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Lukijalle

Voitto Juutinen.

”Viidenkymmenen
vuoden aikana on
ehditty pitää noin 450
hallituksen ja saman
verran klubikokouksia. Se siis tarkoittaa
900 pöytäkirjaa”,
toteaa Voitto Juutinen
tämän lehden historiikin tekourakasta.

Kun aloin kokoamaan tätä historiikkia, havaitsin, että minulla oli käytettävissä olevan ajan
(noin puoli vuotta) ja muiden resurssien puitteissa aika mahdoton tehtävä. Viidenkymmenen vuoden aikana on ehditty pitää noin 450
hallituksen ja saman verran klubikokouksia.
Se siis tarkoittaa 900 pöytäkirjaa. Silloin totesin, että ainoa mahdollisuus selvitä asetetusta
tehtävästä oli, että aloin lukemaan pöytäkirjoja ja poimimaan niistä kulloinkin mielestäni tärkeimpiä asioita toimintakausittain.
Käsitys vaihteli pöytäkirjojen laadun ja
oman mielentilan mukaan. Johtotähtenä oli kuitenkin, että aktiviteetit ovat kaikkein tärkeimmät. Onhan Lionismin tunnus: WE SERVE !
Tähän ryhmään kuuluvat varojenkeräys- ja palveluaktiviteetit sekä klubikokouksien vierailut
ja esitelmät. Mielestäni tärkeimmät aktiviteetit olivat hernerokan myynti, kirkkokyyditykset
ja joulukuusien myynti. Ensimmäinen kesti 26
vuotta ja siinä ladyt olivat tärkeässä roolissa pullien leipojina, toinen kesti 40 vuotta ja siinäkin
ladyjen osuus oli varsin keskeinen kahvituksen
järjestäjinä ja viimeinen, joka aloitettiin, 1995
jatkuu yhä. Toivoisin, että sitä saadaan elvytettyä, sillä myyntipaikalla Järvikioskilla käy Puolivälinkankaan asukkaita, jotka sanovat käyneensä ostamassa kuusen koko sinä aikana, kun niitä
on ollut myytävänä.
Tämä on siis sekä varojenhankinta- että palveluaktiviteetti. Muutamina vuosina on myyntiä tapahtunut kahdessa paikassa, Koivurannan
kahviolla ja Järvikioskilla, jopa kuutena päivänä
viikossa ja aina on vuorot saatu täytetyiksi. Viime jouluna myytiin yhdessä paikassa kahtena
päivänä. Loput kuuset jätettiin myyntipaikalle, josta monet hakivat itselleen kuusen ja maksoivat sen Kioskille, josta saatiin rahaa lähes 200
euroa.
Varsinkin alkuaikoina aktiviteettja oli paljon.
Monet niistä olivat ”kertakäyttöisiä” ja niistä
on vain lyhyet maininnat pöytäkirjoissa. Jäätelön myynti keväällä ja minttupastillien myynti
olivat melko kauan mukana, mutta niistä kummastakaan ei ole oikein selvää alkamis- eikä lopettamisajankohtaa. Jäätelön myynnillä saatiin
joinakin vuosina varsin hyvä tulos. Muutaman

vuotena hoidettiin pienoishirvirataa Erämessuilla. Onhan toki tehty varsin merkittäviäkin
palveluaktiviteetteja: maalattu sotainvalidin
omakotitalo Koskelassa ja invalidien kesäpaikan
rakennukset Hietasaaressa. Kymmenisen vuotta
on klubissamme toiminut Laulavat Leijonat. Se
on saavuttanut jopa valtakunnallistakin mainetta. Enimmillään esiintymisiä ja treenejä on ollut kolmisenkymmentä vuodessa. Esiinnytty on
palvelutaloista aina vuosikokouksiin asti.
Neljänä viime vuonna on järjestetty joulukonsertti Oulujoen kirkossa. Ne ovat koonneet
kirkon lähes täyteen väkeä. Esiintyjinä on kolmena vuotena ollut tangokuninkaallisia ja kerran oululaislähtöinen Petrus Schroderus. Niitä
kannaattaa jatkaa edelleen
Eräs asia, joka on jäänyt liian vähälle huomiolle, ovat klubiesitelmät. Olen pyrkinyt ottamaan niitä mukaan ja onnistunutkin varsinkin
viime vuosina, jolloin ne ovat puhutelleet minua henkilökohtaisesti.
Kaikkein eniten harmittaa se, että ladyjen
toiminnan käsittely on jäänyt täysin sivuun. Joinakin vuosina se on ollut nimittäin hyvin aktiivista edellämainittujen lisäksi. Se vaatisi ehkä
kokonaan oman tutkinnan. Onhan heillä ollut
muun muassa kirpputoreja ja kummilapsi. Juhlien tarjoilun järjestäminen on luontevasti siirretty ladyille.
Tässä jotain siitä, mitä on kirjattu ja mitä on
jäänyt pois. Varmasti jotain olennaisen tärkeää
on jäänyt huomaamatta. Joku voi todeta, että
olinhan siellä minäkin.
Toivotaan Raatti-klubille menestystä seuraavalle puolivuosisadalle.
Kiitän Eila Lahtista lehden taittamisesta,
lion Penttiä avusta kuvien valinnassa ja ennekaikkea vaimoani Seijaa kärsivällisyydestä, sillä
hän on joutunut viettämään monia iltoja yksin
sillä aikaa, kun minä olen istunut työhuoneessani ja lukenut pöytäkirjoja. Meidän viimeinen
kissammekin siirtyi kissojen taivaaseen pahimmoilleen viime vuoden helmikuussa.

Oulussa 26.2.2015
Voitto Juutinen
leijona mallia 1995

Johtotähtenä historiikin tekemisessä oli, että aktiviteetit ovat
kaikkein tärkeimmät. Onhan Lionismin tunnus: WE SERVE !
Tähän ryhmään kuuluvat varojenkeräys- ja palveluaktiviteetit
sekä klubikokouksien vierailut ja esitelmät.
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Onnea juhlivalle klubille

Sisällys

”Lions - monta tapaa tehdä hyvää.”
Minulla on ilo onnitella 50 vuoden ikään ehtinyttä Lions Club Oulu / Raattia. Klubinne on
tunnettu ja arvostettu, ja siitä on hyvä jatkaa
eteenpäin. Kiitos vuosikymmenien aikana tekemästänne lionstyöstä.
Suomea koettelevat taloustaantuma, rakennemuutokset, väestön nopea ikääntyminen ja
keskittyminen kasvukeskuksiin sekä työttömyys. Monet paikkakunnat ovat kohdanneet
ikäviä uutisia, kun yritys toisensa jälkeen on ilmoittanut lopettavansa toimintansa. Nämä
kaikki muutokset merkitsevät suuria haasteita
lionstoimintaan, mutta muutokset tuovat tullessaan myös uusia mahdollisuuksia. Lionsklubit
selviävät muutoksen myllerryksestä rohkealla
yrittämisellä ja myönteisellä asenteella. Asenteista syntyy menestyminen, hyvinvointi ja jaksaminen. Myönteisyys lisää onnistumisia.
Lions Club Oulu / Raatti perustettiin 1965,
jolloin Lionsliike kasvoi Suomessa voimakkaasti. Perustajajäsenet olivat edelläkävijöitä, ja näkivät jo silloin, että lionismi sopii Suomeen.
Klubinne perustamisen aikoihin Suomessa oli jäseniä vajaa 10 000, nyt meitä on 24 500.
Suomi on Euroopan 4. ja maailman 13. suurin
Lionsmaa. Lionismin tarkoitus ja periaatteet antavat meille vahvan pohjan toimia. Toimintamme on aatteellisesti hienoa ja palkitsevaa, ja antaa myös elämäämme uutta sisältöä. Klubin apu
voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvin merkittävä. Lionsklubit eivät kuitenkaan korvaa yhteiskunnan peruspalveluja, vaan
vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäisivät julkisin varoin hoitamatta.
Kansainvälinen presidenttimme Joe Prestonin teema on Vahvempina yhdessä. Tämän lisäksi hän korostaa jäsenohjelmaa Ask One –
Kysy yhtä ja Keep All – Pidä kaikki. Jokaisen
lionin vastuulla on kysyä uusia jäseniä. Yhtä tärkeää kuin saada uusia jäseniä, on huolehtia nykyisen jäsenistön tyytyväisyydestä. Jokaisen
klubin tulee pitää yllä hyvää klubihenkeä ja varmistaa viihtyvyys. Mitä enemmän meitä on, sitä
paremmin kykenemme auttamaan tukea tarvitsevia myös jatkossa.
Olen vakuuttunut, että voitte olla tyytyväisiä
siihen mitä olette saaneet aikaan 50 vuoden aikana ja olen vakuuttunut, että apua ja tukea saaneet ihmiset ovat teille hyvin kiitollisia.
Toivotan kaikille lioneille, puolisoille ja seuralaisille hyvää menestystä nyt ja tulevaisuudessa.
Lions - monta tapaa tehdä hyvää!
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LIONS-TOIMINNAN ALKU
Kansainvälisen Lions järjestön perustamisesta on erilaisia tarinoita. Liikkeen taustahahmoiksi voidaan nimetä kaksi henkilöä. Melvin Jones joka syntyi vuonna 1879 Arizonassa
Fort Thomasin kaupungissa armeijan kapteenin
poikana. Hän opiskeli juridiikkaa ja kaupallisia
aineita Arizonassa. Toinen on Indianan Evansvillessa vaikuttanut fyysikko William Woods,
jonka nimi harvemmin mainitaan, kun puhutaan Lionsliikkeen perustamisesta. Nämä henkilöt edustivat amerikkalaisen järjestökentän
kahta puolta – businessmaailmaa ja hyväntekeväisyyttä.
Vuosisadan vaihteessa Melvin Jones muutti Chigagoon ja pääsi vakuutusyhtiön palvelukseen. Vuonna 1913 hän oli jo Melvin Jones
Vakuutusyhtiön omistaja. Pian hänet kutsuttiin amerikkalaisen liikemiespiirin, Circle of
Chicagon jäseneksi. Hän ryhtyi vuonna 1916
käymään kirjeenvaihtoa muiden vastaavien
järjestöjen kanssa tarkoituksena perustaa valtakunnallinen järjestö. Samaan aikaan William
Woods oli eräiden kumppanien kanssa jo perustanut voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen ”International Association of Lions Clubs”.
Toukokuussa 1917 Melvin Jones pyysi
Woodsia osallistumaan Chicagossa järjestettävään kokoukseen, jossa järjestöjä pyrittäisiin
yhdistämään. Kesäkuun 7. päivänä 1917 järjestetyssä kokouksessa Woods kutsui klubeja liittymään hänen edustamaansa järjestöön. Chicagon klubi hyväksyi kutsun ensimmäisten
joukossa. Saman vuoden lokakuussa pidettin jo
ensimmäinen klubien konventio Dallasissa. Kokous oli vielä kansallinen. Järjestön ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin William Woods
ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Melvin Jones. Vuonna 1921 Melvin Jones nimitettiin lionsjärjestön perustajaksi. Kansainvälinen
järjestöstä tuli vuonna 1920, kun Kanadan puolelle Ontarioon perustettiin rajakaupunkien yhteinen klubi, jota kutsuttiin Winsorin klubiksi.

