 200 naista juoksisi perässä”, 
hän letkautti leikkisästi. Niinpä, 
niin – ne miehet! 

Tuotolla Naisten  
Pankin osake
Leidit lentoon -tapahtuman tuo-
tolla Kultasirkut pystyi lunasta-
maan Naisten Pankin yhden osak-
keen salkun, nimellisarvoltaan 
750 euroa. Salkun haltija tukee 
kehitysmaiden naisten yrittäjyyt-
tä ja toimeentuloa. Naisten Pan-
kin yrittäjäosakas on mukana ra-
kentamassa eettisyyden, toivon ja 
elämänilon globaalia yhteiskun-
taa. Tämän suuruinen salkku on 
esimerkiksi jo kokonaisen kylä-

pankin alkupääoma. Sinä myös 
voit toimia kuukausilahjoittajana 
itsellesi sopivalla summalla. 

-”Haluan kiittää kaikkia tapah-
tuman tukijoita, Kultasirkkuja ja 
kymmeniä vapaaehtoisia tapah-
tuman onnistumiseen vaikuttanei-
ta henkilöitä”, kiittelee Anne Väi-
sänen.

Anja Garanvölgyi

Leidit lavalla

Sauvakävelemässä

Uudenlaisissa suunnistustalkoissa Oulunsalossa

tista suunnistuskilpailua, joka sai 
osallistujilta hyvän palautteen ja 
LC Oulunsalo sai järjestäjiltä erit-
täin hyvää palautetta. Osittain asi-
aan vaikutti loistava, aurinkoi-
nen syyssää, joka kruunasi tämän 
OsVa:n 100-v. juhlavuoden suun-
nistusjaoston juhlatapahtuman. 
Tämäntyyppinen palveluaktivi-
teetti oli omiaan lähentämään niin 
veljiä kuin ladyja samoin kuin 
paikallista urheiluseuraa tiivii-
seen LC –yhteistyöhön. 

Arto MarttilaLionit Mikko Pasma, Jorma Kauppi ja Mauno Lilja rastilla

Junnujen lähtöpisteessä tunnelma tiivistyy

Urheiluseura Oulunsalon Vasa-
ma ry täytti viime vuonna 100 
vuotta ja tuon merkkipaalun juh-
listamiseksi seuran suunnistusja-
osto järjesti ensimmäiset kansalli-
set kisansa lauantaina 11.9.2010, 
jossa kilpailtiin myös aluemesta-
ruuksista. Kilpailumuotona oli ns. 
kaupunkisprintti, jossa perintei-
nen maastossa tapahtuva suunnis-
tus tuodaan rakennetulle alueelle. 
Säännöt kieltävät mm. piha-alu-
eille menon ja aitojen ylittämisen 
joiltakin osin. Osallistujia kilpai-
luihin oli kaiken kaikkiaan 163, 
joista nuorin oli 5 -vuotias ja ko-

keneimmat jo 80 vuotta täyttänei-
tä. LC Oulunsalon lionit ja puo-
lisot avustivat juhlivaa seuraa 
näissä kisoissa valvomalla ras-
teilla sääntöjen noudattamista 
sekä pitämällä rastilla olevat lei-
mauslaitteet kunnossa. Aktiviteet-
ti ei siis ollut fyysisesti kovin ras-
kas, joten siihen osallistuminen ei 
vaatinut erityisiä voimanponnis-
teluita tai erityistaitoja. Lioneita 
ja puolisoita tähän aktiviteettiin 
osallistui yhteensä 14. 

Mielenkiintoista oli seurata 
vähän erityyppistä, nopeavauh-
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Knihti (Susanna Saralinna), Murjaanien kuningas (Paula Kolvanki), 
Herodes (Anneli alasalmi-Husso) ja Mänkki (Aira Huhta)

Hannat 

Venlan päivää piristämässä ”Hanna-Täti” alias Mirja Manninen.

Kuvassa narik-
kamestarit Tuu-
la, Marja ja Elli

Lapsille hetki

Kuvassa Tiernatytöt LC Oulu 
Hannoista ensimmäisellä ”keikal-
la” päiväkodilla Oulussa. Joulun 
alla illan pimetessä suuntasim-
me kaupungin keskustaan esiin-
tymään myös pikkujouluissa ja 
itsenäisyyspäivän aattokaronkas-
sa. Yhteiset hetket treeneissä ja 

Tiernatytöt kiertueella

Vapaaehtoistoiminnan kansainvä-
linen juhlaviikko huipentui kireän 
pakkasen paukkuessa Pohjankar-
tanossa vietettävään lämminhen-
kiseen pääjuhlaan perjantai-iltana 
10.12.2010.

Tilaisuuden järjestäjänä toimi 
Oulun Seudun Setlementti ry:n 
hallitsema monitoiminen yhteis-
työhanke Vares, jonka keskeise-
nä voimavarana on yli 70:stä pai-
kallisen ja valtakunnallisen tason 
kumppanista koostuva yhteistyö-
verkosto. 

 Palveluaktiiviset Hannat, Elli 
ja Tuula sekä toimintaan tutustu-
va, Marja vastasivat siitä että ti-
laisuuteen osallistuvat lähes 400 
Oulun ja seutukuntien vapaaeh-
toista saivat juhlan ajaksi ulko-

vaatteensa turvalliseen säilytyk-
seen. Palvelun hinta, hymy, ei 
jättänyt ketään kylmäksi.

Osallistujien ilo huolenpidosta 
lämmitti, varsinkin kun ensiker-
talaisina narikkamestareina on-
nistuimme palauttamaan kaikil-
le kotiin lähteville heidän omat 
asusteensa. Saimme palvella ilolla 
heitä, jotka pyyteettömästi ja suu-
rella sydämellä auttavat moninai-
sia apua tarvitsevia. Ilta oli todel-
la lämmin henkäys talvi säässä. 
”We Serve” – toteutui kauniilla 
tavalla. Illan iloista antia on myös 
se että kipinän leijonasydämeen-
sä saaneesta Marjasta on tulossa 
uusi Hanna.

Tuula Hautamäki

Hannat palvelutehtävissä

esiintymiset pienoisessa ramppi-
kuumeessa ovat jääneet mieleen 
rakkaina muistoina. Tämä oli to-
della mukava tapa hoitaa varain-
keruuta, kenties vielä joskus näh-
dään samoissa merkeissä!
Ja me toivotamm´ Onnellista ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2011! 

LC Oulu/ Hannat ovat vastanneet 
kansainvälisen presidentti Sid 
L.Scruggs III:n haasteeseen löy-
tää uusi palvelutehtävä tällä kau-
della. Tiedustelimme kummiosas-
toltamme (lasten neurologinen ja 
kirurginen osasto) mahdollisuut-
ta tulla viihdyttämään lapsipoti-
laita  eli tarjosimme Lasten Het-
ki- tapahtumaa viikonloppuisin. 
Riippuen lapsen iästä ja toiveista 
luemme satuja, piirtelemme, as-
kartelemme tai pelaamme pelejä; 
Afrikan tähteä tai Unoa jne. Osas-
tolla otettiin tarjouksemme ilolla 
vastaan. Yllättävän nopeasti vain 
lapsipotilaat tervehtyvät ja pääse-
vät kotiin. Niinpä kun Annen ja 
Pirjon vuoro oli mennä osastolle, 
siellä oli vauvaikäisiä vanhempi-
ensa kanssa ja isommat olikin ko-
tiutettu. Osastolla oli kuitenkin 
yksi nuori äitinsä kanssa ja niin 
Uno- peli käynnistyi. Peli oli uusi 
nuorelle. Aika kului rattoisasti. 
Äiti pääsi hetkeksi omille asioil-
leen ja varmaan joutui seuraavak-
si ”uhriksi” hauskaan peliin.

Pikku potilaan luona
Venla, pieni urhea potilas, 4vuot-
ta, makaa selällään sängyssään 
lastenosastolla. Hän ei vielä saa 
nousta ylös. Aika tahtoo tulla pit-
käksi. Päivää saapuu piristämään 
”Hanna- täti”( Mirja Manninen). 
Tutustelun jälkeen uppoudum-
me Nalle Puhin maailmaan. Se 
on tuttua asiaa Venlallekin. Hän 
innostuu kertomaan. Kipu unoh-
tuu. Hymykin löytyy. Juttelem-
me välillä muitakin asioita. Kun 
olemme päässeet satukirjan vii-
meiselle aukeamalle, äiti ja isä 
saapuvat. ”Hanna- tädin” on aika 
lähteä. Pikku potilas vilkuttaa vie-
lä ”hein” lähtijälle. Parin päivän 
päästä kävin tervehtimässä Ven-
laa uudelleen. Löysin hänet nyt 
osaston leikkihuoneesta toisten 
lasten seurasta. Reipas ja iloinen 
toipilas oli nyt kaverini.

Mirja Manninen    

Vapaaehtoistoiminnan juhlissa
Hannat 
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LC Oulu / Sarat tervehti yksinäisiä vanhuksia 
Joulua edeltävällä viikolla. Tervehdys toimi-
tettiin Oulun kaupungin kotisairaanhoidon 
kautta.

LC Oulu / Sarat sai uuden Melvin Jones -jäsenen. Tammikuun klubikokouksen yhtey-
dessä 11.1.11 presidentti Ulla Niemelä luovutti jäsenyyden ulkoiset tunnusmerkit Aila 
Suhoselle (keskellä). Tilaisuudessa oli läsnä myös DG Jouko Lampinen.

LC Oulu / Saroille uusi MJ -jäsenSarojen tervehdys vanhuksille

Yliopistot joutuivat rahoituksen-
sa kanssa uuteen tilanteeseen yli-
opistouudistuksen myötä. Valtio 
on sitoutunut tietyllä tavalla yli-
opistojen rahoittamiseen, mutta 
yliopistot itse joutuvat osaltaan 
huolehtimaan pääomittamises-
taan. Monet yhteisöt ja kansalai-
set ovat jo osallistuneetkin oman 

alueemme eli Oulun yliopiston 
peruspääoman kartuttamiseen.

LC Haukipudas/Kello päätti 
viime syyskaudella 1000 eurolla 
varmistaa osaltaan nuorten opis-
kelumahdollisuuksien jatkumisen 
parhaalla mahdollisella tavalla 
Oulun yliopistossa. Lahjoitus to-
teutuikin mitä miellyttävimmäl-

Matti Asikainen ja Seppo Heik-
kilä tarkastelevat lahjoittami-
seen liittyviä papereita.

lä tavalla, kun klubin presidentti 
Matti Asikainen ja rahastonhoi-
taja Kalervo Stranius, opinahjon 
entinen ja nykyinen opiskelija,  
saivat 1.11.2010 aamukahvin ai-
kaan käydä luovuttamassa lahjoi-
tuskirjan varainhankintapäälliköl-
le Seppo Heikkilälle. 

Oman päätöksensä ohella 

Rahalahjoitus Oulun yliopistolle
klubi haastoi muut I-piirin klu-
bit mukaan rahoituskampanjaan. 
Lionsklubit tuskin voivat saada 
parempaa tuottoa varoilleen, kuin 
sijoittamalla oman alueen yliopis-
ton pääomaan. Lahjoituksen sum-
ma yliopiston pääomassa näkyy 
3,5-kertaisena, kun valtio sijoit-
taa vastaavan summan 2,5-ker-
taisesti. Valtion sijoituslupaus on 
voimassa vielä tulevan kesäkuun 
loppuun, mutta ei pitempään. I-
piirin klubit, haasteemme on edel-
leenkin voimassa!

Kalervo Stranius

Sarat Sarat 
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LC Oulu/Raatti klubin Laula-
vat Leijonat ryhmän ”maestro” 
Voitto Juutinen täytti kesällä 
70 vuotta. Osa lauluryhmästä 
oli yöllisellä keikalla onnittele-
massa ryhmän vetäjää. Laulu-
ja harjoiteltiin parkkipaikalla, 
nurkan takana, ennen esiinty-
mistä.

Kun 10.6.2010 kello oli 
00.01 ja Voiton syntymäpäivä 
koittanut, aloitimme laulum-
me rivitalon ulko-oven taka-
na pihalla. Suhteellisen pikai-
sesti Seija puoliso tuli ovelle 
ja Vote perässä ihmettelemään 
”meteliä”: 

Mitä tämä tämmöinen on? 
Sisällehän meidät kutsuttiin ja 
alkoholitonta kuohujuomaa ja 
kakkua kahvin kanssa nautit-
tiin ja iloisessa seurassa viih-
dyttiin. ”...ja siellä kaikilla oli 
niin mukavaa...” 

Pentti Kaukonen

Laulavien Leijonien yöllisen 
keikan harjoitus meneillään.

Päivän sankari, Voitto Juuti-
nen ja puolisonsa Seija ku-
vattu yöllä laulutervehdyksen 
ja onnittelujen jälkeen. Ei he-
rätetty Juutisia unilta, mutta 
yllätettiin kuitenkin, ainakin 
sankari.

Ystävyyttä 
ja yllätyksiä
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Joulupukinpajan tunnelmaa Avaimessa
Avaimessa jaetaan jouluna ostokortteja, perinteisistä paketeista pidetään myös kiinni.

Runsaan kolmen vuosikymmenen 
ajan on LC Oulu/Avaimen vuo-
sisuunnitelmaan kuulunut aktivi-
teetti nimeltä ”joulupaketit”, joi-
den osoitteena ovat lapsiperheet. 
Suunnitteluvaiheessa on luonnol-
lisesti myös noussut esille kysy-
mys vaivattomasta nykypäivä-
än sopivasta vaihtoehdosta siirtyä 
kokonaan lahjaksi jaettaviin osto-
kortteihin. Tällöin asia hoidettai-
siin rahalla, joka sekin totisesti tu-
lisi todelliseen tarpeeseen.