Lions-toiminnan tulo
Eurooppaan ja Suomeen
Lionsaatteen levittäminen Eurooppaan alkoi
1948. Tammikuussa ranskalainen A.A.DeLage
lähetettiin tutkimaan mahdollisuuksia perustaa ensimmäinen eurooppalainen klubi lähinnä Sveitsiin tai Ruotsiin. Ruotsi oli ”nopeampi”
ja sinne perustettiin 24.3.1948 LC Stockholm.
Huhtikuussa 1948 perustettiin Sveitsin ensimmäinen klubi ja kesällä 1948 Pariisiin. Seuraavana vuonna lionsliike tavoitti Norjan ja
Englannin. Vuonna 1950 ensimmäinen klubi
perustettiin Tanskaan ja samana vuonna Arne
Ritari toi aatteen Suomeen, jonne perustettin
ensimmäinen klubi Helsinkiin. Suomi oli järjestyksessä 29. maa.

LC Oulu/Raatti klubin
perustaminen
LC Oulu on vanhin oululainen klubi. Se on perustettu vuonna 1954. Sen jälkeen olivat vuorossa LC Oulu/Pokkitörmä ja LC OuluSillat.
LC Oulu/Sillat on klubimme kummiklubi ja
henkilökohtaisena kummina oli professori Erkki Koiso-Kanttila.
Klubimme perustava kokous pidettiin
24.3.1965 Hotelli Tervahovissa. Kummiklubin
presidentti Erkki Korhonen toivotti kokoukseen saapuneet tervetulleiksi. Professori KoisoKanttila, joka II alueen 2. lohkon puheenjohtajan ominaisuudessa oli tarkoitettu toimimaan
perustettavan klubin kummina, ei voinut sairauden vuoksi saapua kokoukseen. Johtaja Heikki
Paloheimo esitti hänen puolestaan kummin tervehdyksen.Tilaisuudessa olivat läsnä myös piirikuvernööri Mauno Kytömäki ja joukko kummiklubin veljiä.
Kokoukseen oli kutsuttu 22 henkilöä joista
yksi pyysi kokouksen jälkeen eroa työesteisiin
viitaten. Paikalla olivat kaikki lukuunottamatta
toimitusjohtaja Eino Pohjanpaloa. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin pankinjohtaja Jouko
Jaara ja sihteeriksi maisteri Tapani Heinimäki.
Ensimmäisenä asiana käsiteltiin uuden klubin perustamisasia. Ilman keskustelua päätettiin
yksimielisesti perustaa neljäs Lions-järjestöön
kuuluva klubi Ouluun. Klubikokoukset päätettiin pitää jokaisen kuukauden ensimmäisenä
tiistaina klo 19.00. Kokouspaikkana pyritään pitämään ravintola Tervahovi.

Perustajajäsenet
Keijo Hauhtonen kapteeni
Paavo Havas
apulaisprofessori
Tapani Heinämäki hall.op.kand.
Raimo Hollmén varatuomari
Perttu Isokangas konttorinhoitaja
Jouko Jaara
pankinjohtaja
Pekka Jäntti
varatuomari
Jorma Järvinen
DI
Leo Keinonen
professori
Ahti Korhonen
proviisori
Heikki Miettunen myyntipäällikkö
Reino Palomäki
piirijohtaja
Olavi Pasanen
komisario
Eino Pohjanpalo toimitusjohtaja
Jorma Rasi
agronomi
Auvo Rusanen
DI
Arvi Ruskola
DI
Aarre Terho
DI
Reino Toivonen kaupungin puutarhuri
Olavi Tuulonen
insinööri
Matti Vasala
lehtori
21 kaikki Oulun kaupungista
Kokoukseen tuotiin uudelle klubille nimieh-
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dotukdia, joita oli saatu asetetulta työryhmältä ja kokouksen aikana. Näitä olivat: Oulu Linna, Kosket, Raatti, Linnasaari, Koskikeskus,
Ouluensis, Lassinkallio, Lohi ja Salmo. Raatti -nimeä oli esittänyt lion Heikki Miettunen.
Käydyn keskustelun ja suoritetun äänestyksen
jälkeen todettiin, että ”Raatti” oli saanut suurimman kannatuksen, joten klubin nimeksi tuli
Lios Club Oulu-Raatti.

Kokouksessa valittiin myös
ensimmäinen hallitus:
presidentti dipl.ins. Auvo Rusanen
1. varapresidentti dipl.ins. Arvi Ruskola
2. varapresidentti varatuomari Pekka Jäntti
sihteeri maisteri Tapani Heinämäki
tied.siht. myyntipäällikkö Heikki Miettunen
rah.hoit. johtaja Eino Pohjanpalo
klubimestari kapteeeni Keijo Hauhtonen
tail twister varatuomari Raimo Hollmén
Edelleen valittiin jäsenet komiteoihin:
talouskomitea
Eino Pohjanpalo, Heikki Toivonen ja Pertti Isokangas
jäsen- ja läsnäolokomitea
Arvi Ruskola, Olavi Pasanen ja Eliel Varis
ohjelmakomitea
Keijo Hauhtonen, Raimo Holmen ja Olavi Tuulonen
julkaisu- ja tiedotuskomitea
Heikki Miettunen, Paavo Havas ja Matti Vasala
sääntökomitea
Pekka Jäntti, Aarre Terho ja Jorma Rasi
aloitekomitea
Jouko Jaara, Jeo Keinonen, Ahti Korhonen ja
Jorma Järvinen
Näin lähes jokainen perustajajäsen sai tehtävän
jossakin komiteassa. Aloittelevalle klubille se oli
hyvä ratkaisu, sillä jokainen tunsi olevansa tärkeä. Tämännimiset toimikunnat on valittu joka
vuosi aina näihin päiviin saakka
Kokouksen lopuksi puheenvuoron käyttivät
piirikuvernööri Mauno Kytömäki ja kummiklubin presidentti Erkki Korhonen, jotka toivottivat onnea ja menestystä uudelle klubille lionstoiminnan periaatteiden mukaisesti.
Perustava kokous oli täten samalla epävirallisesti ensimmäinen klubikokous.

Sivu oik. Perustajajäsenten allekirjoitukset rekisteröinti-ilmoitukseen.
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Kokouskäytäntöjä
Klubikokoukset ovat olleet koko ajan suhteellisen vapaamuotoisia. Turha tärkeily on jäänyt
pois. Kuitenkin klubiasua käytettiin yleensä kokouksissa. Alkuaikoina kokouksia piristettiin sakottamalla veljiä mitä ihmeellisimmistä syistä:
merkin puuttuminen, naimisiin meno tai eroaminen.
Klubiesitelmiä on joinakin vuosina pidetty hyvinkin säännöllisesti. Varsinkin alkupään
toimintavuosina lähes jokaisessa kokouksessa
oli jokin esitelmä. Ensimmäisinä kausina kukin
veli piti esitelmän omasta työympäristöstään.
Näin esitelmän pitäminen toimi samalla henkilön esittelynä.
Toimintavuodet ovat olleet ”presidentin näköisiä”. Tämä on näkynyt muun muassa esitelmien aiheissa. Useimmiten esitelmöitsijä on
ollut joku veljistä, joka on liikkunut omalla ”mukavuusalueellaan” Esitelmien aiheita ja määrää ei ole kirjattu kaikille kausille. Vain muutamia on kirjoitettu tähän esitykseen. Vierailuilla
on saatu vaihtelua klubikokouksiin. Myöskään
vierailuja en ole koonnut tähän, sillä jotenkin
aluetta on ollut pakko rajata. Parina viime vuon-

na yksi klubikokous on vietetty keilahallilla, jossa ennen kokouksen alkua on yritetty kaataa
keiloja pallolla. Lopuksi on juotu kahvit voileipien kanssa ja hoidettu välttämättömät kokousrutiinit. Viime vuosina on virallisten kokousten määrä rajoitettu kahteen: syyskokous ja
kevätkokous. Hallitus on käsitellyt ja valmistellut viralliset asiat ja niistä on tiedotettu klubille yhteisissä tilaisuuksissa, jotka ovat olleet vapaamuotisia.
Kokoontumispaikkaa on jouduttu vaihtamaan hyvinkin usein. Näitä ovat olleet: Tervahovi 1965-1966, Arinan Raatti-kabinetti 19661980, Vaakunan Ilmailukabinetti 1980-1989,
Upseerikerho 1989-1993, Päällystökerho 19931998, Ravintola Hilikku 1998-2001, Oulun Lyseo 2001-2002, Upseerikerho 2002-2005, Kasarminsali 2005-2008, Myllyojan asukastupa
2008-2009, Veho Group /Kaarnatie 2009 alkaen.
Hyvin pitkän aikaa kokoukset aloitettiin yhteisellä ruokailulla. Tämä tapa jäi pois kokouspaikan vaihtumisen myötä. Viime aikoina on
tyydytty kahviin.
Alkuvuosina kokouksissa on haettu toimina-

talinjoja ja aktiviteetteja. Osa niistä on ”jäänyt
elämään” useaksi vuodeksi. Osa on ollut ”kertakäyttöisiä”.
Ladyt ovat osallistuneet klubikokouksiin aktiivisesti esitelmiä kuunnellen. Heillä on ollut
myös omia aktiviteettejaan ja he ovat toisaalta
oasllistuneet klubin aktiviteetteihin. Viime aikoina heidän osallistumisensa on valitettavasti
ollut melko laimeaa. Syytä tähän olisi varmaan
hyvä pohtia.

Järjestötoiminta
Raatti- klubi on ollut hyvin aktiivinen järjestotoiminnassa. Klubin jäseniä on ollut hyvinkin
vaativissa tehtävissä sekä piirin että liiton tasolla. Koulutukseen ovat jäsenet osallistuneet
myös aktiivisesti sekä osallistujina että kouluttajina. Klubin jäsenet ovat osallistuneet säännöllisesti valtakunnankokouksiin. Presidentille, sihteerille ja rahastonhoitajille klubi on maksanut
erikseen sovitun korvauksen. Muut ovat osallistuneet omalla kustannuksella.

Ladyt ovat osallistuneet klubikokouksiin aktiivisesti esitelmiä
kuunnellen. Heillä on ollut myös omia aktiviteettejaan ja he ovat toisaalta
osallistuneet klubin aktiviteetteihin.

Presidentit, sihteerit ja rahastonhoitajat
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990

presidentti
Auvo Rusanen
Arvi Ruskola
Pekka Jäntti
Jorma Rasi
Aarre Terho
Raimo Hollmén
Eino Pohjanpalo
Arvi Seppänen
Jorma Järvinen
Paavo Havas
Matti Vasala
Reino Toivonen
Jarmo Jussila
Osmo Otsamo
Kaarlo Kerhola
Risto Harju
Perttu Isokangas
Paavo Poutiainen
Aimo Tiainen
Erkki Äikää
Kalervo Kullas
Matti Reinilä
Jaakko Ravaska
Sauli Pitkänen
Timo Ahonen

sihteeri
Tapani Heinämäki
Matti Vasala
Reino Toivonen
Reino Nieminen
Osmo Otsamo
Veikko Kess
Seppo Pekonen
Risto Harju
Matti Reinilä
Kaarlo Kerhola
Jouko Rounaja
Martti Rouvinen
Kalle Juntunen
Jouko Vähäsöyrinki
Jaakko Ravaska
Eero Kokko
Erkki Äikää
Sauli Pitkänen
Timo Ahonen
Pekka Rautakorpi
Taisto Neitola
Paavo Pietarila
Mauri Nissinen
Paavo Poutiainen
Olli Lammassaari

taloudenhoitaja
Eino Pohjanpalo
Jouko Jaara
Olavi Pasanen
Maunu Kervinen
PaavoPoutiainen
Erkki Äikää
Pentti Pohjola
Olavi Tuulonen
Kai Elovainio
Sauli Pitkänen
Kalervo Kullas
Perttu Isokangas
Pekka Heikkilä
Sauli Salmela
Timo Ahonen
Jouko Rounaja
Kalevi Vierimaa
Olli Lammassaari
Kari Kerttula
Jaakko Reiniharju
Seppo Kerola
Heikki Haapsamo
Vilho Palola
Aimo Tiainen
Paavo Pietarila

1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

presidentti
Pekka Rautakorpi
Heikki Haapsamo
Taisto Neitola
Paavo Pietarila
Mauri Nissinen
Ensio Tolkki
Esa Suomela
Jaakko Reiniharju
Matti Seppänen
Pentti Kaukonen
Pekka Sallinen
Eero Heikkinen
Voitto Juutinen
Jussi Jokelainen
Kimmo Kemppainen
Stig Hedberg
Jouko Lampinen
Harri Kinnunen
Kullervo Niiniketo
Arto Tolonen
Jukka Kuoppala
Hannu Päätalo
Simo Leinonen
Jouko Lampinen

sihteeri
Ensio Tolkki
Jaakko Reiniharju
Jukka Niemimaa
Esa Suomela
Risto Eskola
Matti Seppänen
Pentti Kauonen
Voitto Juutinen
Juhani Sarkkinen
Kaj-Jeri Koskinen
Harri Kinnunen
Jussi Jokelainen
Stig Hedberg
Jukka Kuoppala
Jukka Kuoppala
Eero Heikkinen
Kimmo Kallio
Heimo Turunen
Pekka Rautakorpi
Harri Kinnunen
Harri Kinnunen
Jussi Jokelainen
Jussi Jokelainen
Jussi Jokelainen

taloudenhoitaja
Paavo Kurttila
Esa Suomela
Seppo Kerola
Pekka Sallinen
Pentti Kaukonen
Jukka Niemimaa
Jukka Isotalo
Taisto Neitola
Mauno Mäkäräinen
Eero Heikkinen
Jouko Lampinen
Jouko Lampinen
Jouko Lampinen
Jukka Laamanen
Harri Kinnunen
Harri Kinnunen
Risto Eskola
Risrto Eskola
Risto Eskola
Risto Eskola
Risto Eskola
Risto Eskola
Harri Kinnunen
Harri Kinnunen

Viime vuosina on virallisten kokousten määrä rajoitettu
kahteen: syyskokous ja kevätkokous.
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Klubin jäsenet piirin
ja liiton tehtävissä
Lohkon pj (ZS): Auvo Rusanen 1966-1967,
Raimo Hollmén 1971-1972, Jorma Järvinen
1975-1976, Paavo Poutiainen 1983-1984, Matti Vasala 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970.
Kullervo Niiniketo 1998-1998, Hannu Päätalo
1993-1994, 2010-2011, Arto Tolonen 2 0 1 4 2015. Piirin nuorisovaihtokomitean pj YEC:
Matti Vasala 1967-1970. Varapiirikuvernööri:
Auvo Rusanen 1968-1969. Piirisihteeri: Eero
Heikkinen 2010-2011. Piirin rahastonhoitaja:
Jukka Laamanen 2004-2005, Pentti Kaukonen
2010-2011. ARS ja turvall.tmk: Pentti Kaukonen 2006-2007. ARS ja juhlatmk: Pentti Kaukonen 2008-2009. ARS tmk : Pentti Kaukonen 2007-2008, 2009-2010. Tiedotustmk:
Heimon Turunen 2004-2011. Internet ja Web
tmk: Stig Hedberg 2004-2005.
Oman lukunsa tarvitsevat lionit Eero Kokko ja Pekka Rautakorpi, sillä heidän meriittinsä
ovat vailla vertaa. Samoin useissa tehtävissä toimineet Taisto Neitola ja Jouko Lampinen. Edellämainitut ovat toimineet kaikki muun muassa
piirikuvernööreinä.

Eero Kokko:
Kaikki tehtävät klubin hallituksessa ja vapaaehtoinen varatilitarkastaja. Presidentti Muhoksella 1962-1963, ZC 1964-1965, RC 1965-1966.
Presidentti Kirkkonummella 1972-1973. Piirin
kansainvälisten ja yleisten suhteiden sekä tiedotuskomitean pj 1967-1968, 1978-1979, 19791980, 1980-1981, 1983-1984. SLL:n valtakunnan kokouksen järjestelytoimikunnan pj 1984.
Kansainvälinen yhteisymmärrys- ja yhteistyötoimikunta pj 1984-1985. Varapiirikuvernööri
1976-1977. Piirikuvernööri 1977-1978. Suomen Lions liiton kansainvälisten suhteiden toimikunta pj (IRT) 1980-1982. Liiton kansainvälisten suhteiden pj 1980-1982. Pohjoismaiden
yhteistyöneuvoston NSR:n sihteeri (CC) 19891990. Liiton puheenjohtaja 1989-1990. Kuvernöörineuvoston pj 1989-1990. Pääkouluttaja
MD-trainer 1994-1997. Sai kunniamerkin 50
vuoden 100-prosenttisesta osallistumisesta klubikokouksiiin.

Eero Kokko alias Mönsä. Hänestä ei löytynyt kuvaa, jossa hän ”saa” piirikuvernöörin valtuudet.

Ansiomerkeillä palkitut
Melvin Jones jäsenet: Eero Kokko,
Jaakko Reiniharju, Matti Vasala, Taisto Neitola, Jouko Lampinen.
Arne Ritarit: Eero Kokko, Sauli Salmela, Pekka Rautakorpi, Voitto Juutinen, Pentti Kaukonen, Eero Heikkinen, Kullervo Niiniketo.
3 ruusukkeen tunnustuspalkinto:
Eero Kokko, Pekka Rautakorpi.
1 ruusukkeen tunnustuspalkinto:
Ensio Tolkki, Timo Ahonen, Kullervo Niiniketo, Risto Eskola, Jouko Lampinen, Eero Heikkinen, Pentti Kaukonen, Jussi Jokelainen,
Voitto Juutinen, Sauli Pitkänen, Hannu Päätalo.
Medal of Merit: Voitto Juutinen, Jouko
Lampinen, Pekka Rautakorpi.
Lady palkinto: Ritva Jäntti, Anna-Liisa
Kaukonen, Helena Kokko, Päivi Lampinen,
Eeva Rautakorpi, Irma Rounaja.

Taisto Neitola ”saa” piirikuvernöörin valtuudet edeltäjältään Ville Tuhkaselta.

Pekka Rautakorpi:
Lohkon pj 1996-1997. Piirin nuorisovaihtokomitean pj (YEC). Piirihallituksen jäsen 14
vuotta. Varapiirikuvernööri 1997-1998. Piirikuvernööri 1998-1999. SLL:n vuosikokouksen järjestelytoimikunnan pj 2004. Liiton varapuheenjohtaja2005-2006. Liiton puheenjohtaja
2006-2007. LCIF kunnia tmk 1999-2000. ARS
tmk 2000-2003. SLL:n hallituksen jäsen 2 0 0 5 2007.