Vaikka klubi ostokortteja ja-
kaakin, se on halunnut pitää kiin-
ni myös perinteisistä paketeista, 
jotka pyritään osoittamaan ni-
millä varustettuina: Liisalle, Os-

karille Kallelle jne. heidän toi-
vomustensa mukaisesti: suksina, 
luistimina, farkkutakkeina, pe-
leinä ym, lisättynä perheen ruo-
kapöydän antimilla. Pakettien ai-
kaansaaminen merkitsee työtä. 
Ilman asiantuntijaverkostoja klu-
bi ei tähän kykene.

Yhden asiantuntijaverkoston 
muodostavat yhteistyöhön tulleet 
oululaiset diakoniatyöntekijät. He 
tuntevat perheiden arkitodellisuu-
den ja pystyvät valmistelemaan 
yhdessä perheiden äitien ja isien 
kanssa tilanteet.

Toisen tärkeän verkoston tar-
joaa oululainen liike-elämä, jonka 
joulumieli näkyy pakettien suu-

renmoisessa sisällössä. Pakettien 
rahallinen arvo on monen osto-
kortin väärti.

Kolmannen yhteistoimintaver-
koston muodostavat Avaimen la-
dyt ja lionit. Pakettien suunnitte-
lu ja saatujen ohjeitten mukainen 
kokoaminen luo aidon joulupukin 
pajan tunnelman. Tupa on täyn-
nä iloa, huumoria, kiitollisuutta 
ja hyvää mieltä – juuri sitä mitä 
tämänkin päivän ihminen joulun 
valmistelussa itselleen toivoo. Pa-
ketti palkitsee antajaa.

Pentti Huhtinen, 
kuva Eino Kukkonen

LC Oulu/Raatin puolisotoimin-
nassa mukana oleva Eila Lah-
tinen lahjoitti kotikirjastostaan 
huomattavan määrän kirjoja klu-
bin aktiviteetteihin keväällä 2010. 
Kirjoja myytiin piirikokouksen 
yhteydessä ja osittain myös Ke-
säpihamessuilla Ouluhallissa klu-
bin osastolla. Kun kirjoja jäi, ne 
päätettiin yhteisellä päätöksellä 
lahjoittaa Oulun ensi- ja turvako-
ti ry:lle, joka otti ilomielin lahjoi-
tuksen, noin 10 laatikollista kirjo-
ja, vastaan ja lupasi lähettää niitä 
myös toisille turvakodeille Suo-
messa, yhteistyötä kun tekevät.

Kuvassa kirjoja nostellaan au-
ton peräkontista sisälle kannetta-
viksi ja käyttöön otettavaksi.

Kirjalahjoitus Oulun ensi- ja turvakotiin

Vasemmalta presidentin puoliso Annikki Niiniketo,kirjojen lahjoitta-
ja Eila Lahtinen, Oulun ensi- ja turvakodin paikalla ollut edustaja ja 
klubin presidentti Kullervo Niiniketo oikealla.Pentti Kaukonen
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45
LC Oulu/Raatti juhli 45-vuotis-
ta taivaltaan 15.3.2010 ”perhepii-
rissä” kuukausikokouksen yhtey-
dessä. Oulu/Raatti Lions-klubin 
toimintaan on 45 vuoden ajan 
kuulunut vanhuksien kirkkokyy-
ditys ensimmäisenä adventtina, 
kertoi klubin presidentti avates-
saan klubin juhlailtaa. Alkuvuo-
sina Oululaisia vanhuksia kulje-
tettiin naapurikuntien kirkkoihin, 
ilmeisesti vaihtelun vuoksi. Vii-
meiset noin 30 vuotta kirkkona on 
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Raatin 45-vuotisjuhla 
”perhepiirissä”

ollut Oulun Tuomiokirkko. Ja pal-
veluaktiviteetti jatkuu; vanhukset 
haetaan kotoa, viedään kirkkoon, 
sieltä ohjelmallisille kirkkokah-
ville ja vienti takaisin kotiin.

Klubin perustajajäsen ja vah-
vasti edelleen mukana oleva Mat-
ti Vasala vastaanotti pitkäaikai-
sesta ja aktiivisesta palvelutyöstä 
kiitokseksi ja kunnianosoituksek-
si Melvin Jones arvon ja siihen 
liittyvän kunniakirjan. 

Aktiivinen klubilainen, mones-

sa mukana ja useimmat klubivirat 
hoitanut ja kuluvan toimintakau-
den piirisihteeri Eero Heikkinen 
lyötiin Lionsritariksi klubin vuo-
sijuhlassa perinteisin menoin.

Edellisen kauden president-
ti Harri Kinnunen palkittiin 100 
%:n presidentin ansiomitalilla ja 
kansainvälisen presidentin myön-
tämällä timanttipalkinnolla. 

Pentti Kaukonen. Raatti Klubin perustajajäsen 
Matti Vasala vastaanotta-
massa Melvin Jones kunnia-
taulun. 

Raattiin 
MJ ja ritari

Eero Heikkinen lyötiin Lions-
ritariksi klubin vuosijuhlassa 
perinteisin menoin. Ritariksi 
lyöntiä suorittamassa PCC 
Pekka Rautakorpi ja todis-
tamassa uuden ritarin taus-
talla Raatti-klubin toinen 
PCC Eero Kokko, molemmat 
Lionsritareita.

Viime kevään aikana ”Lämpöä 
Karjalan lapsille” palveluaktivi-
teettia toteuttivat Lions-liittoon 
kuuluvat nuorisoklubit, Leot. Sii-
tä ja pääkaupunkiseudun toimin-
nasta tuli idea Oulu/Raatti-klubin 
ja Oulun Keskuspesulan yhteis-
työhön, jonka tuloksena lähetet-
tiin viime marraskuussa viiden 
kuutiometrin kuorma tyynyjä ja 
peitteitä Kuljetus Haverinen Oy:n 
autolla kohti Joensuuta ja edel-
leen Venäjän Karjalaan antamaan 
lämpöä sitä tarvitseville. 

Lahjoituksia edelleen Venä-
jän Karjalaan toimittava Karjalan 
Apu ry toimii hyvässä yhteistyös-
sä Venäjän viranomaisten kanssa 
saaden Moskovan humanitaarisen 
avun komitean myöntämät vienti-
luvat valmiiksi ennakkoon Karja-
lassa tarvittaville tuotteille. Avus-
tuskohteina ovat lähinnä erilaiset 
hoitolaitokset kehitysvammaisil-
le, lapsille ja vanhuksille sekä so-
siaalipalvelukeskukset. 

Pentti Kaukonen 

Lämpöä Karjalan lapsille

Oulun Keskuspesula Oy:n toimitusjohtaja Matti Johansson ja Raatti 
klubista Pentti Kaukonen Karjalaan lahjoitettavien tekstiilien pinon 
edessä (joita kuvassa on vain osa). Tarvetta on kovasti mm. kont-
torikalusteista, sairaalasängyistä, pyörätuoleista, patjoista sekä ai-
kuisten ja lasten vaatteista ja jalkineista sekä liinavaatteista. 

LC-Oulu/Terwa tempaisi jälleen 
Tuirassa, nyt joulukuusen muo-
dossa. Tervaleijona valomainos 
sai kaveriksi Merikosken puis-
toon joulukuusen. Kuusen valot 
ja komea tähti latvassa sytytettiin 
29.11.2010.

Monien neuvottelujen jälkeen 
Oulun kaupunki rakensi puiston 
keskelle kuusen pystytystä var-
ten suppilo-montun ja sähköt. 

Tervaleijona valomainos sai 
kaveriksi Merikosken puis-
toon joulukuusen.

Tuiralaisille oma joulukuusi
Klubi osti kaupungin omistamas-
ta metsästä kuusen joka Nosturi-
liike Sulkalan rekalla kuljetettiin 
ja nostettiin paikoilleen. Oulun 
Neon Oy oli rakentanut valmiik-
si tähden ja valoketjut sekä myös 
asensi ne paikoilleen. Rakennus-
konevuokraamo Ramirent antoi 
käyttöömme nostolavan johon 
LC-Oulu/Terwan panderolli oli 
kiinnitettynä.

Aktiviteetista tulee jatkuva 
perinne joka tarkoittaa sitä, että 
jälleen ensi syksynä tuiralaiset 
saavat entistä ehomman ja muuta-
man metrin korkeamman valais-
tun joulukuusen. LC-Oulu/Terwa 
esittää lämpimät kiitokset tuki-
joille hyvästä yhteistyöstä.

Aaro Väyrynen, 
kuva Jorma Määttä

TUIRALAISTEN 
JOULUKUUSI



2011

32

2011

sa hyväksi niin sodassa kuin koti-
rintamallakin.

Kaatuneiden lisäksi sodassa sai 
pysyvän vamman lähes yhtä moni 
sotilas ja kovia koki moni nuori 
sotilas. Tällä hetkellä sotaveteraa-
nin keski-ikä on aika korkea eli 
noin 88 vuotta.  Nykyiset suku-
polvet tuntevat suurta kiitollisuut-
ta veteraaneja ja koko veteraani-
sukupolvea kohtaan. Koemme ja 
ymmärrämme sen ketjun, joka 
ulottuu nykypäivästä sotavuosiin.  
Niihin vuosikymmeniin mahtuu 
isänmaamme pelastaminen, ja tä-
män hyvinvointiyhteiskunnan ra-
kentaminen. Tämä on arvokas pe-
rintö, josta saamme olla kiitollisia 
veteraanisukupolvelle.  

Itsenäisyyspäivänä kuului ra-
diosta Jukka Kuoppamäen lau-
lu: ” Tämä taivas, tämä maa su-
kupolvelta toiselle jää.” Nämä 
laulun sanat kuvaavat konkreet-
tisesti meidän kaikkien suurta kii-
tollisuuttamme veteraanisukupol-
vea ja heidän tekemäänsä työtä 
kohtaan.  Heidän ansiostaan meil-
lä on tämä maa, isänmaa.  Toivon, 
että osaamme kasvattaa myös tu-

Sankaripatsaan Taistelu on 
päättynyt on veistänyt kuvan-
veistäjä Oskari Jauhiainen. Pat-
sas paljastettiin 1952.

Kärkkäisen puhe lyhennettynä: 
Sota kosketti tavalla tai toisella 
monia suomalaisia perheitä. So-
dan aiheuttamat monet fyysis-
psyykkiset haavat ovat tunnistet-
tavissa vieläkin sodan menetyksiä 
kokeneista ja heidän lapsissaan.
 Näistä kokemuksista on viime 
vuosina alettu vasta avoimesti pu-
hua. Sodan muistot kulkevat su-

Oululaiset Leijonat ovat vuosittain laskeneet seppeleen sankarihaudalle ja 
tänä vuonna tilaisuus oli 15.1. Tällä kertaa seppeleen hankinta ja lasku oli LC 
Sarojen vastuulla. Paikalla oli noin 40 Leijonaa klubilippuineen ja veteraanikuo-
ro esitti isänmaallisia lauluja. Puheen piti Saroissa toimiva lion Marja-Leena 
Kärkkäinen ja airueina toimivat Tuula Leppänen ja Inkeri Hietalan. Seppeleen 
laskivat Liisa Ketola ja Sirpa Kova.

Sankarihaudalla puhumassa 
lion Marja-Leena Kärkkäinen

Oululaiset 14 klubia lippuineen perinteisessä sankarihaudalle seppeleen laskutapahtumassa.

kupolvelta toiselle, eikä pelkäs-
tään kirjojen ja elokuvien kautta, 
vaan aidosti myös veteraanien, 
leskien ja orpojen kokemina ta-
pahtumatarinoina ja kokemuksi-
na. On tärkeää, että nykyiset ja tu-
levat sukupolvet tiedostavat sen, 
mitä sotavuosina nuoret miehet ja 
naiset joutuivat uhraamaan ja ko-
kemaan sekä tekemään isänmaan-

levat sukupolvet kunnioittamaan 
isien, isoisien ja isoäitien sekä 
koko veteraanisukupolven teke-
mää työtä isänmaamme hyväk-
si.  Sodan muistoa ei saa unohtaa, 
vaan vaalikaamme yhdessä sitä 
työtä eteenpäin seuraaville suku-
polville.

Seppeleen laskivat Liisa Ketola ja Sirpa Kova, airueina Tuula Lep-
pänen ja Inkeri Hietala. Kuvat Jorma Ketola

Oulun klubit sankarihaudoilla
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Itsenäisyyspäivän aattona 5.12 
järjestivät LC Oulu/ Myllyoja-
Haapalehto, LC Oulu/ Limingan-
tulli ja LC Oulu/ Pokkitörmä jo 
perinteeksi muodostuneen itse-
näisyyspäivänaaton juhlavastaan-
oton oululaisten klubien jäsenil-
le ja puolisoille ravintola Perlassa 
Oulussa. Osallistujia tilaisuudes-
sa oli noin sata lionia ja puolisoa, 
jotka saivat nauttia hyvästä ruuas-
ta ja ohjelmasta sekä mukavasta 
yhdessäolosta. Ohjelmaa esittivät: 
teatteri Neliapila teatteriesityksel-
lä ” Vieraas maas”, TiernaHannat 
tiernapoikaesityksen, Duo Jukka 
ja  Unto esittivät musiikkia ja juh-
lapuheen piti piirikuvernööri Jou-
ko Lampinen. Tilaisuuden lopuk-
si laulettiin yhteisesti joululauluja 
Matti Partasen johdolla. 

Vuoden 2011 itsenäisyyspäi-
vänaaton vastaanoton järjestely-
vuorossa ovat LC Oulu/ Oulujo-
ki, LC Oulu/Pateniemi, LC Oulu/ 
Raatti ja LC Oulu/ Sarat. 

Erkki Manninen Perinteiseen leijonien itsenäisyyspäivän aaton juhlaan Oulussa osallistui noin 100 henkilöä.

Itsenäisyyspäivän 
juhlavastaanotto Oulussa

LC Oulu/Siltojen nenäpäivän 
osallistuminen tapahtui 5.11.2010 
– Yhdessä Nuorten Kanssa, LEO 
klubien kanssa. ”Halusimme tar-
jota LEO klubilaisille tukea näky-
vyyttä ja tunnettavuutta lisäämäl-
lä”, kertoo klubipresidentti Matti 
Knuuttila Silloista.

”LEOt osallistuivat Oulun Rotu-
aarilla nenäpäivän tempauksiin, 
kuten triangeli-hiihtoon ja teki-
vät omaa toimintaansa tiettäväksi. 
Lisäksi LEOt osallistuivat Ylen 
puhelukeräyksiin ja musiikkitoi-

veisiin hoitamalla puheluiden vas-
taanottamista”, lisää Knuuttila.
Klubin jokavuotiset hirvipeijaiset, 
piirikuvernöörin vierailuineen, 
sattui sopivasti samaan aikaan 
Nenäpäivä- keräyksen kanssa. 

Klubi lahjoitti peijaisten tuoton 
keräykseen.

teksti: Olavi Tapaninen
kuvat: Väinö Kauppi

Sillat mukana YLEn nenäpäivässä!

Kuvassa Leot pajatson äärellä Rotuaarilla, IL- piiripresidentti Henriikka Rasila (oik).

LC Oulu/Sillat presidentti Matti 
Knuuttila luovuttaa klubin pöy-
tästandaarin PK Jouko Lampi-
selle vierailun yhteydessä.
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Lions Club Oulu-Oulujoki lah-
joitti jo neljättä kertaa joulurahaa 
vähävaraisille perheille. Klubin 
lahjoittama 3000 euroa ojennet-
tiin joulukuun alussa Oulujoen 
seurakunnan diakoniatyölle. Pää-
asiallinen varainhankintakeino on 
klubin vuosittain toteuttama sei-
näkalenteri, jossa tunnelmoidaan 
Oulujoen maisemissa vanhojen 
valokuvien keinoin. 

Hätä on lähellä
Lions Clubissa on jo vuosia näh-
ty tärkeänä auttaa paikallisia ih-
misiä. Kalenterin myyntituot-
to annetaan 30:lle vähävaraiselle 

perheelle kahtena 50 euron lah-
jakorttina lähikauppaan. Tietysti 
jokainen saa myös klubin kalen-
terin.

Olemme mielellämme autta-
massa Oulujoen alueen asukkaita, 
ja varsinkin näin joulun alla. Hätä 
on lähellä, toteaa LC Oulu-Oulu-
joen presidentti Ilkka Mäkinen.

Avuntarvitsijoiden löytäminen 
oli kuitenkin alussa ongelmallista, 
sillä suomalainen ei huutele vähä-
varaisuuttaan kylillä. Klubi sai 
avukseen Oulujoen seurakunnan 
diakoniatyön, jonka kautta avus-
tus löytää perille diakoniatyönte-
kijöiden tietämyksen avulla.

Avuntarvitsijoita  
yhä enemmän
Oulujoen seurakunnan kirkko-
herra Jouni Riipinen on jokavuo-
tisesta lahjoituksesta kiitollinen. 
Avuntarve on lisääntynyt, joten 
on mukava olla antamassa, kun on 
mistä antaa. Meilläkään kassa kun 
ei ole pohjaton. Klubin lahjoitus 
puhuu yhteisvastuullisuudesta, ja 
meillä on kunnia olla iloisen vies-
tin välittäjänä, kiittää Riipinen.

Diakoniatyöntekijät kohtaa-
vat työssään avuntarvitsijoita yhä 
enemmän.

Avuntarvitsijoissa on yksittäi-
siä ihmisiä, suurperheitä ja yksin-

huoltajia, joita on kohdannut esi-
merkiksi työttömyys, sairaus tai 
ero. Joillakin on suuret lääkeme-
not, jolloin ruokaostoksista jou-
dutaan karsimaan. Monella etuus-
päätösten saaminen kestää kauan, 
ja he ovat pitkiäkin aikoja ilman 
rahaa. Sähkön hintakin on nous-
sut, kuvailevat diakoniatyönteki-
jät Anu Fedotoff, Kati Riipinen, 
Anna-Maija Sälkiö ja Ulla-Maija 
Ruotsalainen.

Samalla viivalla  
edes jouluna
Vähävaraisuutta hävetään, ja 
usein seurakunnan diakoniatyö on 
ihmiselle se viimeinen oljenkorsi.

Vähävaraisuus on monelle hä-
peä, eikä ruokajonoon haluta läh-
teä. Huolia ei myöskään halu-
ta näyttää lapsille. Diakonia on 
monelle se viimeinen toivo. Teh-
tävämme on auttaa kaikkia, oli 
se sitten sähkölaskun maksami-
nen tai pelkästään kuuntelu, mut-
ta olemme läsnä ihmisen arjessa, 
diakoniatyöntekijät toteavat.

Joulunaika on vähävaraisessa 
perheessä erityisenä huolena. Sa-
dan euron lahjakortti on siksi eri-
tyisen iloinen uutinen.

Ruoka-apu on perheelle konk-
reettisin apu. He ovat tottuneet 
elämään niukasti, ja kerrankin he 
voivat tuntea olevansa hetken ai-
kaa samalla viivalla muiden kans-
sa. He ovat olleet todella iloisia 
saamastaan avusta. Meilläkään ei 
ole ollut itku kaukana, on se vies-
tinviejällekin niin koskettava het-
ki, Fedotoff sanoo.

LC Oulu-Oulujoelta 
3000 euroa vähävaraisille

LC Oulu-Oulujoen 3000 euron lahjoitusta Oulujoen seurakunnalle olivat ojentamassa hallituksen jä-
sen Martti Turkka (vas.), presidentti Ilkka Mäkinen ja rahastonhoitaja Jyrki Jokinen. Seurakunnan 
diakoniatyöntekijät Anu Fedotoff ja Kati Riipinen (oik.) jakavat lahjoituksen vähävaraisille perheille. 
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Haukiputaan lionsklubit LC-Hau-
kipudas ja LC-Haukipudas/Kello 
ovat koko Lions Quest-historian 
ajan järjestäneet kuntakohtaisia 
koulutustilaisuuksia muutaman 
vuoden välein yhteistoiminnas-
sa kunnan sivistystoimen kans-
sa. Haukiputaan klubit maksoivat 
puoliksi haukiputaalaisten opet-
tajien koulutusmaksut ja muis-
ta kunnista opettajat tulivat paik-
kakuntien klubien kustantamina. 

LIONS QUEST – Yhdessä 
kasvamisen ohjelma

Tällä kertaa Haukiputaan alakou-
lujen opettajia oli yhteensä 16 ja 
koko kurssin vahvuus oli 23 opet-
tajaa.

Koulutuksessa tunne – ja vuo-
rovaikutustaitoja ohjaavien ohjel-
mien laatukriteereihin kuului se, 
että ohjelman käyttäjät valmen-
nettiin sen käyttöön ja että he val-
mennuksen aikana kokivat sa-
moja asioita kuin mitä oppilaat 
tulevat käymään läpi. Siksi kurs-

Virpiniemen Liikuntaopistolla Haukiputaalla 4. – 5. 10.  2010

PDG, Lionsritareiden ja 
MelvinJonesien juhla

Kuvassa esitykseen valmistautumassa ryhmän ”maestro” Voitto 
Juutinen, säestäjä Jukka Kuoppala sekä keskellä illan järjestelyis-
tä, ARS-toimikuntajohtajana osuuttaan hoitanut Pentti Kaukonen, 
joka kirjoitti myös tämän jutun. 

PDG, Lionsritareiden ja Melvin-
Jonesien yhteistä juhlailtaa vie-
tettiin Oulun Edenissä 6.2.2010. 
Mukana oli noin 100 Lions-per-
heen jäsentä ja hauskaa oli itse 
kullakin. Yhteisen illan avasi pii-
rikuvernööri Jorma Soikkeli ja il-
lan aikana pidettiin asiallisia pu-
heita ja saimme tervehdyksiä 

toimintamme eri lohkoilta. Erkki 
Rauma Kempeleestä lyötiin pe-
rinteisin menoin Lionsritariksi.

Viihdeohjelmasta vastasi osal-
taan Oulu/Raatti LC-klubin Lau-
lavat Leijonat uudella ohjelmalla 
ja sen mukaiset asut vauhditti-
vat esitystä ja yllättivät kuulijat 
myönteisesti.

silla käytettiin luento-osuuksien 
lisäksi runsaasti toiminnallisia ja 
kokemuksellisia työtapoja.

Koulutuksen jälkeen osallistu-
jat saivat arvioida koulutusta as-
teikolla 1 – 5, jossa 1 on erittäin 
huono ja 5 erittäin hyvä. Käytän-
nönläheisyys sai keskiarvon 4,7. 
Ilmapiiri sai huipputuloksen 4,9. 
Merkitys työllesi kasvattajana hy-
vän 4,4 tuloksen. Käytännön työ-
kalut 4,6 ja kouluttajan ammatti-

taito huikean 4,9. Kouluttajana 
toimi Ulla Sirviö-Hyttinen.

Koulutettavat opettajat antoi-
vat myös sanallista palautetta: 
”Tosi tiivis paketti, varmasti tul-
laan kokeilemaan. Koulutus oli 
erittäin antoisa ja mielenkiintoi-
nen. Sormet syyhyävät jo pääs-
tä käyttämään materiaalia luo-
kassa. Upea, kätevässä muodossa 
oleva materiaali. Ryhmien muo-
dostaminen toimivaa, nopeaa ja 
helppoa. Tarjotkaa tätä koulutus-
ta erityisesti rehtoreille ja yläkou-
lussa luokanvalvojille. Pidin eri-
tyisesti käytännön läheisyydestä, 
helppo soveltaa omaan työhön. 
Hyvä paketti, joka opettaa tärkei-
tä taitoja tämän päivän lapsille ja 
nuorille.”

KIITOS KUN SAIN TULLA!

Seuraava koulutus on jo suun-
nitteilla. Se tullaan järjestämään 
syksyllä 2013, kun LC-Haukipu-
das/Kello täyttää 40 vuotta.

Juha Kivari, lions-quest 
asiamies
LC-Haukipudas/Kello 

Koulukseen osallistujat yhteiskuvasa.
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Kalustemuuttotalkoot Kiimingissä

Vuorohoitoyksikössä, ns. pienten 
puolella sprinkler-järjestelmän 
putkiliitos petti ja tiloihin pääsi 
vettä n. 2,5 m3. Puolivakinainen 
palokunta tuli paikalle ja sulki jär-
jestelmän ja poisti veden tiloista. 
Palokunnan toiminta oli viikonlo-
pun varhaisaamuun suhteutettuna 
todella nopeaa, sillä pääsulku saa-
tiin kiinni 12 minuutin kuluessa 
vuodon alkamisesta.

Vesi ehti kuitenkin levitä var-
sin laajalle alueelle ja vaikuttaa 
sen verran kauan, että kastuneet 
osastot oli tyhjennettävä. Aa-
mulla käyttäjän edustajan kans-
sa käydyn palaverin yhteydes-
sä todettiin, että vaurioituneiden 
päiväkotiosastojen toiminta jär-

jestetään olevissa tiloissa ja 3 
vaurioitumatonta isompien lasten 
osastoa siirretään tyhjinä oleviin 
koulun luokkatiloihin. Vastaavasti 
veden vahingoittamista osastoista 
päätettiin siirrättää kalustus lelui-
neen ja vaihtoasusteineen tyhjen-
nettyihin osastoihin.

Kunnan edustaja käynnisti ka-
lustemuuton lauantaina puolen 
päivän jälkeen suunnitelman val-
mistuttua. Kohteessa tarvittiin 
paljon työvoimaa, jotta päiväko-
din toiminta olisi saatu maanan-
taihin mennessä kuntoon. Kunnan 
edustaja otti yhteyttä LC-Kiimin-
gin presidentti Terho Kutilaiseen 
ja pyysi tätä välittämään pyynnön 
veljille huutavasta avuntarpees-

ta millä keinolla tahansa. Tieto 
saatiin lähtemään tekstiviestillä. 
Kunnan edustaja itsekin kutsui 
veljiä tekstarilla apuun. Lisäksi 
avunpyyntö esitettiin useille seu-
roille.

LC-Kiiminki vastasi kutsuun 
ja muuttotalkoisiin ilmoittautui-
vat alkuun veljet Lauri Ojala, 
Antti Liukkonen ja Teuvo Ojala. 
Parin tunnin kuluttua apuun saa-
tiin vielä Nuottimäen pariskunta. 
Työtä tehtiin tauotta ja järjestel-
mällisesti. Toiminta organisoitiin 
sekä töihin palkatun henkilöstön, 
että LC-Kiimingin jäsenten kes-
ken ja lopputulos oli suunnitellun 
kaltainen. Kiimingin kunta kiit-
tää avuksi tulleita, ahkerasti työs-
kennelleitä veljiä ja lady Annea. 
Ilman tätä apua päiväkodin au-
keaminen maanantaina olisi vaa-
rantunut. 

Kun tehtäviä organisoitiin, läh-
dettiin siitä liikkeelle, että maa-
nantaina töihin tulevat työntekijät 

voivat ryhtyä hoitamaan päivä-
kotiin tuotavia lapsia, eikä käyt-
täjien pääpaino ole enää muutos-
sa. Tämän johdosta kaikki tavarat, 
asusteet, lelut ja piirustukset si-
joitettiin alkuperäistä vastaavil-
le paikoille. Myös vuodekaappien 
vuoteet sijattiin valmiiksi. 