Jouko Lampinen:
Lohkon pj 2003-2004. Piirisihteeri 2004-2005.
LCIF; IR ja MJ tmk 2005-2006, 2008-2009. Varapiirikuvernööri 2009-2010. Piirikuvernööri
2010-2011. PDG tmk. 2011-2012.

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

Pekka Rautakorpi ja kansainvälinen presidentti puolisoineen kuvattuina
conventionissa.
Lions club oulu / raatti 50 vuotta 2015

Taisto Neitola
Alueen pj 2000-2001.
Varapiirikuvernööri
2003-2004. Piirikuvernööri 2004-2005. PTS
ja PDG 2005-2006. PDG ja puoliso tmk 20062007. PTS ja PR tmk 2007-2008.
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Klubin perustamisasiakirja. Sama asiakirja häämöttää myös kannen taustakuvana.
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Aktiviteetit
Kuten edellä on jo todettu, aktiviteettitoiminta alkoi heti yhdistyksen perustamisen jälkeen. Tätä on
jatkettu koko olemassaolon ajan. Kun perustajajäsenten kirjo oli hyvin runsas sekä ammatillisesti että
iän suhteen, oli sitä havaittavissa myös aktiviteeteissa. Jokainen jäsen toi mukanaan oman alansa
osaamisen. Aktiviteetteja on ollut kahdenlaisia: palveluaktiviteetit ja varainhankinta-aktiviteetit.
Koska aktiviteetit ovat lions-toiminnan A ja O, niiden käsittelyllä on keskeinen osa tässä esityksessä.

Toimintakausi 24.3.1965 – 30.6.1965
Klubi aloitti toiminnan heti perustavan kokouksen jälkeen. Sääntökomitea valmisti ehdotuksen
klubin säännöiksi. Ehdotus käsiteltiin ja hyväksyttiin kokouksessa 4.5.1965. Ehdotus toimitettiin 11.5.1965 Oulun kaupungin maistraattiin.
Tämä toimi samalla ilmoituksena yhdistysrekisteriin merkitsemistä varten. Sääntöjä ei kuitenkaan saatu takaisin hyväksyttyinä ensimmäisen
kauden aikana. Siitä huolimatta toiminta aloitettiin.
Klubin jäsenmäärä oli toimintakauden lopussa 21 perustajajäsentä, joista yksi (Keijo
Hauhtonen) oli ulkojäsen. Hän joutui virkatehtävien vuoksi siirtymään pois paikkakunnalta.

Koska toimintakaudelle sopi vain kaksi klubikokousta käytettin ne lähinnä veljien tutustumiseen toisiinsa ja lionismin alkeisiin. Virallinen
osa oli vielä sääntöjen puuttumisen vuoksi varsin vähäistä. Osanotto kokouksiin oli 100 prosenttista.
Aktiviteeteilla on lions-toiminnassa keskeinen asema. Tämä on ollut Raatti-klubilla selkeä painopistealue. Kokouksissa käsiteltiin aloitetoiminnan saattamista käyntiin. Kesäkaudelle
hyväksyttiin kolme aktiviteettia, joista toteutettiin kaksi. 25.5.1965 käytiin verenluovutuksessa
10 veljen voimalla. 31.5.1965 käytiin kylvämässä perunaa Kiimingin Törmälän tilalla. Tämän

Ensimmäisen täyden vuoden toiminta
Heti ensimmäisenä täytenä kautena 1.7.196530.6.1966 toiminta lähti käyntiin erittäin vilkkaasti. Koska kyseessä oli kausi, joka oli hyvin
merkittävä jatkoa ajatellen, on syytä tarkastella
sitä aluksi yhtenä kokonaisuutena. Alku on ollut hyvin suunniteltu, sillä koko kauden toiminta on kirjattu yhdelle A-neloselle, jossa jokainen
kuukausikokous on pääosin valmiina. Heti toiminnan alkutaipaleella perustettiin kuusi komiteaa eri tarkoituksiin. Varmasti yksi tärkeimmistä oli ohjelmakomitea, joka vastasi hyvin
suurelta osin kauden toiminnasta. Jokainen komitea kokoontui säännöllisesti ja raportoi tuloksistaan hallitukselle. Tätä tapaa on noudatettu useamman vuoden aikana. Välillä siitä on
lipsuttu ja taas palattu.
Varmaan yksi kauden tärkeimmista tapahtumista oli klubin Charter Night -juhla, jota vietettiin 20.11.1965 Ravintola Tervahovissa (frakit). Juhlaan oli saapunut runsaasti lion-veljiä
ladyineen myös naapuriklubeista.
Yhteisesti lauletun Leijonalaulun jälkeen
juhlapuheen piti pirikuvernööri Ahti Sorri, joka
toi piirin tervehdyksen ja onnittelut uudelle klubille. Hän palautti mieliin lionismin syntyvaiheita ja velvoittavia perinteitä.
Juhlan kohokohdaksi muodostui perustamiskirjan luovuttaminen. Sen otti vastaan piirikuvernööriltä klubin presidentti Auvo Rusanen,
joka lupasi klubinsa pyrkivän aina tunnollisesti täyttämään vaativat velvoitteet sekä pitämään

tulevan toimintansa ohjeina lionismin tunnusalauseita. Tämän jälkeen seurasi perustamisasiakirjan allekirjoitus.
Professori Erkki Koiso-Kanttila luovutti kummilahjana lions-lipuston ja esitti samalla
kummiklubin tervehdyksen. Lion Jori Rissanen
(LC Oulu) ja lion Olli Harni (LC Liminka Lakeus) luovuttivat Lions-piirin viirin esittäen samalla klubiensa tervehdyksen. Piirikuvernööri
Maunu Kytömäki totesi uuden klubin valinneen
itselleen hyvän nimen, sillä Raatti-sanaan liittyy
paljon arvokkaita historiallisia perinteitä. Kansainvälisen Lions-liiton presidentiltä M.Walter
Campbelliltä Chicagosta juhlaan saapuneen
sähkeen luki lion Tapani Heinimäki. Presidentti Auvo Rusanen lähetti kiitoskirjeen muistamisesta Campbellille.
Illan hauskasta jatkosta vastasivat juhlijat
itse. Puheen naisille piti Raimo Hollmén
Heti ensimmäisenä täytenä kautena suoritettin runsaasti aktiviteetteja Jäsenet olivat
auttamassa invalidivanhuksia perunannostossa, kuljettivat autollaan 48 vanhusta Kempeleen kirkkoon jumalanpalvelukseen ja tarjosivat
kirkkokahvit Kastelliin seurakuntatalossa, muistivat lahjoin invalidiperhettä ja kuurojen koulun oppilaita joulun tienoilla, lähettivät Bethlehemin klubille lappalaisnuken annettavaksi
köyhälle lapselle jouluna, avustivat LC OuluSillat klubia joulukorttien myynnissä paikallisen pelastuspalvelun hyväksi, osallistuivat ou-
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tilaisuuden toteuttamiseen osallistuivat Kesko
Oy, Karjakunta ja Toppilan Mallasjuoma lahjoittamalla työn tekijöille suuhun pantavaa.
Liiton vuosikokoukseen 15.5.-6.5.1965 osallistui presidentti Auvo Ruuskanen klubin virallisena edustajana.
Klubin talous oli jäseniltä saatujen jäsenmaksujen varassa. Niillä pystyttin kattamaan
kaikki pakolliset kulut.
Lyhyt toimintakausi kului lähinnä opettelussa ja tulevan kauden suunnittelussa. Hyvin merkittävä oli kummiklubilta saatu opastus klubin
toiminnan suuntaviivojen hakemisessa.

Ohjelma:
Tervetulomalja
Tervehdyssanat:
1.varapresidentti Ar
vi Ruskola
Leijonalaulu yhteises
ti
Juhlapuhe ja perusta
miskirjan luovuttami
nen:
piirikuvernööri Ahti
Sorri
Maakuntalaulu:yhtei
sesti
Ateria
Kummin puhe.
Professori Erkki Koiso
-Kanttila
Puhe naisille:
ohj.toimikunnan pj.
Raimo Hollmén
Tervehdykset
Yhteislaulua
Tanssia
lulaisten klubien kanssa rotarien aloitteeseen
invalidipyörän hankkimiseksi eräälle invalidineitoselle, järjestivät kaupungin muiden klubien kanssa laskiaisjuhlan lapsille jäästadionilla,
järjestivät 70:lle kuuromykkäkoulun oppilaalle kiertoajelun Oulujokivarteen Montan kalanviljelylaitokselle tarjoten siellä kaikille jäätelöä
ja virvokkeita, avustivat LC Ivaloa kastemaljan
hankkimisessa Inarin kirkkoon ja istuttivat 2 ha
metsää sanginjokiselle sotainvalidille. Saavutus
on merkittävä, kun otetaan huomioon, että klubin perustava kokous oli ollut vasta maaliskuussa. Aktiviteettien määrä on huima. Monet näista
jäivät elämään myöhemmillekin kausille. Varmaan syynä tallaiseen aktiivisuuteen oli se, että
kaikki klubilaiset olivat suhteellisen nuoria.