Työtä tehtiin lauantaina kes-
keytyksettä n. 5,5 tuntia. Osa läh-
ti töihin ehtimättä syödä lainkaan 
lounasta, joten on ymmärrettävää, 
että yhteiskuvaan työn päätyttyä 
klo 17:00 ei enää kaikkia auttajia 
saatu, vaan osa ehti lähteä tank-
kaamaan.

Kumisaappaat on selitettävis-
sä sillä, että veljet saivat kutsun 
vesivahinkotapauksen muutto-
apuun. Kiireessä on ymmärrettä-
vää, että veden läsnäoloon on va-
rauduttu.

Jarmo Järvelä
Webmaster, LC-Kiiminki

Päiväkodin henkilökuntaa sekä kalustemuuttoon osallistuneita vel-
jiä ja muita muuttoapuun tulleita. 

Kuvassa lion-veli Lauri Ojala petauspuuhassa.

Edullinen, palveleva, monipuolinen

HAILUOTO
Meiltä myös maaleja ja rakennustarvikkeita, 

asiamiesposti ja Alkon tilauspalvelu.
Luovontie 150, 90480 Hailuoto

puh. (08) 8100 554
Avoinna ma-pe  8-20, la 8-18, su 12-18

Autovuokraamo
Auto Rent Finland Oy
Puh. 029 009 2020
fax 029 009 2029 
Alasintie 10, 90400 Oulu
email: oulu@arf.fi 

www.arf.fima-pe 8-20, la 8-18, su 12-18
(kesä-elokuu ma-pe 8-21, la 8-20, su 10-18)

Hailuoto puh. 044 788 4744
Luovontie 136 90480

Kesäkuun lopussa Kiimingin Välikylään valmistu-
neessa päiväkodissa muodostui mittava vesivahin-
ko 23.10.2010 varhain aamulla. Kastuneet osastot 
oli tyhjennettävä. Se merkitsi kalusteiden siirtoa ja 
siihen tarvittiin apujoukkoja paikalle. Tieto avuntar-
peesta lähti tekstiviesteillä ja porukkaa tuli muutto-
talkoisiin.
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Leijona-Cup Puolangan lapsille
Puolangan Lions Club teki viisi 
vuotta sitten aloitteen paikallisel-
le urheiluseuralle lapsille tarjotta-
vasta hiihtokisasarjasta. Puolan-
gan Ryhdin hiihtoväki innostui 
ehdotuksesta nopeasti ja tänä tal-
vena on meneillään jo viides Lei-
jona-Cup –hiihtokilpailusarja. 
Urheiluseura halusi nimetä tapah-
tuman aloitteentekijän mukaan. 
Koko ajan on ollut tavoitteena 
tarjota lapsille mahdollisuus hiih-
tää numerolappu rinnassa, mutta 
ei välttämättä niin kovin kilpailu-
painotteisesti.

LC Puolanka tukee tapahtu-
masarjan palkintoja muutamal-
la satasella ja lisäksi lionit hoita-
vat makkaranmyynnin kaikissa 
kisoissa urheiluseuran hyväksi. 
Myös muissa järjestelytehtävissä 
on leijonia mukana. Osallistujia 
on koko ajan hyvin ja sarjoja on 
kaikille alle 14-vuotiaille lapsil-

le. Lasten lisäksi paikalla on aina 
runsaasti vanhempia ja myös iso-
vanhempia hiihdättämässä lapsia. 
Heti alusta lähtien klubin lisäksi 

Osallistujia on aina ollut tar-
peeksi. Sarjoja on kaikille 
alle 14-vuotialle lapsille.

tukijoina ovat olleet Metsähalli-
tus ja Puolangan Osuuspankki. 

Puolangan Leijona Cup on 
hyvä esimerkki mukavasta aktivi-

teetista, missä eri toimijoiden yh-
teistyöllä saadaan jotain näkyvää 
ja merkittävää aikaan.

Toimitilat Tasanto Oy
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Leijonaterveisiä Pyhännältä

Kuvassa avantouimareiden talkooporukka Autiorannan saunara-
kennuksen maalaustyössä. Viime kesänä alueelle rakennettiin li-
säksi grillikatos, liukumäki ja 2 lentopallokenttää. Helteisen kesän 
seurauksena rantatoiminta oli jatkuvaa ja vilkasta. Erityisen paljon 
oli lapsia ja lapsiperheitä.

Vuoden 2010 Tervaleijonaan laa-
timassani artikkelissa tarkastelin 
LC-Pyhännän 30 - vuotisen toi-
minnan historiaa. Vapaaehtois-
työstä, jota Lions-toiminta mitä 
suurimmassa määrin on, totesin: 

”Elinvoimaisessa avustus- ja 
vapaaehtoistyössä pitää uskaltaa, 
olla idearikas ja suunnitella toi-
minta sellaiseksi, että saadut ko-
kemukset ovat uusia, yllättäviä ja 

niillä aikaansaadaan oikeaa vai-
kuttavuutta. Niitä on mukava teh-
dä yhdessä, muistella niitä ja ko-
kea mielihyvää, niin saajien kuin 
antajienkin tahoilta. Tämän ai-
kaansaaminen vaatii jatkuvaa uu-
distumista ja uusia ihmisiä nii-
tä tekemään. Uusien toimijoiden 
mukaan saaminen on kaiken va-
paaehtoisen työn perusedellytys”.

Kuluneeseen toimintakau-

teen liittyen olemme voineet ko-
kea edellä sanotun sisältöä sekä 
myönteisesti, että kielteisesti. Ta-
voitteenamme oli saada klubin jä-
senmäärä kasvamaan, tai vähin-
täänkin vähenemisen estäminen. 
Tavoitteessamme emme onnistu-
neet kun klubistamme erosi kak-
si jäsentä ja jäsenmäärämme li-
sääntyi vain yhdellä jäsenellä, 
jäsenmäärän ollessa nyt 13 leijo-
naa, joista naisjäseniä 5 henkilöä. 
Muilta osin tavoitteemme toteu-
tuivat tavoitteiden mukaisesti.

Toimintakausi 2010 – 2011 on 
puolitaipaleessa, kauden leijona-
työmme on sujunut pienten ak-
tiviteettien merkeissä ”matalalla 
profiililla” Perttulinpäivien jär-
jestelyihin liittyvän toiminnan ol-
lessa näkyvin ja taloudellisesti tu-
loksekkain aktiviteettimme. 

Vuoden 2012 kalenterin jul-
kaisutyö on juuri käynnistymässä 
yhdessä Pyhännän avantouima-
reiden kanssa. Kalenterin sisällön 
toimittamisesta vastaavat lion Ju-
hani Mahosenaho ja avantouima-
reiden puolesta Jouko Rissanen. 
Olemme aloittaneet kalenterin 
markkinoinnin alla olevan tiedot-
teen mukaisesti ja toivomme, että 

myös Tervaleijonan kautta hank-
keemme julkisuus lisääntyy.

Kalenteri tehdään  
myös 2012
Juhani Mahosenaho: ”Vuosi 
2011 on jo hyvää vauhtia etene-
mässä. Ajatuksia ja toimintaa pi-
tää käynnistää jo tulevan vuoden 
tapahtumiin. Pyhännän Leijonat 
ovat toimittaneet Leijonakalen-
teria jo yhden vuosikymmenen 
ajan yhteistyössä paikallisten ta-
hojen kanssa. Tämän vuoden ka-
lenteriteema esittelee Tavastken-
gän asukkaiden arjen elämisen ja 
luonnon ominaispiirteitä. Vuoden 
2012 kalenterin teemaksi olem-
me valinneet Pyhännän avantoui-
mareiden toimintaa esittelevän si-
sällön.

Kalenteri tullaan valmistamaan 
yhteistyössä Pyhännän avantoui-
mareiden ja Pyhännän Leijonien 
kanssa. Siitä saatu tuotto jaetaan 
tasan puoliksi, oman osuuten-
sa avantouimarit käyttävät alu-
een edelleen kehittämiseen ja Lei-
jonat paikalliseen nuorisotyöhön 
ja nuorten aktivoimiseen omaeh-
toisen harrastustoiminnan kehit-
tämiseen.

Klubin juhlakokouksessa 22.5. te-
kemän päätöksen mukaisesti gril-
likodan pystytys aloitettiin seu-
raavana viikonloppuna 29.5.2010. 
Käyttökunnossa se oli seuraaval-
la viikolla. Grillikodan juhlalli-
nen luovutus tapahtuu myöhem-
min syksyllä. Projektista vastasi 
edellisen kauden presidentti Mik-
ko Seppänen.

Alkukesästä rakennettu grilli-
kota luovutettiin virallisesti Toi-
mintakeskus Pihlajalle 1.9.2010, 
jolloin ojensimme heille lahja-
kirjan sekä kiinnitimme seinään 

AR-säätiön laatta ja klubin laatta on kiinnitetty kodan seinään. Klu-
bin presidentti Juhani Alanen ja projektin vetäjä Mikko Seppänen 
katsovat, että kaikki on kunnossa.

Katon asentaminen ja sisätöiden tekeminen menossa.

Linna lahjoitti 
grillikodan

ARS- ja klubimme laatan. Samas-
sa tilaisuudessa paljastettiin myös 
grillikodan nimi Leijonan kita, 
josta oli ollut kilpailu asiakkaiden 
kesken. 

Juhani Alanen
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LC Pyhäntä

Pyhännän kunta on omal-
ta osaltaan mukana tavoitteiden 
eteenpäinviemisessä panostamal-
la harrastusmahdollisuuksien ja 
toimintaympäristöjen suunnitte-
luun ja kehittämiseen yhdessä toi-
mivien kansalaisjärjestöjen kans-
sa.

Pyhännän kunta, Pyhännän 
avantouimarit ja LC – Pyhän-
tä toivovat uuden kalenteriteok-
sen aikaansaamiseksi yrityksien, 
liikelaitoksien ja kaikkien kunta-
laisten tukea. Yhteisenä tavoittee-
na on aikaansaada ja monipuolis-
taa asukkaiden asuinviihtyvyyttä 
ja mielekästä harrastustoimintaa 
erityisesti lapsien ja nuorten käyt-
töön. Tässä yhteydessä Pyhännän 
kunta haluaa osoittaa kiitoksen 

ja tunnustuksen Avantouimarei-
den johdolla toteutetusta ja yl-
läpitämästä Aution rannan mo-
nipuolisesta harrastamisalueesta 
varsinaisen avantouintitoiminnan 
lisäksi”.

Jouko Rissanen: ”Pyhäntä 
2012 kalenterissa kerrotaan py-
häntäläisten avantouimareiden 
toiminnasta kuvin ja sanoin. 

Pyhäntähovissa tapasivat 
10.10.2001 11 henkilöä, joiden 
kokoontumisen syy oli: yhteisen 
keinon keksiminen talviuinnin 
harrastamiseksi, sekä yksinker-
taisten toimintatapojen sekä käyt-
täytymismallien luominen”. Täs-
tä tapaamisesta alkoi Pyhännän 
avantouimareiden kohta jo kym-
menen vuotta kestänyt toimin-

ta. Lainaan kirjan ”Hyinen hur-
mio avantouimarien käsikirjan” 
kirjoittajilta (Pasi Heikura, Pirk-
ko Huttunen ja Taina Kinnunen) 
teesejä avantouinnin vaikuttavuu-
desta: Meidän ja muiden kylmän 
veden kahlaajien kokemukset 
ovat osoittaneet, että avantouin-
nin (terveydelliset) vaikutukset 
ovat ylivoimaiset. Avantouinnin 
uskotaan laajasti olevan henkisen 
hyvinvoinnin yleislääke. Haas-
tateltavilla uinnin terveydelliset 
motivaatiotekijät kasautuivat sel-
keästi positiivisiin psyykkisiin 
vaikutuksiin. Jokainen meistä on 
joskus lähtenyt avannolle kiirees-
sä ja väsyneenä miettien kannat-
taako lähteä. Koskaan uintireis-
sua ei ole tarvinnut katua. Aina 

avannosta on noussut mukavampi 
tyyppi kuin sinne on mennyt.

Pyhännän avantouimarit ry tar-
joaa jäsenilleen ja kaikille avan-
touinnista kiinnostuneille mah-
dollisuuden ”hyiseen hurmioon” 
hyvässä saunaseurassa. Yhdistyk-
sellä on nykyaikainen saunara-
kennus Aution uimarannalla pal-
velemassa tätä tarkoitusta”. 

Pyhäntä on väestöltään vähäi-
nen, asukkaamme ovat kuitenkin 
aktiivisia ja vastuuntuntoista vä-
keä. Kuntakentän myllerrykses-
sä valitsimme itsenäisyyden tien, 
jolloin tavoitteena pitää olla voi-
mavarojen yhteen kokoaminen ja 
yhteen hiileen puhaltaminen. Ka-
lenterihankkeemme on tästä toi-
minnasta hyvä esimerkki.

Lion Juhani Mahosenaho

Leijonat grillikatosta valmistamassa Perttulinpäivien arvauspalkinnoksi.

Lions club- Kajaani/Linna järjesti 
Joutenlammen kurssikeskukses-
sa sunnuntaina 12.12. Joulujuh-
lan sotiemme veteraaneille. Oh-
jelmassa oli mm. Keskuskoulun 
8. musiikkiluokan Tiernatyttöjen 
esitys, rovasti Tuomo Ruuttusen 
puhe ja yhdessä laulettuja joulu-
lauluja. Juhlassa tarjottiin perin-
teinen jouluateria ja torttukahvit. 
Noin 80 veteraania läheisineen 
kuljetettiin kotiovilta juhlapai-
kalle ja takaisin. LC-Kajaani/Lin-
nan lionit perheineen ovat perin-
teisesti jo useiden vuosien ajan 
valmistaneet ja myyneet sinap-
pia kajaanilaisissa tavarataloissa. 
Myyntituotto on suunnattu aina 
veteraaneille eri tavoin, tällä ker-
taa järjestettiin joulujuhla kulje-
tuksineen. Tästä kuuluu kiitokset 
sinappia ostaneille, Te teitte tä-
män mahdolliseksi. 

Sotiemme veteraanien 
joulujuhla Joutenlammella

Juhlayleisöä. Kuvat ja teksti: Juhani Alanen
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Juhlavieraita oli talo täynnä. Kuvassa juhlan isäntiä ja kutsuvieraita.

Piirikuvernööri Jouko Lampinen luovuttamassa Melvin Jones-jäse-
nyyttä klubin aktiivijäsenelle, Seppo Laatikaiselle. Juhlassa palkit-
tiin myös pitkäaikaiset klubiveljet.

Hiljentyminen perustajajäsen Jorma Järvisen haudalla.

Ennen illan pääjuhlaa klubi jakoi stipendeinä ja toiminta-avustuksina paikkakunnan lapsi-, nuoriso-, ja 
vanhustyöhön; toimintavuoden aikana kerätyt aktiviteettivarat. Kuvassa avustuksiensaajat ja isännät.

LC Vuolijoki 40 vuotta

LC Vuolijoki juhli 40-vuotista tai-
valtaan 4.12.2010 Ravintola Kuk-
sassa, Otanmäessä. Juhlavieraita 
oli talo täynnä. Päivän juhlalli-
suudet alkoivat kunniakäynnil-
lä ja kynttilöiden sytyttämisellä 
edesmenneiden ladyjen ja veljien 
haudoilla. 

Ennen illan pääjuhlaa klu-
bi jakoi stipendeinä ja toiminta-
avustuksina paikkakunnan lapsi-, 
nuoriso-, ja vanhustyöhön toimin-
tavuoden aikana kerätyt aktivi-
teettivarat. Melvin Jones-jäsenyys 
luovutettiin klubin aktiivijäsenel-
le Seppo Laatikaiselle. Juhlassa 
palkittiin myös pitkäaikaiset klu-
biveljet. Juhlapuheen piti piiriku-
vernööri Jouko Lampinen ja ko-
koamansa historiikin esitti lion 
Seppo Huusko.

Keijo Moilanen
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Hoivakotivierailu palvelupäivänä

Seisomassa hoivakodin lähihoitaja Seija Piirainen ja Aila Ahtonen. 
Istumassa Inkeri Haikonen, Raija Pääkkönen, Maija Tähkävuori ja 
Sinikka Soikkeli.

LC Kuhmo/Kuhmoniemen liitännäisklubi Helenat toteutti lionien pal-
velupäivän 15.1.2011 Kuhmon hoivakodissa. Esitimme runoja, lau-
loimme tuttuja vanhoja lauluja ja tarjosimme pullakahvit. Hyvä mie-
li tuli niin vanhuksille kuin itsellemmekin. 

Jorma Soikkeli

LC Kajaani Linnan puolisot ja naisjäsenet aloittivat tälle kaudelle ns. 
”nuttutalkoot”. Tarkoitus oli kauden aikana neuloa oheisen kuvan mu-
kaisia nuttuja mahdollisimman paljon, jotka keväällä 2011 lähetetään 
etiopialaiseen synnytyssairaalaan. Kauden kuluessa nuttuja on valmis-
tunut runsain määrin ja ensimmäinen lähetys on nyt valmiina. Talkoot 
jatkuu edelleen. Googlettamalla netistä ”nuttutalkoot” tai ”nuttuprojek-
ti”, näette kuinka suuresta projektista ympäri Suomea on kyse. Mainit-
takoon, ettei tämä ole leijonien oma projekti. 

Juhani Alanen

Nuttutalkoot
Kajaanissa

LC Kuhmon aktiiviset veljet ja ladyt olivat järjestelyvastuussa 
29.11.2010 pidetyistä 41. Naistenmessuista. Kontion koulun salissa oli 
myyntipaikka 25 kuhmolaisella yhdistyksellä, ovathan jouluiset myy-
jäiset monen yhdistyksen tärkeä varainhankintatapahtuma. 

Runsaslukuinen yleisö tungeksi myyntipöytien ympärillä ja ostaji-
en korit täyttyivät laadukkaista käsitöistä ja leivonnaisista. Saunavastat 
ja ovikranssit ovat perinteisesti hyvin kysyttyjä myyntituotteita. Tänä 
vuonna pitkästä aikaa oli myynnissä varpuluutia, jotka vaihtoivatkin 
nopeasti omistajaa.

Leijonakahviossa maistuivat joulukahvit ja kakut! Arpojenmyyjä-
lionit ladyineen olivat ahkeria ja saivat myytyä kaikki arvat! Naisten-
messut täyttivät kaikki tapahtumalle asetetut tavoitteet. Voimme tyyty-
väisin mielin siirtää vastuun seuraavalle yhdistykselle.

 
 Hyvää vuotta 2011 kaikille
 LC Kuhmo

Naistenmessut Kuhmossa

Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

Onkohan 
autovakuutuksesi
juuri sinulle sopiva?
Ethän yli- tai alivakuuta autoasi? Kattavimman turvan takaa Pohjolan Superkasko, yli 6 
vuoden ikäiselle autolle voimme suositella Kevytkaskoa. Tule Osuuspankkiin, niin saat rat-
kaisun, jossa ei ole mittavirheitä, reikiä tai hukkapaloja. Lisätietoa saat myös osoitteesta 
pohjola.fi  tai soittamalla 0303 0303.

Tiesithän, että Pohjolan verkkopalvelussa näet ajan tasalla olevat vakuutustietosi, voit 
hakea korvausta ja katsella ilmoittamiesi vahinkojen tietoja. Juuri silloin kun sinulle sopii.
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Kajaanilaiset klubit juhlivat yhdessä

Kubien jäseniä sankarihautausmaan tilaisuudessa.

LC Kajaani/Linna 45 v. , LC Ka-
jaani/Vuohenki 40 v. ja LC Ka-
jaani/Pietari 20 v. viettivät yh-
teisiä juhlia 22.5.2010. Klubien 
jäsenten lisäksi juhlissa oli mu-
kana liiton puheenjohtaja Chris-
ter Löfström ja piirikuvernöö-
ri Jorma Soikkeli puolisoidensa 
kanssa. Tämä oli jo kolmas kerta, 
kun klubit viettivät yhteisiä juh-
lia. LC Kajaani Linna on LC Ka-

DG Jorma Soikkeli kiinnitti yh-
den ruusukkeen ansiomerkit LC 
Kajaani Linnan lionien Jaakko 
Sarlinin ja Iikka Pääkkösen rin-
tapieleen.

jaani Vuohengin kummiklubi ja 
LC Kajaani Vuohenki LC Kajaani 
Pietarin kummiklubi.

Juhlat aloitettiin jo aamupäi-
vällä perinteisellä yhteisen sep-
peleen laskulla sankarihaudalla ja 
sen jälkeen vierailuilla perustaja-
jäsenten haudoilla ja siellä kukka-
tervehdyksen laskien.

Päivällä pidettiin klubien juh-
lakokoukset, joissa tehtyjä pää-
töksiä alettiin heti seuraavan vii-
kon vaihteessa toteuttaa. LC 
Kajaani Linna päätti lahjoittaa 
ja tehdä kehitysvammaisten päi-
vä- ja työkeskus Pihlajalle Gril-
likodan. Grillikodan rahoitukseen 
saatiin avustusta Arne Ritari sää-
tiöltä. Lisäksi kokouksissa jaet-
tiin vuosimerkit ja otettiin juhla-
kuvat.

Juhlapäivä huipentui yhteiseen 
iltajuhlaan, jossa julkistettiin lah-
joitukset, jaettiin ansioituneille 
ansiomerkit ja LC Vuohengista 
lyötiin ritariksi Pekka Lakcman. 
Ilta päättyi yhteiseen juhlaillalli-
seen ja tanssiaisiin.

Juhani Alanen

Kuvassa vasemmalta, Erkki Peura, Christer Löfström, juuri AR rita-
rin arvon saanut Pekka Lackman ja tilaisuuden juontaja lion Mark-
ku Räisänen.

Klubien presidentit LC Kajaani Vuohenki Erkki Peura, LC Kajaani 
Pietari Ossi Rautiainen ja LC Kajaani Linna Ismo Kaasinen laske-
massa seppelettä sankarivainajien muistomerkille.

Pohjois-Suomen myynti 
Jorma Määttä p. 0400 382 039

www.narkofinland.fi

OULU 19.-22.5.2011
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Pieni Lahjapuoti
ja LasiStudio

Huvilatie 2 A Vuokatti
puh. 045 678 8015

www.kianta.fi www.suomussalmi.fi

Kansainvälinen 
nuorisoleiri 
Suomussalmella
Kansainvälinen nuorisoleiri on 
jälleen i-piirin järjestettävänä ja 
pidetään ensi kesänä elokuun alus-
ta kahtena viikkona Suomussal-
mella. Noin 30 eri puolilta maa-
ilmaa saapuvaa 15-20-vuotiasta 
nuorta ovat ensin viikon isäntä-
perheissä ja sen jälkeen varsinai-
nen leiri on seurakunnan työkes-
kus Roinilassa. 

Leirin teemana on luonto ja 
siihenhän Suomussalmi on leiri-
paikkana mitä parhain sillä väki-
rikkailta seuduilta tuleville nuo-
rille Suomussalmi on eksoottinen 
paikka esimerkiksi silloin, kun 
kesäisenä iltana aurinko laskee ja 
itikoita paljon, kertoo klubin pre-
sidentti Simo Viinikka. Hän kiit-
tää piirin alueen klubeja, joiden 
antama avustus mahdollistaa lei-
rin pitämisen. Edellinen leiri pi-
dettiin i-piirissä kolme vuotta sit-
ten Haukiputaalla, josta on saatu 
myös arvokkaita neuvoja leirin 
järjestämisessä. 

Järjestelyt ovat hyvällä mallil-
la, mutta isäntäperheitä lisää nyt 
vielä kaipailtaisiin, toteaa Sinik-
ka. Piiritasolla järjestelyistä on 
vastannut PDG Kalevi Kiviniit-
ty piiritasolla ja paikallisella ta-
solla leiri koordinaattorina toi-
mii Heikki Nilkku puh. 040 822 
4627.  (ht)
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LC Sotkamo
Sotkamon Lions Clubista tehtiin 
vierailu Otepään maailman cup 
kilpailuihin tammikuun lopus-
sa. Lioneille tarjoutui tilaisuus tu-
tustua uusittuun Tehvandin stadi-
oniin ja sen toimintaan, oppaana 
toimi Eestin Suusaliiton hallituk-
sen jäsen tohtori Kaarel Zilmer.  
Kaarel esitti, että voimmeko toi-
mia yhteyksien rakentajana Vuo-
katin ja Otepään välillä, koska 
kanssa käymisessä on ollut vuo-
sikymmenen hiljainen jakso. Me 
leijonat maailman suurimman pal-
velujärjestön edustajina otimme 
haasteen vastaan ja olemme pyy-
tämässä LC Otepää:tä kansainvä-

liseksi ystävyysklubiksemme. 
Otepää on Viron ”Vuokat-

ti”. Harjoittelu- ja kilpailukes-
kus talvilajeille. Alun perin kes-
kus perustettiin Neuvostoaikana 
1978. Vuonna 2005 nimi vaihtui 
Tehvandiksi ja stadionin raken-
taminen alkoi 2007. Tänä talve-
na stadionilla pidettiin sekä Viron 
Maailman cup-kilpailut että nuor-
ten maailmanmestaruuskilpailut. 

Nuorena kansakuntana huip-
pu-urheilun merkitys on Virossa 
korostunut kansallistunteen luoja-
na. valtiovalta on ollut merkittä-
vänä rahoittajana Otepään hank-
keille. 

Tammisunnuntaita vietettiin Sot-
kamossa 30.01.  Tilaisuus aloi-
tettiin kynttilöiden laskulla edes-
menneiden leijonien muistolle 
Sotkamon hautausmaalla. Havu-
seppele laskettiin sankarihautaus-
maan ristille, missä kunnioitettiin 
sankarivainajia. Täältä siirryttiin 
Sotkamon kirkkoon, missä oli sa-
najumalanpalvelus, jonka saarna-
si kappalainen Antti Lankinen. 

Kirkon menojen jälkeen siir-
ryttiin vapaussoturin patsaalle, 
jonne lions klubit laskivat myös 
havuseppeleen 7 sotkamolaisen 
vapaussodassa kaatuneen muis-
tolle. Sotkamon seurakunta jär-
jesti kirkkokahvit kirkkokansalle. 
Tilaisuudessa pitivät puheenvuo-
ron LC Sotkamon presidentti Aar-

to Mäkinen, jossa hän kertoi lei-
jonatoiminnan uudistumisesta ja 
erityisesti nuorisvaihdon merki-
tyksestä kansakuntien yhdistäjä-
nä, ettei sota olisi mahdollista ”ol-
kaamme niin veljiä keskenämme, 
ettei sota ole mahdollista” näin 
tammisunnuntaina. Kirkkoher-
ra Erkki Marin kiitti leijonia sii-
tä, että olette voimakkaasti uudis-
tuneet ja tulleet kansan keskelle 
tekemään näkyvästi tehtäväänne 
Me palvelemme. Tämä avoimuus 
ja osallistuminen erilaisiin tapah-
tumiin on tuonut esille leijonat 
uudella tavalla ja heistä on tulos-
sa tärkeä palveluskumppani alu-
eella. Hän onnitteli tästä onnis-
tuneesta uudistuksesta Sotkamon 
leijonia. 