Kausi 1966-1967
Kauden aikana klubi toimi erittäin aktiivisesti.
Se voitti piirin IV alueen kaikki muut 20 klubia
aktiviteettikilpailussa ja oli 100 prosenttisesti
läsnä kokouksissa koko toimintavuoden aikana.
Lions-klubien Kansainvälisen Järjestön
50-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä järjestettiin vuonna 1966 rauha-aiheinen kilpakirjoitus. LC Oulu/Raatti osallistui tapahtumaan
toimeenpanijana. Tuomareina toimivat Matti Vasala ,äidinkielen opettaja, Leo Keinonen,
professori ja Auvo Rusanen, tekn.oppilaitoksen
rehtori, DI.
Järjestön 50-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin juhlaviikko tammikuussa 1967, jolloin
kaikki neljä oululaista klubia suorittivat seppeleen laskun sankarihaudoilla. Samana päivänä oli myös tiedotustilaisuus, jossa esiteltiin
järjestön toimintaa. Tässä yhteydessä palkittiin

myös kirjoituskilpailun voittajat Jyrki Ristiluoma, Markku Kuukasjärvi, Lauri Haataja ja Birger Sandell., jotka kaikki saivat 50 markan stipendin. LC Oulu/Raatti luovutti lisäksi 500
markan stipendin Tuiran Yhteiskoulun oppilaille Markku Kuukasjärvi ja Pentti Ketola.
Monista aktiviteeteista kannattaa mainita
seuraavat:
- lokakuussa kyydittiin Mäntykodin ja vanhainkodin vanhuksia Haukiputaan kirkkoon ja
tarjottiin kahvit Kellon seurakuntakodissa
- marraskuussa järjestettiin Teknillisellä oppilaitoksella ensiapukurssit, jaettiin heijastimia
tiellä liikkujille ja myytiin itsenäisyys- ja joulupäivän klubitunnuksin varustettuja kynttilöitä
- vappuna järjestettiin kaksi uutta aktiviteettia – liikenneveikkausarpajaiset ja onnenlähde

Edellisessä piti arvata moottoriajoneuvoliikenne Oulun silloilla vappuna klo 10-11. Arpoja, jotka maksoivat 1 mk/kpl, painettiin 1300.
Kaikki saatiin myytyä, joten kulujen jälkeen klubilla jäi 1000 markkaa. Vaikeaan tehtävään tuli
yksi täysin oikea vastaus, joka oli 1547 ajoneuvoa. Palkintoina jaettiin yksi matkatelevisio ja
kaksi herkkukoria. Tuotto (1000 markkaa) jaettiin stipendeinä Tuiran yhteiskoulun ja Oulunsuun yhteiskoulun oppilaille. Tätä aktiviteettia
jatkettiin usean vuoden ajan.
Onnenlähde oli klubitalon edessä. Lähteellä
oli joku veljistä ”passissa” vapun aattona yli puolen yön ja vappupäivänä klo 9.00-15.00. Tuotto
luovutettiin lastenkoti Onnelalle. Myös tätä aktiviteettia jatkettiin usean vuoden ajan.

Kausi 1967-1968
Merkittävin tapahtuma kaudella oli uuden klubin perustaminen. Heti kauden alussa kehotettiin jokaista veljeä esittämään ainakin yhtä uutta henkilöä perustettavaan klubiin. Samalla oli
tarkoitus mahdollisesti täydentää myös oman
kllubin jäsenistöä. Marraskuun kokouksessa
suoritettiin äänestys uuden kllubin jäsenistä.
Presidentti Auvo Ruuskanen toimi erittäin ansiokkaasti ja ripeästi tämän asian puolesta.
Perustava kokous pidettiin 7.12.1967. Kokouksen avasi presidentti Auvo Ruuskanen ja
lionstoiminnan esittelyn suoritti piirikuvernööri P. Hautaniemi. Uuden klubin nimeksi oli esitetty Oulu-Meritulli. Tämä myös hyväksyttiin.
Kokouksessa valittiin uuden klubin toimihenkilöt. Presidentiksi valittiin Antti Vuorenrinne.
Perustajajäseniä oli 24.
Kauden aikana järjestettiin kaksi kirjankeräysaktiviteettia. Päätetiin, että jokainen tuo
marraskuun kokoukseen vähintään yhden kirjan, jotka luovutetaan jonkin sairaalan lapsille.
Tuotto oli yli sata kirjaa, jotka ladyt kävivät luovuttamassa Oulun Yliopiston Lastensairaalalle
Joulumerkkikodissa. Samanlainen keräys suoritettiin toisen kerran helmikuussa. Tällöin kerättiin kirjoja Norjan Vesisaaren kirjastoon. Jokainen toi jälleen vähintään yhden kirjan- lähinnä
suomenkielisen. Käännöskirjallisuuskin hyväksyttiin. Saadut kirjat luovutettiin Vesisaaren kirjastolle.
Yhdessä kaikkien Oulun klubien ja sanomalehti Kalevan kanssa järjestettiin 9.12. Operaatio ”Robin Hood”, jolla metsänriistan avulla
kerättiin rahaa sotainvalideille kävelykatu Viisristillä. Tuotto oli 5000 markkaa, joka luovutettiin lehdistön sotainvalidikeräykseen.
Kevättalvella 1968 suorittivat kaikki oululaiset klubit yhdessä nuotioaktiviteetin Otto

Toimintakautena
1967-1968 100 prosenttisesti läsnä.

Karhin puistossa. Laanaojan sillan korvaan sytytettiin viikoksi rakovalkea, jota veljet vartioivat kahden tunnin vuoroissa ympäri vuoro-

”Nuotioakvititeetista kertyneillä
varoilla saatiin vuokrattua omakotitalo Koskelan kaupunginosasta asunnottomille. Tämän
aktiviteetin seurauksena kaupunki alkoi järjestämään asuntoja
kodittomille.”
kauden. Nuotiolle kaupunkilaiset saivat tuoda
myöhemmin myytävää tavaraa ja rahaa lippaaseen. Tavoitteena oli hankkia asuntoja asunnot-
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tomille. Kertyneillä varoilla (noin 15000 markkaa) saatiin vuokrattua omakotitalo Koskelan
kaupunginosasta asunnottomille. Tämän aktiviteetin seurauksena kaupunki alkoi järjestämään
asuntoja kodittomille.
Vappuna suoritettiin toistamiseen Onnenlähde ja liikenneveikkausaktiviteetit. Kauden
aikana suoritettiin yhteisiä retkiä. Syyskuussa
kaksipäiväinen Ruskaretki Oulangalle ja maaliskuussa kaksipäiväinen hiihtoretki Rukalle. Molemmille retkille osallistui runsaasti sekä veljiä
että ladyja.
Klubiesitelmiä veljien toimesta muun muassa Raimo Hollmen: Asianajotoiminta, Jorma
Tiitinen: Lääkärin vaitiolovelvollisuus, Leo Keinonen: Oulun Yliopiston arkkitehtikilpailu.
Jäsenmäärä oli kauden alussa 28 ja lopussa
30.
Lions club oulu / raatti 50 vuotta 2015

Kausi 1968-1969
Toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Klubilla oli
aktiviteettikilpailussa 100 prosenttinen läsnäolo ja yhteiskilpailussa klubi oli alueella kolmas.
Uutena aktiviteettina punnittiin joulukuussa
veljien elopaino. Uusintapunnitus oli tammikuussa. Sakkoa perittiin painonnoususta kilolta
sianlihan päivän hinnan mukaan. Aktiviteettirahasto lisääntyi 66 markalla. Laskiaisena aloitettiin toinen uusi aktiviteetti. Kasarmin keittiöllä
valmistettiin 500 litraa hernekeittoa. Määrä on
vaihdellut vuosittain, mutta aina se oli kuitenkin varsin huomattava. Ladyt leipoivat 450 pullaa. Näiden myynnillä saatiin kokoon noin 500
markkaa. Tätä aktiviteettia jatkettiin yli 20 vuotta. Pääsiäisen aikaan ladyt valmistivat noin 300
rovetta mämmiä, joka markkinoitiin yhteisvoimin. Tuotto oli noin 300 markkaa. Liikenneveikkaus tuotti yli 1000 markkaa ja uusi aktiviteetti valokuvaus 150 markkaa. Kummiklubi
LC Meritullin kanssa käytiin lokakuussa suorit-

tamassa Ylikiimingissä noin kolmen hehtaarin
metsäpalstan perkaus erään sotainvalidin tilalla.
Koko perheen ruskaretki tehtiin Rokualle, jonne tehtiin hiihtoretki maaliskuussa. Sitävastoin hiihtoretki Sotkamoon jouduttiin
perumaan. Sen tilalle järjestettiin ”mielenosoitusretki” Viskaalin sonniasemalle, jossa tutustuttiin keinosiemennykseen ja lihantuotannon
kehittämiseen friisiläiskarjan avulla. Sihteerin kutsukirjeessä todettiin lopuksi: ”Nyt veljet
kaikki liikkeelle toteamaan, ovatko miesten kansalaisoikeudet vaarassa. Mitä sanovat ladyt?”
Lokakuussa matkattiin yhdessä Oulu-Meritulli klubin kanssa Kiimingin Vesalankylään
maanviljelijä Frans Palosaaren metsään, jossa
perkatiin Palosaaren metsäpalsta. Urakan jälkeen saunottiin Oulu Oy:n Koitelin saunassa,
jossa lanseerattiin myöhemminkin käytetty sanonta: ”Otsasi hiessä pitää sinun kaljasi juoda”
Marraskuussa vierailtiin Oulun varaskunnassa,

jossa tutustuttiin sotilaiden majoitukseen ja varustukseen. Ladyt tutustuivat sotilaskotisisarten toimintaan. Stipendit annettiin Tuiran Yhteiskoulun abiturientille Aino Mensonen 400
markkaa ja oppilaalle Kirsti Lehisto 210 markkaa. Neljälle oululaiselle perheelle luovutettiin
yhteensä 600 markkaa. Sokeiden sävellahjaan
luovutettiin 50 markkaa ja samalla haastettiin
kaikki Pohjois-Suomen klubit keräykseen samalla summalla.
Klubiesitelmiä pidettiin melkein joka kokouksessa. Joukossa oli muun muassa Mikko Alatalon (nyk. kansanedustaja) kertomus matkasta
Dallasiin. Klubi oli kustantamassa hänen matkaansa. Paavo Havas piti esitelmän Kasvitieteilijän kokemuksista retkellä Keski-Aasiaan. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että toiminta on
vielä ollut hyvin vilkasta ja antoisaa. Jäsenmäärä oli 28.

Kausi 1969 – 1970
Oulussa pidetyn vuosikokouksen
1970 juhlamarssi.

Kauden toiminta noudatti hyvin pitkälti edellisten kausien aikana opittua kaavaa. Klubia työllistivät (kuten muitakin oululaisia klubeja) kesällä 1970 Oulussa pidettävän valtakunnan
kokouksen järjestelyt. Klubin tehtävänä oli
majoituksen järjestäminen ja taloudesta vastaaminen. Majoitustoimikunnan päämiehenä oli
veli Eino Pohjanpalo ja taloustoimikunnan vetäjänä oli veli Paavo Poutiainen. Molemmat olivat omalla vahvuusalallansa, joten tehtävien jakaminen ja toiminnasta vastaaminen hoituivat
mallikkaasti. Toinen merkittävä uusi aktiviteetti oli joulukorttien myynti Ylioppilaskylä Välk-

kylän hyväksi, jota alettiin rakentamaan opiskelijoiden asuntopulan lieventämiseksi. Olihan
Ouluun perustettu kymmenkunta vuotta aikaisemmin yliopisto. Vanhat aktiviteetit laskiaisena
ja vappuna toteutettiin menestyksellisesti. Niistä saatiin kasaan vajaa 2000 markkaa. Näin pystyttiin keväällä jakamaan noin 2000 markkaa
stipendejä Tuiran yhteiskoulun oppilaille.
Uutena aktiviteettina otettiin toimintaan
joulukuusiaktiviteetti ns pystymyyntinä Ylikiimingin Mannilassa olevalta 20 hehtaarin alueelta sai itse hakea kuusen. Paikalle oli opastus.
Yhdeksän veljeä haki kaikkiaan 19 kuusta, joista
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tuotto oli 89 markkaa. Klubiesitelmien pitämistä jatkettiin klubin veljien toimesta kukin omalta alaltaan Risto Harju asuntosuunnittelusta,
Paavo Poutiainen Valion Oulun konttorin toiminnasta, Kalervo Kullas Pianosta puheen ollen jne. Retket kuuluivat myös ohjelmaan. Syksyllä tehtiin ulkoilu- ja marjaretki Hailuotoon.
5.4.1970 suoritetussa ympäristökuntien välisessä hiihtokilpailussa klubin joukkue ( Järvinen,
Mönkkönen, Pasanen, Seppänen, Terho) sijoittui neljänneksi, ollen paras kaupunkiklubi! Läsnäoloprosentti oli edelleen sata. Jäsenmäärä oli
toimikauden alussa 29 ja lopussa 30.

Kausi 1970-1971
Kauden aluksi todettiin, että valtakunnan kokous kesällä oli ollut menestys. Siitä saatiin kiitosta liitolta. Taloudellisesti kokous onnistui
niin hyvin, että eräälle perheelle voitiin antaa
avustusta noin 2000 markkaa. Muutoin toiminta jatkui edellisten kausien tapaan. Osallistuminen kokouksiin oli hyvin vilkasta. Liikenneveikkaus tuotti noin tuhat markkaa ja hernerokan
myynti laskiaisena noin 1500 markkaa. Joulu-

punnituksen tuloksena saatiin aktiviteettikassaan 82 markkaa, sillä lisäkiloja oli joulun aikana kertynyt yhteensä 20,5. Uutena aktiviteettina
suoritettiin siivoustalkoot varastoalueella Tuirassa. Tuotto oli 400 markkaa. Uutena aktiviteettina oli myös joulukuusien tehostettu myynti. Kuusia myytiin 43 kappaletta, joista tuotto oli
212 markkaa. Joulupaketteja lähetettiin seurakunnan esittämille perheille. Klubiesitelmiä pi-

dettiin lähes joka kokouksessa veljien toimesta.
Vierailuja suoritettiin muun muassa Mallasjuomatehtaalle.
Liiton vuosikokouksen tuotosta annettiin
edellä mainittujen lisäksi 1000 markkaa Danny
Kayn välityksellä pakistanilaispakolaisille. Stipendejä jaettiin vanhaan malliin. Ladyt osallistuivat runsain joukoin lähes kaikkiin kokouksiin. Jäsenmäärä oli toimintakauden lopussa 32.

Kausi 1971-1972
Ensimmäinen Punainen sulka -keräys onnistui erittäin hyvin. Klubi myi 14000 tavalllista
sulkaa, 700 autosulkaa ja 150 julistetta. Koko
Oulun alueella tuotto oli 65000 markkaa. Raatti klubi sai kokoon 10000 markkaa. Tuotto käytettiin syövän ennaltaehkäisevään toimintaan.
Punainen sulka konsertti järjestetiin 16.4.72 klo

15.00 Oulun Pohjankartanossa. Vastuuhenkilönä oli Raattiklubin veli Kalervo Kullas, jonka
ansiosta musiikki oli merkittävässä roolissa klubissa. Kaikkien klubien yhteisessä pikkujoulussa 7.12.1971 Raatti-klubi järjesti veli Kullaksen
johdolla tiernapoikaesityksen. Tätä perinnettä
on elvytetty klubissa myöhemminkin.

Muutoin toiminta jatkui nyt totutuin menetelmin: kokoukset esitelmin maustettuina, rahan keräys tutuilla aktiviteeteilla ja stipendien ja
avustusten jakaminen koululaisille ja avun tarpeessa oleville perheille. Jäsenmäärä oli 32.

Kausi 1972-1973
Uuutena aktiviteettina kokeiltiin broilerin
myyntiä syyskuussa Oulun päivien aikaan.
Tuotto oli ihan mukava, 550 markkaa. Aktiviteetti jäi yhteen kertaan, sillä Oulun päivien
ajankohta ei ollut toiminnan kannalta sopiva.
Mielestäni kannattaa mainita, että klubikokouksessa 13.3.1973 jäseneksi otettiin ikileijona
Eero ”Mönsä” Kokko. Hän oli aktiivisista aktiivisin leijona. Koko ajan hän huolehti siitä, että

hänen osallistumisensa kokouksiin oli sata prosenttista. Hän saavutti 50-vuotisen sadan prosentin rajan! Lienee aika harvinaista koko liiton
jäsenistön keskuudessa. Hän oli sekä verbaalisesti että musiikillisesti lahjakas. Moniin eri tilaisuuksiin saatiin Mönsältä laulun sanat
Uusina aktiviteetteina oli kauden aikana lintupönttöjen myynti, jota jatkettiin muutaman
vuoden ajan. Tuotto oli melko vaatimaton. Jou-

lukuusien myyntiäkin yritettiin uudelleen melko laihoin tuloksin. Siihen palattiin myöhemmin aivan uudella konseptilla. Hernerokka- ja
liikenneveikkausaktiviteetit toteutettiin kohtalaisen hyvin tuloksin. Klubiesitelmä pidettiin
seitsemässä kokouksessa. Mainittakoon, että jo
tuolloin yksi esitelmä pidettiin ”Nuorten huumeongelmista”.
Stipendejä jaettiin melko runsaasti.

Uutena aktiviteettina järjestettiin kautena 1973-74 vanhusten kyyditys kirkkoon adventtina. Ladyt järjestivät kirkon jälkeen kahvitilaisuuden, jossa
laulettiin joululauluja. Tilaisuus viritti järjestäjätkin joulutunnelmaan.
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Kirkkoonkyyditys-aktiviteettia jatkettiin 40 vuotta. Osallistujien määrä vaihteli vuosittain. Kyytiä tarvitsevien osoitteet saatiin seurakunnalta. Aktiviteetti
loppui, kun seurakunnalla ei ollut enää osoittaa kyytiä tarvitsevia.

Kausi 1973-1974
Lokakuussa suoritettiin jälleen uusi aktivitetti. 8
veljeä osallistui eräällä tilalla metsänparannusaktiviteettiin, jonka aikana siistittiin ja harvennettiin muutaman hehtaarin kokoinen metsäpalsta. Yhdessä muutaman muun klubin kanssa
myytiin leijona-kynttilöitä kurkkusyöpäpotilaiden kuntoutusta varten. Klubi esitti veli Auvo
Rusasta piirikuvernööriksi, mutta hän ei tullut
valituksi.

Uutena aktiviteettina järjestettiin vanhusten
kyyditys kirkkoon adventtina. Aloitteen tähän
aktiviteettiin teki veli Arvi Seppänen. Jumalanpalveluksen jälkeen ladyt tarjoilivat kahvia voileipien kanssa. Seurakunnalta saatiin vanhusten
osoitteet. Aktiviteettia jatkettiin sitten 40 vuotta.
Partiotyttölippukunta Oulun Valppaat oli
jättänyt avustusanomuksen Kalimenkylään ra-

kennettavaa kämppä varten. Klubi antoi 700
markkaa ”Tontin-raivaus-ja Metsämarssi-aktiviteetista” kertyneistä rahoista.
Vanhoina hyvin toimineina aktiviteetteina
jatkettiin hernerokan myyntiä laskiaisena ja liikennelaskentaa vappuna. Edellisen tuotto oli jo
totuttuun tapaan noin 2200 markkaa.

Kausi 1974-1975
Tämän kauden toiminnan painopiste oli
10-vuotisjuhlan järjestelyissä. Juhlaa vietettiin
juhlavissa merkeissä 22.3.1975 Hotelli Vaakunassa. Tilaisuuden avasi presidentti Paavo Havas. Ohjelmassa oli muun muassa NMKY:n
kuoron vahvistettu kvartetti, jonka oli järjestänyt Kalervo Kullas. Piirin tervehdyksen toi piirikuvernööri. Tervehdyksen juhlaan toivat muun
muassa LC Oulu-Sillat, LC Oulu-Pokkitörmä ja
LC Oulu-Meritulli. Perustajäsenet Heikki Miettunen ja Ahti Korhonen olivat myös lähettäneet
tervehdyksen. Juhlaan osallistui 46 veljeä ja ladya sekä kymmenen vierasta. Juhlassa jaettiin
merkkejä ansioituneille veljille. Ilta päättyi iloisiin karkeloihin.
Lions club oulu / raatti 50 vuotta 2015
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Juhlan kunniaksi päätettin ostaa valtakunnalliseen aktiviteettiin kuuluvia lasisydämiä 5 kpl á
200 markkaa eli yhteensä 1000 markkaa.
Tämän kiireisen kauden loppupuolella
(19.4.1975) klubi vastasi omalta osaltaan piirikokouksen järjestämisestä Kauppaklubilla.
Klubin tehtävänä oli muun muassa valtakirjojen tarkastus.
Muut aktivitreetit olivat samat kuin edellä.
Esitelmiä pidettiin lähes joka kokouksessa. Vielä
valmisteltiin kauden aikana seuraavalle kaudelle
osuvaa punainen sulka aktiviteettia.