Tehvandin hiihtostadion on Viron ylpeys.

Kuvassa   vas. Lion Antti Lep-
pävuori , Aarto Mäkinen, Kaa-
rel Zilmer, kirjailija, toimittaja  
Kristjan-Thor Vähi (Kristina 
Smigun puoliso)

Tutustuminen Ylen studioon, jos-
sa olivat selostamassa lähetystä 
lion Jarmo Punkkinen ja Jussi 
Eskola. He kertoivat näiden stu-
dioiden olevan parhaat selostus-
tilat maailmassa.

Sotkamon leijonat lahjoittivat ulkoilutuspyörätuolin palvelukeskus 
Himmeliin marraskuussa. Tämän lahjoituksen mahdollisti heinä-
kuun torimyyntitapahtuman tuotot. vas. Kirsi Moilanen, Eero Vi-
len, Susanna Törmäkangas, Tarja Meriläinen ja Aarto Mäkinen

1. tammisunnuntai

”Muualle haudattujen muistolle.”
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Pyramidilla  helppoa 
varainhankintaa

Lc Sotkamo on valmistunut 
myyntiin pyramiideja usean 
vuoden ajan. Parhaiten sijoite-
tut pyramiidit ovat tuottaneet 
harkintahinnan ensimmäisenä 
vuonna. Hyviä sijoituspaikko-
ja ovat ns. pullonpalautuspis-
teiden välitön läheisyys, koska 
niihin tulee enenevissä määrin 
pullonpalautuskuitteja. Lisäksi 
sijoittamalla mainoksen missä 
kerrotaan mihin tarkoitukseen 
tuotto käytetään saadaan tuotto 
nousemaan. LC Sotkamo tulee 
valmistamaan tulevan kevään 
aikana pienen erän pyramiide-
ja myyntiin.  

Sotkamon klubien yhteistyö on 
tiivistynyt kahden viimeisen vuo-
den aikana merkittävästi. Aikai-
semmin ei juuri tiedetty naapuri-
klubin toiminnasta mitään. 

Klubeissa on tehty uudelleen 
toiminnan painopisteiden arvioin-
ti jäsenkyselyn pohjalta ja toimin-
tasuunnitelma on laadittu tämän 
tuloksen avulla. Klubien kuukau-
sikokouksista on tullut klubi-ilto-
ja erilaisten teemojen ympärille. 
Samalla puolisot on kutsuttu mu-
kaan klubi-iltoihin, koska erillis-
tä puolisotoimintaa ei ole ollut. 
Yhteistyön tuloksena on syntynyt 
idea hakea Suomen Lions-liiton 
vuosikokousta vuodelle 2015 eli 
Vuokatti 2015. Tätä  hanketta on 
selvitetty noin puolitoista vuot-
ta ja tänä aikana on syntynyt ko-
koussuunnitelma, joka  on nähtä-

villä klubien kotisivuilla Vuokatti 
2015 palkissa. 

Pyöräilykypärien lahjoittami-
nen ekaluokkalaisille pe 13.8. on 
kouluissa hyvin odotettu tapah-
tuma kuten jouluna se, kun jou-
lupukkia odotetaan kotiin. Lei-
jonat kävivät jakamassa kouluissa 
kypärät henkilökohtaisesti. Jo-
kainen sai oman kypärän. ”Tämä 
tilaisuus on ollut leijona urani pa-
ras päivä”, toteaa Aarto Mäki-
nen. Koululaisten koulutien tur-
vaamista jatkoimme suorittamalla 
syyskuussa aamulla liikenteen 
tarkkailua risteysalueilla parityös-
kentelynä Samalla leijonat saivat 
näkyvyyttä omalta osaltaan. Klu-
bien jäsenten yhteinen uusitapah-
tuma oli oktoberfest lokakuussa, 
jossa vietettiin iltaa teeman mu-
kaisesti karaokella höystettynä. 

Marraskuussa oli klubi-illan tee-
mana ”liikkuminen”, judon salai-
suudet sekä sauvakävelyn pereh-
dytys harjoituksineen.

Vuosikokous hakemukseen 
liittyvän kokoussuunnitelman laa-
timinen on tuonut myös uudistuk-
sia esim. kotisivujen uusiminen 
kokonaisuudessa.

Uusien jäsenten hankintaa on 
tehty yhdessä siten, että olemme 
keskustelleet avoimesti kutsutta-
vista henkilöistä. Yhdessä olem-
me pystyneet saamaan yli kym-
menen jäsentä toimintaan mukaan 
tänä aikana ja myös osa klubin jät-
täneistä ovat ilmaisseet halustaan 
palata takaisin lions-toimintaan.

Aarto Mäkinen

Ohjausryhmän palaveri Snowpoliksessa kotisivujen uusimisesta. vas. Raimo Heikkinen, Vesa Valta-
nen, Eero Vilen, Vilho ”Vikke” Horttanainen, Aarto Mäkinen

Pyöräilykypärien virallinen luovutustilaisuus Pohja-
vaaran koululla. Mukana koulujohtaja Timo Härkö-
nen ja lionit Aarto Mäkinen sekä Juha Leinonen.

Erilaisia yhteisiä tapahtumia 
ovat olleet heinäkuussa tori-
tapahtuma Sotkamon torilla 
missää myytiin erilaista tava-
raa leijonien toimesta. Tavarat 
tulivat tai palvelut tulivat lah-
joituksina tauluista murskeso-
rakuormaan yksityisiltä hen-
kilöiltä tai yrityksiltä. 

Torimyyntitapahtuma 
heinäkuussa

Yhdessä enemmän, avointa kumppanuutta
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Kaksi viikkoani Slovakiassa

Olin kaksi viikkoa Slovakiassa 
heinä-elokuusta Lions vaihdon 
kautta. Matkani alkoi Oulun juna-
asemalta, josta lähdin Helsinkiä 
kohti. Nukuttuani yön Helsingis-
sä, hyppäsin bussiin joka vei mi-
nut lentoasemalle. Kohta sitä ol-
tiinkin jo ilmassa. 

Ensimmäisen viikkoni vietin 
Kubanovan perheessä Piestanys-
sa, aivan pääkaupunki Bratislavan 
kupeessa. Ensimmäisinä päivinä 
minua jännitti kovasti yksin reis-
sussa olo, täysin tuntemattomassa 
perheessä, jossa vanhemmat eivät 
puhuneet englantia. Pian kuiten-
kin löysimme yhteisen sävelen ja 
matkasta nauttiminen alkoi. 

Yhdessä perheeni tyttären Ka-
tarinan ja muiden slovakialais-
ten sekä heidän lions vaihtareiden 
kanssa tutustuin hyvin. Yhdes-
sä kiertelimme nähtävyyksiä niin 
Slovakian puolella kuin Tsekin-

kin rajan tuolla puolen. Kävimme 
linnoissa, kartanoissa, Piestanyn 
kuuluisassa kylpylässä ja sen pa-
rantavassa (mutta pahan hajuises-
sa) vedessä, kaupunkikierroksilla 
ja koska tytöistä oli kyse, totta kai 

myös shoppailemassa! Sain ko-
kea myös slovakialaiset syntymä-
päiväjuhlat ja monia erilaisia ta-
poja ja ruokia.

Viikko kului yllättävän nopeas-
ti. Oli perheen vaihdon aika. Hai-
kein mielin nousin autoon yhdes-
sä muutaman muun tytön kanssa 
ja matkustimme useita tunteja 
maan keskiosaan Breznoon, jos-
sa asuimme kaikki yhdessä Tale’n 
kylässä. Isäntäperheemme omisti 
hotellin, jossa me jokainen saim-
me omat huoneet ja mahdollisuu-
det käyttää hotellin palveluja (kei-
larata, ravintola, golfkenttä yms.) 

Toisena viikkonani Slova-
kiassa koin paljon uutta; me kii-
peilimme, ratsastimme, ajoimme 
potkulaudoilla alas vuorenrinnet-
tä sekä kävimme luolissa.  Brez-
non lions klubissa on tapana, että 
perhe jossa asumme vain majoit-
taa meidät ja tekee pieniä aktivi-
teetteja kanssamme, mutta klubin 
muut perheet käyttävät meitä pi-
demmillä reissuilla. 

Monia päiviä vietimmekin 
reissun päällä ja tutustuimme si-
ten myös muihin klubin jäseniin. 
Heidän kanssaan kävimme kyl-
pylöissä, vuorilla, kartanoissa, 

Banská Bystrican kaupungin johtajan luona vierailulla

Bratislavan Lionsin presidentti ja jäseniä sekä Bratislavan piiristä, 
että Piestanyn piiristä

eläintarhassa sekä Banská Bystri-
can kaupungissa, jossa meille oli 
järjestetty paljon ohjelmaa kau-
pungin puolesta. Meillä oli kau-
pungin kiertoajelu paikallisessa 
potna-pekassa, tapasimme kau-
punginjohtajan, meitä haastatel-
tiin televisioon, kävimme syö-
mässä ja saimme lahjoja. Päivä 
oli ikimuistoinen. 

Nähtävää oli niin paljon, että 
kaikkialle emme viikossa ehti-
neet. Silti joka päivä oli aktivi-
teetteja ja nautin niistä todella. 
Ainoa reissussani harmittava asia 
oli lähtö. Se tuli niin yllättäen ja 
kaiken sen hauskuuden jälkeen ei 
olisi tahtonut enää palata takaisin 
kotiin, missä koulukin oli jo alka-
nut.

Oli mahtava kokemus tutus-
tua uuteen maahan sen asukkai-
den myötä. Näin sain paremman 
ja tarkemman kuvan Slovakiasta 
ja sen asukkaista. Kiitos LC Kii-
mingille tästä tilaisuudesta! Rak-
kaat muistot säilyvät aina. 

Upeasta matkasta kiittäen, 
 Aino Rinta-Säntti

www.ukkohalla.fi
www.hyrynsalmi.fi

Hyrynsalmen kunta
Myytävänä lomatontteja Ukkohallasta
Varaa lomatonttisi uudelta kaava-alueelta rinne- ja järvinäkymiltä

Hyrynsalmen rakennustarkastaja Raimo Kuvaja puh. 044 710 4420
Kehityspäällikkö Pekka Oikarinen puh 044 710 4410
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Leukemiasta parantuneen 
lionin selviytymistarina
Olen Kuhmossa 16.10.1950 syn-
tynyt mieshenkilö, nimeni on 
Erkki Ahtonen ja kuulun LC-
KUHMO/KUHMONIEMI Leijo-
niin. Jäsenyyteni on kestänyt noin 
10 vuotta.

Olen ollut terve koko elämä-
ni ja ensimmäiset sairaudet iski-
vät 58-vuotiaana. Työskentelin 
ensin sähköasentajana 60-70 lu-
vulla ja käytyäni tekun, työsken-
telin sähkötöiden johtotehtävissä 

vuoteen 1988 saakka, jolloin toi-
menkuvani muuttui täysin. Aloi-
tin Kuhmossa kiinteistönvälitystä, 
kirjanpitoa, isännöintiä ja palkan-
laskentaa harjoittavassa firmas-
sa. Myöhemmin kuvioon tuli ra-
kennuttaminen Rukan kairoille. 
Pankkimyllerrys alkoi 90-luvul-
la ja niinpä yhtiömme perustettiin 
uudeksi yhtiöksi, jota minä aloi-
tin vetämään. Tätä kesti 90-luvun 
puoliväliin, kun sitten henkilö-
kunta osti koko yhtiön osakkeet ja 
perustimme uuden yksityisen sa-
maa toimialaa harjoittavan yhti-
ön, joka toimi vuoteen 2004, jon-
ka jälkeen remmiin astui vanhin 
poikani Juha. Hän omistaa yksin 
yhtiön ja on ostanut toisen talon-
miespalveluja ja siivousta tarjo-
avan yhtiön kaiken muun aikai-
semmin opitun lisäksi. Homma 
pyörii hyvin ja henkilökuntaa on 
jo reilut kymmenen.

Sairastuin 11.6.2009 paksun-
suolen tulehdukseen ja olin hoi-
dettavana Kainuun Keskussairaa-
lassa kesän ja syystalven 2009. 
Tulehdukset paranivat, mutta 
saaliiksi jäi matala hemoglobii-
ni, (75-85). Kävin talven kont-
rollissa ja seurasimme hemoglo-
biini kehitystä, joka ei kohonnut. 
Keskussairaalassa sain hoitavak-
si lääkärikseni veritautien ylilää-

kärin Pjotr Fabian, joka diagnosoi 
minulle huhtikuussa hyvälaatui-
sen veritaudin anemian, jonka 
hoito aloitettiin välittömästi 3-vii-
kon välein sääreen itse pistettä-
vällä epo-hormoonipistoksella, 
jota kerkisin pistää 3 kertaa. Tou-
kokuun aikana panimme vireille 
työkyvyttömyyseläkehakemuk-
sen ja joka myönnettiin 1.5.2010 
alkaen. 

Sain heinäkuun puolivälissä 

sappikivikohtauksen, jonka vuok-
si jouduin maanantain vastaisena 
yönä Keskussairaalan päivystyk-
seen, jossa tietenkin otettiin veri-
kokeet. Pjotr tuli aamulla ja ker-
toi veriarvojen olevan pielessä ja 
niinpä hän otti luuydinnäytteen ja 
perjantaina saatujen tulosten mu-
kaan anemia oli muuttunut akuu-
tiksi leukemiaksi ja hoitoni siirtyy 
ensi viikolla Ouluun OYS. Syö-
päsoluja luuytimessä noin 30-40 
%. Oysistä soitettiin 4.8. ja pyy-
dettiin osasto 36:lle. Aloimme I. 
hoitojakson 5.8, 5 vrk:n solunsal-
paajakuurilla (stytostaattimyrk-
ky), jolla on tarkoitus saada syö-
päsolut pois elimistöstä. Hoidot 
tapahtuivat eristetyssä huonees-
sa, jossa voi vierailla käyttämäl-
lä sinne tarkoitettuja suojaväli-

neitä. Hoitojen aikana valkosolut 
menivät lähes nollaan ja puna-
soluja ja tromposyyttejä lisättiin 
vereen tarvittaessa. Hoitojakson 
aikana kuumeilin ja ripulitau-
ti yllätti sekä yleiskunto heikkeni 
huomattavasti. Veriarvojen mitta-
usten jälkeen todettiin, että hoi-
to ei ollut purrut, vaan syöpäsolut 
olivat lisääntyneet noin 60 %:iin. 
Kävin lyhyellä lomalla kotona ja 
palattuani aloitettiin heti uusi ns. 

”hevoskuuri”, hiukan erityyppi-
sillä lääkkeillä. Siinä yhteydessä 
lääkärit totesivat akuutin leuke-
miani ärhäkkyyden. Lääkitys to-
teutettiin samoin periaattein noin 
viikon jaksona ja 3-viikon toipu-
misjakso samoin kuin edellä. Hoi-
tojakson jälkeen luuytimessä oli 
syöpäsoluja edelleen 15 %, joten 
toinenkaan hoitokerta ei johtanut 
remissiioon. 

Tämän jälkeen pääsin noin 4 
vrk kotilomalle, joka jälkeen Ou-
lun ylilääkäreiden kanssa päätim-
me lähestyä Turun yliopistollista 
sairaalaa TYKS:siä mahdollisten 
jatkohoitojen osalta. Turussa oli 
tehty viimeisen kahden vuoden 
jälkeen neljälle ärhäkkäälle po-
tilaalle kahden solunsalpaajahoi-
don ja 4 koko kehon sädehoidon 

jälkeen allogeenin kantasolusiir-
to, jotka olivat kaikki onnistuneet. 
Tyksissä kantasoluhoito toteutet-
tiin 2 vuotta toiminnassa olleessa 
T-sairaalassa. Minulle aloitettiin 
solusalpaajahoito 13.10. rankal-
la 4 päivän stytostaattihoidolla 
ja sitten 5 päivän stytostaattihoi-
dolla. Sitten toteutettiin neljänä 
päivänä koko kehon sädehoito. 
Otettujen verikokeiden perusteel-
la todettiin, että terveet soluni ja 
kaikki syöpäsoluni olivat tuhou-
tuneet. Luuytimeni oli kanssa toi-
mintakyvytön, joten uusia soluja 
ei nyt muodostunut. Velipoika-
ni, 9 vuotta minua nuorempi oli 
valittu kantasolujen luovuttajak-
si ja hän luovutti 28.10. verestään 
4.027.000 solua mankeloimalla 
pusseihin, jotka 29.10 siirrettiin 
minun verenkiertoon ja hakeutui-
vat luuytimeeni, jossa uudet solut 
alkoivat itää ja kun luuydin heräsi 
ja alkoi muodostamaan uusia ter-
veitä kantasoluja oli tilanne voi-
tettu. Matalan soluvaiheen aikaan 
oli ripulia, kurkku ja suu menivät 
nahkattomaksi ja ruoka ei maistu-
nut, painoni putosi 28 kg, joka on 
nyt noin 70 kg. Veriarvoni muut-
tui ORH+:ksi ja parta ja tukka al-
koivat kasvaa. Kontrollit oliva 
alkuun viikon välein Turussa har-
veten kahteen vuoteen tasaisesti. 
Hyljintää on jonkin verran, joka 
kuuluu asiaan, (ihottumaa ja ri-
pulia).

Olen nyt täysin terve! Lähio-
maisilleni tämä on ollut raskas-
ta, oma uskoni ei paranemiseen 
ole loppunut missään vaiheessa. 
Ystävien tuki on myös lämmittä-
nyt, vierailut ovat tehneet edvart-
tia. Tilanne on ensimmäiseen ar-
vioon 3 kuukauden elinpäivistä 
muuttunut huomattavasti pitem-
mäksi. Puhutaan jopa kymmenis-
tä vuosista. 

Parantunut Erkki!
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Kalevalan hengessä

Muutos on kuin suomalainen 
vuodenkierto, alituinen ja ala-
ti etenevä. Joskus kelit suosivat, 
joskus kiusaavat, mutta aina koit-
taa huominen päivä. Ja aina se 
on yhtä arvaamaton. Jos elämä 
on muutosta, on elämänhallinta 
muutoksessa mukana pysymistä, 
ja elämässä menestyminen muu-
toksen johtamista. 

Kaikki muuttuu, mutta ih-
minen itse ratkaisee, kääntyykö 
muutos parempaan vai huonom-
paan suuntaan. Minun muutokse-
ni syyt, synnyt ja seuraukset ovat 
tapahtuneet viimeisten kahdeksan 
vuoden aikana Kantturassa.

Olen kevätihminen, alkukevään 
lapsi. Kevät kirkastaa silmiemme 
sävyt ja hanki heijastaa taivaan si-
nen. Ihmiseen virtaa energiaa ja 
mieleen tulvii lämpöä. On uusi-
en ajatusten pesimäaika. Aika ra-
kentaa nuotio ja istua sen ääreen 
viltin päälle ihmettelemään maa-
ilman menoa. Aika ajatella. 

Kantturahan on toki iso ja 
kömpelö lehmä, mutta vanhas-
sa oulujokisessa sanastossa myös 
termi, jolla tarkoitetaan isoa loh-
ta. Minun Kantturani ei ole leh-
mä, eikä lohi, vaan se on elämäni 
valittu paikka Oulujoen rannalla 
Vaalan kunnan alueella. Kanttura 
on sieluni sija ja kehoni kurmot-

taja. En voi sanoa, kumpi meistä 
etsi ja löysi toisensa. Aluksi oletin 
ostaneeni leppoisan lomapaikan, 
mutta nyt saattaisin enemmänkin 
oivaltaa Kantturan valinneen mi-
nut parturoimaan itsensä edustus-
kuntoon.

Oulujoki on vesistön muodos-
sa koko Suomen kuva ja suoma-
laisuuden selviytymiskertomus. 
Oulujoki voisi hyvin olla Suo-
men kansallisvirta. Vapaa Oulujo-
ki muistuttaa meitä ikiaikaisesta 
itä-länsi–suuntaisesta liikentees-
tä, tervasta, lohesta, kaupasta, vi-
hanpidoista ja vireästä isänmaal-
lisesta elämästä. Kalevalainen 

suomalaisuus on oulujokista pe-
rimätietoutta ja kansantarustoa. 
Kun Suomea on uhattu, on Oulu-
jokea tavoiteltu. Kaikista kovista 
kokemuksistaan huolimatta Oulu-
joki ja rantojen suomalaiset ovat 
säilyneet vapaina. 

Vasta sotien jälkeen, silloin 
kun me itse tahdoimme, valjas-
tettiin Oulujoki täyttämään kan-
sakuntamme säilymisen kannalta 
kriittisen tärkeää tehtävää. Suomi 
oli selvinnyt sodista, mutta hinta 
oli murheellisen mittava. Mene-
tyksemme olivat käsittämättömän 
suuret ja epäoikeudenmukaiset. 
Suomalaisten selviäminen sodis-
ta ja sodan seurauksista ei ole ol-
lut itsestään selvää. Henkistä haa-
vanhoitoa tehdään yhä.

Sodanaikaiset suomalai-
set nuoret miehet ja naiset muo-
dostivat sankarillisen selviyty-
jien sukupolven. Sodan jälkeen 
sankarillisuudelle ei jäänyt si-
jaa, kansakunnan ja kansalaisten 
oli sovittava uusiin aatteellisiin 
muotteihin. Koitti suurten ikä-
luokkien synnyttämän sopeutuji-
en sukupolven vuoro. Kipuja on 
kohdattu, mutta myös jätetty koh-
taamatta. Oulujoki on yksi koh-
taamaton kipupiste sodanjälkei-
sessä historiassamme.

Itse edustan 60-luvulla syn-
tynyttä suunnattomien suku-
polvea. Lapsuuteni aikaiset ku-
vat ovat mustavalkoisia, kuten 
oli koko nuoruuteni yhteiskunta-
kin. Vahvasti kahtiajakautunutta. 
Kansan keskuudessa oli vallalla 
kaksi vastakkaista oikeudenmu-

kaisuutta, jotka taistelivat keske-
nään tunkion herruudesta. Oulu-
joen poikki rakennetut seitsemän 
betoniseinää kuvaavat henkisen 
ilmapiirin ahtautta. Vaihtoehtojen 
puuttuessa vapaus vietiin kansal-
lisromantiikan raunioita. Kuin va-
paus virrasta, katosi ilo ihmisistä. 
Elämä ahdistettiin sopimuksiin ja 
säädöksiin.

Entä nyt, Oulujoki? Joko tämä 
suuntaansa hakevien suomalais-
ten sukupolvi osaisi nähdä virta-
si väreissä? 

Kalevala on opas syntyperäi-
seen suomalaisuuteen ja ohjekir-
ja itsetuntoiseen ajattelemiseen. 
Kanttura on kalevalaisuuden hen-
gessä esiin kaivettu kulttuurinen 
kohtaamispaikka ihmisen itse it-
sensä kanssa. Kantturassa on aja-
teltava. Kanttura ei opeta ketään, 
eikä tuputa mitään, mutta tarjo-
aa aidon ja suotuisan tilaisuuden 
ajattelemiselle. Johtopäätökset ja 
vaikutukset ovat ihmisessä itses-
sään. 

Arvoisat Leijonat! Tahdon toi-
vottaa teidät tervetulleeksi Kant-
turaan tapaamaan itseänne ja sitä 
Kalevalassa kirjoitettua suoma-
laisuutta, joka muuttuvassa maa-
ilmassa pitää ylevää moraaliam-
me koossa.

Heikki Pesämaa
Torppari

Kesäpaikka
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puoliso/palvelukumppaneiden 
toiminnasta kaudella 2010-2011

Aktiivinen leijonatoiminta pal-
velu / puolisokumppaneiden 
näkökulmasta on mahdolli-
suuksiltaan moninainen. Meil-
lä I-piirissä puolisotoiminta on 
useissa klubeissa erittäin aktii-
vista, mutta on myös klubeja 
joissa ei ole lainkaan puolisotoi-
mintaa tai se on hiipuvaa. Voim-
mekin kysyä MIKSI? Tuntuisi, 
että vapaaehtoinen palvelutyö 
olisi koko perheen yhteinen asia 
tai ainakin puolisoiden yhteinen 
juttu. 

Naisnäkökulmasta mahdol-
lisuuksia ovat nais-, liitännäis-, 
yhtenäisklubit ja tietenkin leijo-
nan palvelukumppanina toimi-
minen. Kaikki ovat yhtä arvok-
kaita vaihtoehtoja.

Itse aktiivisena palvelu-
kumppanina olisin valmis jäse-
neksi, jos se olisi mahdollista 
nimenomaan puolison klubissa. 
Toimiminen myös näin on an-
toisaa, mutta jäsenkehitystä aja-
tellen meille suomalaisille olisi 
tärkeää, ettei jäsenmäärä vähene 
alle 25 000 jäsenen. Se, että me-

nettäisimme suomenkielen yhte-
nä virallisena Lions-kielenä olisi 
harmillista. Olemmehan saaneet 
tähän asti kaiken postin omalla 
kielellämme päämajasta.

Itse liputan kovasti yhtenäis-
klubien nimiin ja niiden anta-
miin mahdollisuuksiin kehittää 
leijonatoimintaa I-piirissä. Myös 
puolisotoiminnan tukemiseksi ja 
helpottamiseksi olisi hienoa, jos 
meillä olisi puolisotoiminnas-
ta vastaava virka piirissä, joka 
toimisi yhteistyössä piirikuver-
nöörin puolison kanssa. Vaikkei 
piirikuvernöörillä olisi puolisoa 
käytettävissä tulisi hommat sil-
ti hoidettua.

”En tiedä mikä kohtalosi tulee 
olemaan, mutta tiedän sen, 

että todella onnellisia
ovat teistä he jotka etsivät ja 

löytävät kyvyn palvella”. 
Albert  Sweitzer

Päivi Lampinen
piirikuvernöörin puoliso

Päivi toivottaa erittäin antoisaa palvelukautta 2010–2011. 

Ajatuksia
Me pesemme puhdasta fiilistä työpaikallesi! 

TEKSTIILIHUOLLON AMMATTILAISET 
OSAAVAT JA TEKEVÄT PUHDASTA

OULUN KESKUSPESULA OY 
TEKSTIILIHUOLTOA YRITYKSILLE,

YHTEISÖILLE JA LAITOKSILLE
www.oulunkeskuspesula.fi

www.lions.fi/district107-i/
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Perinteinen jouluateria Vaalassa

LC Vaala on järjestänyt jo yli 20 
vuotta vaalalaisille ikäihmisille 
jouluaterian. Vuonna 2010 jou-
luateria järjestettiin ensimmäis-
tä kertaa yhdessä Vaalan seura-
kunnan kanssa ja aterialle tuli yli 

60 ikäihmistä ja veteraania. Par-
haimpana vuonna osallistujia on 
ollut vajaa 100 henkeä. Klubin jä-
senet ovat avustaneet ruoan haus-
sa, ellei ruokailija ole itse pysty-
nyt sitä noutamaan. 