10-vuotisjuhlan kuvasatoa. Juhla oli Hotelli Vaakunassa 22.3.1975.
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Kausi 1975-1976
Punainen sulka keräyksen sijaan toteutettiin punainen sydän -kampanja 17.4.-30.4.1976, jolloin myytiin punaisia sydämiä Avustuksen kohteena olivat sydän- ja verisuonitaudit. Klubi sai
myynnillä tuloja noin 17700 markkaa. Lionsliitto lähetti klubille lasisydämen operaation läpiviemisestä. Klubi luovutti sen veli Toivoselle
kiitokseksi operaation onnistumisesta. Samana
vuonna suoritettiin myös ”hiirileijona” yhtei-

saktiviteetti syöpäyhdistyksen hyväksi maaliskuussa. Keräyksellä tuettiin leukemiapotilaiden
hoitoa.
Joulun alla lahjoitettiin varattomille perheille
joululahjoja 60 markan arvosta.
Konserttilippuja myytiin Sotainvalidien Oulun osaston hyväksi. Niistä tuotto oli noin 840
markkaa.
Lintupönttöaktiviteettia jatkettiin. Vel-

jet valmistivat Teknillisellä oppilaitoksella kevään aikana tiistaisin lintupönttöjä. Töissä oli
vaihtelevasti 3-13 veljeä Pönttöjä valmistui 65
kappaletta. Tuotto oli noin 550 markkaa. Tuotto lahjoitettiin ylioppilaiden asuntotuotantoon.
Jatkettiin hernerokka-aktiviteettia, josta tuotto
oli noin 1800 markkaa. Esitelmiä pidettiin kauden aikana neljä.
Jäsenmäärä kauden alussa 34 ja lopussa 35.

Kausi 1976-1977
Klubimme käynnisti ”operaatio leijonatervan”, jolla oli tarkoitus tervanpolttoperinteen
elvyttäminenoin Ensimmäinen tervahauta rakennettiin vuonna 1976 Turkansaareen. Mukana työssä oli kummiklubimme Oulu/Sillat.
Raatti-klubi oli nimittänyt kaksi tervakomppaniaa. Tekninen tervakomppania: K. Kerhola,
O. Otsamo ja M. Vasala ja ohjelmallinen tervakomppania: K. Kullas, E. Kokko ja J. Jussila
Taivalkoskella pidettiin kantosavotta toukokesäkuun vaihteessa. Kajaaniyhtiö oli luvannut
kannon halkaisukoneen lainaan ja Oulujoki osakeyhtiö lainasi proomua pilkkeiden kuljettamiseen Turkansaareen, jossa pohja oli jo valmiiksi kaivettu. Varsinainen tervanpoltto tapahtui
27.7.-3.8.1976. Työtunteja klubillemme kertyi
1200 ja Sillat klubille 800. Tervaa saatiin 800 litraa. Hiilen ja tervan myynnistä ja muista projektin tuotoista jäi yhteensä noin15000 markkaa
netto, josta Turkansaari Säätiölle 13000 markkaa. Tästä tapahtumasta on tullut jokavuotinen
Eräs merkittävin henkilö tätä projektia kehitettäessä oli veli Matti Vasala. Hän sai ansioistaan vuonna 2013 (juuri ennen kuolemaansa)
Tervaneuvoksen tittelin. Klubi sai kiitoskortin Turkansaari-säätiön puheenjohtajalta piispa
Hannes Leinoselta (seuraavalla sivulla). Perinnettä on jatkanut Oulun kaupunki ja LC-Oulujoki.
Matti Vasala toimi myöhemmin Turkansaari-säätiön puheenjohtajana. Hän sai piispa Lei-

Piispa Hannes Leinosen kiitoskirje Raatti-klubille

noselta saatesanat tehtävään: ”Toivottavasti sinä
pidät toiminnan jollakin tavalla ristillisenä ja ainakin isänmaallisena”.
Klubi päätti esittää veli Eero Kokkoa piirikuvernööriksi. Hänet valittiinkin valtakunnan
kokouksessa Rovaniemellä piirikuvernööriksi
5.6.1977.
Lintupönttöaktiviteettia jatkettiin. Se tuotti
641 markkaa. Klubi osallistui Oulun tuomiokirkon ikkunoiden lasimaalauksien kustan-

nuksiin 2155 markalla. Muutoinkin toiminta oli
ko. kauden aikana erittäin aktiivista, sillä joka
kokouksessa oli esitelmä tai vierailu tai molemmat. Edellytyksenä tälle aktiivisuudelle oli se,
että kaikkiin komiteoihin oli valittu vetäjä ja
jäsenet ja että komiteat myös toimivat ihan itsenäisesti. Mainittakoon esitelmät Kyproksen
kriisistä ja NMKY:n toiminnasta ja vierailu Yliopiston Perämeren tutkimusasemaan. Jäseniä
oli kauden alussa 35 ja lopussa 37.

Kausi 1977-1978
Klubin hallitus päätti kokouksessaan 30.8.1977
esittää kuukausikokoukselle, että klubilla hankitaan oma kantolippu. Tämä oli kauden ehdottomasti merkittävin saavutus. Tammikuun kokouksessaan klubin hallitus päätti, että klubin
oma lippu naulataan toukokuun kuukausikokouksessa. Veljet Risto Harju ja Seppo Kanniainen
lupasivat tehdä suunnitelman lipuksi. Vihdoin
kokouksessa 5.5.1978 suoritettiin PohTo:n
ruokalassa lipun vihkimis- ja naulausjuhla.

Presidentti Jarmo Jussila piti juhlan avauspuheen ja totesi, että veli Kalle Juntusen aloitteesta ja veljien Risto Harju ja Seppo Kanniainen
suunnittelemana saatiin klubille kulkuelippu,
jonka Lipputaito Oy valmisti Oy H.W. Snellman
oli lahjoittanut tangon. Läsnä olleet veljet ja ladyt suorittivat lipun naulaamisen. Veli, sihteeri,
Kalle Juntunen toimi seremoniamestarina. Piirikuvernööri Eero Kokko vihki lipunoin Ladyt
lahjoittivat lipun varusteineen klubin käyttöön.
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Ilta jatkui illallisen ja tanssin merkeissä. Perinteiset aktiviteetit hoidettiin hyvin. Hernerokkaaktiviteetti tuotti noin 6000 markkaa bruttona.
Kirkkokyyditystä jatkettiin samoin liikennelaskentaa. Klubi vastasi piirikokouksen järjestelyistä 5.-6.5.1978. Klubiesitelmiä oli kauden aikana runsaasti.
Jäsenmäärä oli kauden alussa 36 ja lopussa
33.

Kausi 1978-1979
Kausi on ollut hyvin tehokkaasti suunniteltu.
Uusia aktiviteetteja toteutettiin. Klubi myi SOS
t-paitoja, josta saadut varat käytettiin SOS-lapsikylän toteuttamiseen Vihannissa. Tuotto 1820
markkaa. Tämä keräys oli yhteishanke oululaisilla klubeilla. Myös kauden hernerokka-aktiviteetin tuotto, joka oli 3650 markkaa, käytettiin samaan tarkoituksee. Oululaisten klubien
yhteishanke oli myös silmäpankkikeräys palvelupäivänä 7.9.1978. Keräyksen tuotto klubin
osalta oli 215 markkaa. Veli Sauli Salmela tarjosi
perunapeltoansa klubin käyttöön. Veljet saivat
käydä kuokkimassa perunoita hänen pelloltaan.
Hinta, 5 markkaa/ämpäri, maksettiin klubin tilille. Tuotto jäi melko vähäiseksi, mutta yhteinen retki Limingassa olevalle pellolle olikin paljon ”tuottavampi”. Kaudella kokeiltiin vielä yhtä
uutta aktiviteettia. Pohjois-Suomen messuilla
8.-17.6.1979 myytiin jäätelöitä. Tämän aktiviteetti olikin hyvin tuottoisa. Nettotulos oli noin
9700 markkaa. Kirkkokyyditys järjestettiin jälleen adventtina. Oululaiselle Iina Hakalahdelle, joka opiskeli Kanadassa Suomen kulttuuri-

Jäätelönmyyntipaikka kesämessuilla.

rahaston apurahan turvin, annettiin hallituksen
esityksestä 500 markkaa, jotta hän voisi käydä
jouluna kotonaan. Iina Hakalahti piti klubiko-

kouksessa mielenkiintoisen esitelmän opiskelukokemuksista kansainvälisessä korkeakoulussa Kanadassa. Jäsemäärä 32 alussa ja lopussa 33.