Jouluateriaan on joka kerta 
liitetty perinteisesti joululaulu-
jen laulaminen. Klubimme jäsen, 
Vaalan seurakunnan entinen kant-
tori Edvart Lätti johdatti ruokai-
lijat seurakunnan nykyisen kant-

Lions Club Vaalan perinteinen jouluateria ikäihmisille kokosi Vaalan seurakuntasaliin yli 60 ruokailijaa. 
juhlapöydän antimista vastasi vuonna 2010 Kilon Kala ja Kakku. Kuva: Tervareitti/Sauli Kallio

Vaalan klubi edistämässä kansalaisten terveyttä

Verenpainemittarit luovutti LC Vaalan puolesta lion Jorma Korhonen ja klubin presidentti Heikki Kivi-
oja. Vastaanottajina olivat Oulunkaaren Vaalan toimipisteen puolesta terveydenhoitajat Irja Marttinen 
ja Sirkka Vesterinen. Kuva Lauri Ratava

LC Vaala luovutti neljä veren-
painemittaria Oulunkaaren Vaa-
lan terveyspalvelujen käyttöön. 
Aloite mittareiden hankintaan tuli 
diabetes etälääkäri Pirkko Kaup-
piselta. LC Vaala otti aloitteen 
vastaan, haluten olla mukana ter-
veyden edistämisessä.

Verenpaineen seurantalait-
teet tulevat vaalalaisten diabetes- 
ja sydänpotilaiden verenpaineen 
tarkkailuun 2-4 viikon jaksolle, 
jolloin seurataan säännöllisesti 
paineita kotioloissa. Kotona mita-
tut paineet antavat potilaan veren-
paineista luotettavamman kuvan 
hänen normaaleissa oloissa ole-
vista paineista. Tämän jälkeen he 
voivat hankkia tarvittaessa oman 
mittarin jatkoseurantaan. 

Kun verenpaine on todettu py-
syvästi kohonneeksi, lääkäri vielä 
selvittää, voiko se olla sekundaa-
rinen eli onko syynä muu sairaus. 
Tämän vuoksi tehdään yleensä 
joitakin laboratoriotutkimuksia. 
Jos kohonnut verenpaine johtuu 
sairaudesta, sen hoito usein nor-

maalistaa verenpaineen. Lääkärin 
alkututkimuksiin kuuluu vielä sen 
arviointi, onko kohonnut veren-
paine jo aiheuttanut valtimotautia 
ja sydämen lihaksen vaurioita.

Kohonnutta verenpainetta hoi-
detaan sen vuoksi, että vuosien 
mittaan se rasittaa valtimoita ja 

sydäntä. Seurauksena on valtimo-
tauti, joka voi aiheuttaa sydänin-
farktin tai aivohalvauksen. 

Suurin osa kohonneesta ve-
renpaineesta johtuu elintavoista, 
mutta syynä voi olla myös perin-
nöllinen taipumus. Syitä, joihin 
voi itse vaikuttaa, ovat seuraa-

torin Essi Takkinen säestyksellä 
jouluisiin lauluihin.

Tilaisuus oli lämminhenki-
nen ja seurakunnan puolesta jou-
lun sanomasta puhui pastori Mat-
ti Malinen.

-Viime vuosina klubi on kutsu-
nut aterialle kaikki kotipalvelun 
piiriin kuuluvat ikäihmiset. Klu-
bi on kustantanut aterian ja kyy-
dit joko linja-autolla, takseilla tai 
jäsenten autoilla, sitä tarvitsevil-
le, LC Vaalann presidentti Heik-
ki Kivioja kertoo. 

Lions Club Vaala käyttää vuo-
sittain hyväntekeväisyyteen yh-
teensä noin 23000 euroa. Avus-
tuksina jaetaan 12 000 euroa ja 
stipendeinä 3 500 euroa vuodes-
sa. Nuorisovaihtoa kuten leiri-
koulua ja yhtenäiskoulun oppi-
laiden työharjoittelua Saksassa 
leijonat tukevat vuosittain 3 000 
eurolla. Viimeisinä kahtena vuo-
tena järjestö on osallistunut nuor-
ten työllistämiseen 4 500 eurolla 
vuodessa. 

Lauri Ratava 

vat: Stressi, tupakointi, lihavuus, 
runsas suolan käyttö, lakritsituot-
teiden runsas käyttö, liikunnan 
vähäinen määrä, tulehduskipu-
lääkkeiden runsas käyttö, hormo-
nien käyttö sekä alkoholin runsas 
käyttö. 

Lauri Ratava
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Me Palvelemme - We Serve
LC Vaala - Aktiivista palvelutoimintaa Vaalassa jo vuodesta 1965 lähtien.

• Airaksinen Juha
• Alakurtti Mika
• Anttila Reijo
• Ervasti Kai
• Haapala Tuomo
• Haimakainen Pentti
• Halonen Markku

• Huossa Ali
• Hynynen Jukka-Pekka
• Hyyryläinen Aulis
• Hämäläinen Jenni
• Karhu Tapani
• Karjalainen Esa
• Kaurala Reijo

• Karppinen Juhani
• Kemppainen Pekka
• Kilpeläinen Pauli
• Kinnunen Taisto
• Kivioja Heikki
• Korhonen Jorma
• Laukkanen Aatto

• Leinonen Erkki
• Lätti Edvard
• Mäyrä Eero
• Nummi Matti
• Näpänkangas Risto
• Piirola Antti (tukijäsen)
• Ratava Lauri

• Tossavainen Veikko
• Wikman Henry
• Vähäsarja Väinö 
(perustajajäsen)
• Väisänen Erkki
• Välinen Pekka
• Yrjämä Matti

Lc Vaala kiittää yhteistyökumppaneitaan

RAVINTOLA LEIPOMO RUUNUNHELMI
PERHEYHTIÖ PAAKKARIT OY
Ruununtörmäntie 1, 91760 Säräisniemi
p. 040 717 6847
ravintola@ruununhelmi.fi   www.ruununhelmi.fi

VAALAN KUKKA
JA HAUTAUSPALVELU

Vaalantie 9, 91700 Vaala, p. (08) 536 1271
http://www.vaalankukka.palvelee.fi/

VAALAKAUPPIAS HOITAA HOMMAN
Vaala p. 811 1600, mika.alakurtti@k-market.com

avoinna ma-pe 7-21, la 7-18 (su 12-18)

VAALA

Hitsacon Oy
Markku Halonen
Yrittäjäntie 2, 91700 VAALA
p. 0400 683 535, fax. 08-5363 001
hitsacon.oy@netlife.fi

• Prosessiputkitukset
• Luokkahitsaukset
• Rauta- ja teräsrakenteet
• Kone- ja laiteosahitsaukset
• Kärkisorvaustyöt

VB-BETONI
• Julkisivu- ja väliseinäelementit
• Palkit ja pilarit ym. • Valmisbetoni
Ouluntie 115, 91700 Vaala
Puh. 020 741 3420, fax. 020 741 3429
vb-betoni@vb-betoni.fi   www.vb-betoni.fi

JULKISTEN TILOJEN JA KODIN KALUSTAJA

VAALAN OK-KALUSTE OY

91700 VAALA, PUH. (08) 5361 490
toimisto@vaalanok-kaluste

www.vaalanok-kaluste.fi

J.PALO KY
Järjestetyn jätehuollon

kuljetukset

Puh. 5361 157
040-5450 668

• Kuivajätekuljetukset
• Likakaivojen tyhjennykset

• Roskalavat
• Vaihtolavakuljetukset

• Nosturityöt

PYSYVÄSTI EDULLINEN
Vaalan TORIMARKET

Avoinna:
ma-pe 9-17
la 9-13

Järvikyläntie 2
91700 Vaala
(08) 5562 664

Vaalan 
Fysioterapia
JONOTTAMATTA FYSIKAALISIIN 
HOITOIHIN JA HIERONTOIHIN

Teitä palvelevat fysioterapeutit Petri 

Huusko, Mika Maaninka ja Henriikka Lau-

rila sekä urheiluhierojat Mika Korhonen 

ja Pekka Klemetti

Ajanvaraus ja vastaanotto 
ma-to 8-18, pe 8-15

Kuntosali avoinna
ma-to 8-20, la 9-15

Vaalantie 15, puh. 536 1589

Katso myös tonttipörssi

Tuoreus. Laatu. Oikea Hinta.

MEILTÄ            SAAT

 BONUSTAVAALA
ASIAKASOMISTAJUUS KANNATTAA! 

NYT SAAT BONUSTA 
JOPA 5%

Palvelemme ma-pe 7-21, la 7-18, kesä su 12-18
Kolehmaisentie 1 VAALA p. 044 7886 168
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Lionstoiminnan 
toiminta-ajatus

Lionien palvelutoiminta koh-
distuu nuorisoon, vanhusvä-
estöön, sotien veteraaneihin 
ja muihin avun tarpeessa 
oleviin. Lionstoiminta tapah-
tuu “Me palvelemme” -hen-
gessä. Lionsklubin tärkein 
kiinnostuksen kohde on oma 
lähialue ja asuinyhteisö, jois-
sa heikompiosaisia on paljon. 
Lionsklubien aktiviteetteja 
ovat mm. paikallisten lasten- 
ja vanhuskotien auttaminen, 
silakkamarkkinat, stipendien 
jako kouluissa, sotaveteraa-
nien auttaminen, vanhus-
ten kotien kunnostaminen. 
Nuorisovaihto-ohjelmamme 
välityksellä lionsklubit lähet-
tävät Suomesta ulkomaille 
ja vastaanottavat ulkomailta 
Suomeen noin 300 nuorta 
vuosittain. 

Suomessa järjestetään aika 
ajoin valtakunnallisia kam-
panjoita. Tutuiksi yleisölle 
ovat jo tulleet esimerkisksi 
punainen sulka -kampanjat.
Varoja on kerätty mm. syö-
pätyöhön, sotaveteraanien ja 
-invalidien, vammaisjärjestö-
jen ja vanhusten hyväksi. 

Suomalaiset lionit osallistuvat 
eri aktiviteetteihin myös poh-
joismaisella tasolla. Nordis-
ka samarbetsrådet - NSR:n   
puitteissa suomalaiset to-
teuttavat yhteispohjoismaisia 
aktiviteetteja, joista esimerk-
keinä mainittakoon mm. las-
tensairaalan rakennut-tami-
nen Friazinoon Moskovassa, 
sairaalan saneeraus ja katu-
lapsikodin rakennuttaminen 
Daugavpilsissä... 

Jäsenyys maailman suurim-
massa palvelujärjestössä 
laajentaa vastuutamme myös 
maailmanlaajuisesti. Järjes-
tön suuri palvelutehtävä on 
sokeiden ja näkövammaisten 
auttaminen. Myös suomalai-
set lionit ovat tukemassa näi-
tä kansainvälisiä ohjelmia. 

Lionit toteuttavat maailman-
laajuisesti näönsuojelukam-
panjaa, jonka tavoitteena on 
poistaa estettävissä oleva 
sokeus maailmasta.

Lionsklubin jäsenet ovat mie-
hiä ja naisia, jotka pyrkivät 
vaikuttamaan paikallisessa 
yhteisössään sekä yhteisöis-
sä kaikkialla maailmassa. 
Näönhoidon lisäksi vapaaeh-
toisissa hankkeissa pyritään 
täyttämään sairaanhoito- ja 
koulutustarpeita kaikkialla 
maailmassa. 

Miksi ryhtyisin lioniksi?  
Lionsklubin jäsenenä saat ti-
laisuuden
-vaikuttaa yhteisösi elämään 
joka päivä
-antaa tukea paikallisesti tai 
kansainvälisesti
-kehittyä henkilökohtaisesti ja 
ammatillisesti osallistumalla 
ohjelmiimme, yhteisön palve-
luprojekteihin ja tapahtumiin
-vaikuttaa paikallisiin ja kan-
sainvälisiin humanitaarisiin 
ongelmiin
-kehittää suhteita sekä pai-
kallisiin että kansainvälisiin 
yhteisöjen ja liike-elämän 
johtajiin  
-hyödyntää jäsenalennuksia 
ja -palveluja 

Kiinnostaako jäsenyys?
Lionsklubin jäseneksi pää-
see paikallisen klubin kut-
susta. Jos olet kiinnostunut 
jäsenyydestä, ota yhteyttä 
paikalliseen lionsklubiin klubi-
haun avulla. Kerro paikallisen 
klubin jäsenille, että harkitset 
liittymistä ja haluat osallistua 
kokoukseen saadaksesi li-
sätietoja. Pyydä sen jälkeen 
jäsenhakemus joltakin jäse-
neltä.

Lions – faktoja:
Maailmassa lioneja n. 1,3 miljoonaa jäsentä
Lions –klubeja n. 45 000 kpl
Lions –piirejä n. 750 kpl
Lions –toimintaa 205 maassa/itsehallintoalueella
Suomessa lioneja n. 26 000 jäsentä
Suomessa Lions –piirejä 14 kpl
I –piirissä lioneja n. 1360 jäsentä
I –piirissä klubeja 55 kpl
I –piirissä lohkoja 10 kpl
I –piirissä alueita 3 kpl

Suomen Lions lions – motto:
Luovuta
Isänmaa
Onnellisempana
Nousevalle 
Sukupolvelle

Suomalaisen lionstoiminnan 
toiminta-ajatus on seuraava:
Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisel-
la ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten 
terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi 
sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja 
muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. Toiminta 
tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden toimia sosiaa-
lisessa yhteisössä, kehittyä ihmisenä ja kehittää 
johtamis-taitoja sekä solmia kontakteja koti-
maassa ja ulkomailla.

Lionsjärjestön toiminta perustuu 
vapaaehtoiseen työhön.

http://www.lionsclubs.org/

http://www.lions.fi/

http://www.i-piiri.net/