Kausi 1979-1980

Ohraa niittämässä

Lyhteiden tekoa

Toiminnan kehittämistä mietittiin useissa työryhmissä. Klubikokousten rakennetta muutettiin niin, että varsinaiset kokousasiat vietiin
läpi noin puolen tunnin aikana, jolloin aikaa jäi
enemmän esitelmille, alustuksille ja keskustelulle. Tavoitteena oli lisätä jäsenistön yhdessäolohalukkuutta ja keskinäistä viihtymistä. Kokousten pääaiheiksi sovittiin joko teema- tai muita
esitelmiä tai alustuksia ajankohtaisista aiheista
ja niiden pohjalta käytäviä keskusteluja.
Aktiviteeteista päätettiin toteuttaa vanhat

hyviksi havaitut: Hernerokan myynti tuotti
noin 3600 markkaa netto. Jäätelön myynti tuotti
myös melko hyvin. Uutena kokeiltiin joululyhteiden myyntiä. Lyhteet valmistettiin Utajärvellä 15.9.1979. Lyhteitä valmistui 167 kappaletta.
Ne päätettiin myydä Tavaratalo Anttilalle hintaan 2,50 markkaa/kpl, joten tuotto oli noin
420 markkaa.
Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiöltä varattiin nimikkohuone 5000 markan kertasuorituksena klubin 15-vuotisen toiminnan

merkeissä. Jatkuvan oppilasavustuksen kohteeksi valittiin Merikosken lukio. Päätettiin
avustaa 1-2 taloudellisen avun tarpeessa olevaa oppilasta vuosittain. Tarkoitukseen varattiin
2000 markkaa. 15-vuotisjuhlaa päätettiin viettää hernerokan ja punssin nauttimisen merkeissä laskiaisen aikaan. Sääntöjä muutettiin niin,
että niihin sisältyy niin sanottu etuoikeutettu jäsenyys.
Muutoin toiminta jatkui jo totutulla tavalla.
Klubiesitelmiä ja -alustuksia oli runsaasti.
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Kausi 1980-1981
Kauden toimintaa oli hyvin hauskaa tutkailla, sillä sihteerinä toiminut Eero Kokko (alias
Mönsä) oli kirjaillut sekä pöytäkirjat että klubille osoittamansa vapaamuotoiset kirjeet hänelle
tyypilliseen tapaan. Asiat oli kuitenkin koottu
hyvin tarkasti ja asiallisesti niin, että kauden toiminnasta tuli erittäin selkeä kuva. Jokaisessa kokouksessa kuultiin eri toimikuntien raportit, jos
jotain ajankohtaista oli tulossa tai tapahtunut.
Toimintaa oli ollut paljon sekä aktiviteettien
että esitelmien muodossa. Syksyn ensimmäinen
aktiviteetti oli verenluovutus 8.10.1980 SPR:n
veripalvelussa. Veljet osallistuivat runsaslukuisesti, saalis oli 5,5 litraa. Kunnallisvaalien yhteydessä suoritettuun vaalikeräykseen sotainvalidien hyväksi klubi osallistui Karjasillan
koululla. Tulos oli noin 600 markkaa. Kirkkokyyditys oli vuorossa adventtina ja toisen kerran
keväällä. Oulu-lehdessä helmikuussa ollut oma
ilmoitus- ja pr-sivu tuotti noin 8000 markkaa.
Laskiaisen aikaan oli jo perinteeksi muodostunut hernerokan myynti. Hernerokka, jota oli tuhat litraa, kävi kaupaksi niiin hyvin, että viimeisinä vuorossa olleille ei jäänyt enää myytävää.
Tuotto oli jälleen noin 4000 markkaa. Kun vielä jäätelön myynnistä saatiin hyvä tulos (7500
markkaa), oli jaettavaa keväällä ihan mukavasti. Stipendeihin jaettiin 5000 markkaa, nuorisovaihtoon/LCIF 1500 markkaa, SOS-lapsikylälle 2000 markkaa, invalidien palvelutalolle 1000
markkaa, Onnelan lastenkodille 1000 markkaa ja hallituksen käyttöön 1000 markkaa eli
yhteensä 11500 markkaa. Esitelmiä pidettiin
muun muassa seuraavista aiheista: Ympäristön
suojelu ja Perhe yhteiskunnan ydin.

Mönsän tapa elävöittää lion-toimintaa.

Kausi 1981-1982
Kausi sujui koko lailla vanhan kaavan mukaan.
Mitään mullistavaa ei tapahtunut. Vanhat hyvät aktiviteetit – kirkkokyyditys, hernerokan
myynti ja verenluovutus (11 veljeä) – toteutettiin. Oulu-ledessä oli oma ilmoitus- ja pr-sivu,
joka tuotti noin 7000 markkaa. Erikoisuutena

täytyy mainita, että veljet Isokangas, Vierimaa
ja Äikää luovuttivat henkilökohtaisesti 1000
markkaa Punaisen ristin joulukeräykseen. Kauden aikana kuultiin poikkeuksellisesti neljä mielenkiintoista esitelmää. Lady Sirkka Harju esitteli sanoin ja kuvin matkansa Ceylonille. Matti

Reinilä kertoi vuoden kestäneestä matkastaan
USA:aan. Eero Kokko kuvaili matkaansa Islantiin. Paavo Havaksella oli 150 diakuvaa, joita hyväksi käyttäen hän kertoi ”Tarinan Tasmaniasta”.
Aktiviteettivaroja käytettiin kuten aikaisemminkin avustuksiin ja stipendeihin. Jäseniä oli 30.

Kausi 1982-1983
Kausi sujui hyvinkin totutulla tavalla. Toteutettiin samat aktiviteetit, jotka on mainittu edellä.
Hernerokan myynnistä saatiin noin 4000 markkaa, ilmoitussivusta noin 4400 markkaa, kinkut
puntarissa noin 350 markkaa ja joulukuusista

noin200 markkaa. Stipendeihin käytettiin noin
7000 markkaa ja erilaisiin lahjoituksiin – muun
muassa Oulun NMKY:lle 500 markkaa ja Koskiveikot lippukunnalle 500 markkaa – yhteensä
4300 markkaa. Klubiesitelmiä pidettiin muun
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muassa Avaruustutkimuksen nykynäkymistä.
Vuonna 1984 Oulussa järjestettävän valtakunnan kokouksen järjestelyihin valmistauduttiin
jo ainakin henkisesti. Jäseniä oli 33

Kausi 1983- 1984
Kausi oli hyvinkin hektinen, sillä kesällä 1984
Oulussa järjestettävän valtakunnan kokouksen
päätoimikunnan puheenjohtaja oli Eero Kokko,
talous- ja kansliatoimikunnan pj. oli Paavo Poutiainen ja sen jäsenet Erkki Äikää (kansliapäällikkö), Kari Kerttula ja Timo Ahonen (sihteeri),
liikennejaoston puheenjohtaja Aimo Tiainen,
majoitustoimikunnan sihteeri Sauli Salmela.
Kanslian toimintaan osallistuivat veljet ja ladyt

runsaslukuisesti, joten LC Oulu-Raatti oli käytännössä valtakunnan vuoden 1984 kokouksen järjestäjä. Siitä huolimatta kaikki aikaisemmat aktiviteetit hoidettiin: hernerokan myynti
(ja syönti), kirkkokuljetukset ja jäätelön myynti. Lisäksi käytiin kunnostamassa K. Kajasteen
piha (hän oli klubin pitkäaikainen avustettava).
Joulukuusiakin käytiin hakemassa. Huhtikuussa
suoritettiin vielä lisäksi Punainen sulka keräys

sotainvalidien hyväksi Tuloja aktiviteeteista kertyi kaiken lisäksi hyvin : hernerokka noin 4500
markkaa, jäätelön myynti noin 7200 markkaa ja
joulukuuset 31 markkaa. Stipendeihin käytettiin 2000 markkaa ja nuorisoleiriin 1000 markkaa. Esitelmiäkin pidettiin muun muassa huumeista. Jäseniä oli 34.

Kausi 1984-1985
Hyväksi havaittua ryhmäjako-organisaatiota toteutettiin myös tänä toimikautena. Perinteisten aktiviteettien lisäksi klubia työllisti 20-vuotisjuhlien järjestäminen. Juhla järjestettiin
30.3.1985 Oulun upseerikerholla. Sekä ohjelma
että tarjoilu olivat juhlan arvolle sopivat.
Musiikkiohjelmasta vastasi konservatorion
viuluryhmä, lausuntaa esitti Tuula Reiniharju,
tanssia Telemarkin tanssijat ja toimintakronikan
esitti Matti Vasala. Aterialla tarjottiin graavilohta ja härkää Wellingtonin tapaan. Juhlat onnistuivat niin hyvin, että 31.3.1984 pidettiin Pohtossa vielä ”jatkot”.
Kaikessa kiireessä hoidettiin aktiviteetit
niin tyylikkäästi, että tilinpäätöksessä oli hernerokasta noin 3700 markkaa, jäätelönmyynnistä noin 3800 markkaa. Aikaisemmalta vuodelta vielä valtakunnankokouksesta noin 3400
markkaa ja Punaisesta sulasta noin 6500 markkaa. Stipendejä jaettiin 7000 markkaa, Punainen sulka keräykseen 11575 markkaa ja muita lahjoituksia 12667 markkaa, yhteensä 31242
markkaa. Tämä oli siihen astisista suurin lahjoituksiin käytetty summa. Kirkkokyydityskin hoidettiin siinä ”sivussa”.
Töitä riitti niin paljon, että klubiesitelmiä ei
juurikaan ehditty pitää. Työtunteja aktiviteetteihin käytettiin yhteensä 346.
Eero Kokko osallistui Europa-Forumiin
Münchenissä ladynsä Helenan kanssa. Jäsenmäärä oli 34.

20-vuotisjuhlassa nähtiin loistavaa tanssia ja
kuultiin kaunista musiikkia.
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Kausi 1985-1986
Kahden kiireisen kauden jälkeen oli vuorossa
hieman rauhallisempi kausi. Liekö siitä seurauksena ollut se, että osallistumisaktiviteetti oli hieman parempi kuin parina aikaisempana vuonna.
100 prosenttiseen osallistumiseen pääsi 23 veljeä. Perinteisten aktiviteettien rinnalla oli joulukorttien myynti, joka tuotti huomattavan summan, 15000 markkaa. Jäätelön myynti ei tämän
kauden aikana onnistunut. Tuotto oli vain noin
155 markkaa. Kokonaisuutena voitiin jakaa stipendeinä 13580 markkaa ja muihin lahjoituksiin noin 6000 markkaa muun muassa syöpäyhdistykselle 2000 markkaa + ladyt 1000 markkaa.
Klubiesitelmiäkin ehdittiin nyt pitää: Eero Kokko kertoi Maailman ympärimatkastaan, Sauli Pitkänen Etelä-Amerikan matkastaan, Jussi
Saarela Kilpa- ja kuntourheilusta ja lääkäri Leila
Risteli ”Sydämen asiasta”. Jäseniä oli 33.

Syöpäyhdistyksen
kiitoskortti

Kausi 1986-1987
Kausi alkoi hyvin napakasti, sillä heti ensimmäisessä klubikokouksessa hallintoryhmä, aktiviteettiryhmä ja ohjelmaryhmä esittivät kukin
oman suunnitelmansa koko kaudelle hallituksen ja klubin kokousten päivämäärineen ja ohjelmineen.
Aktiviteetteina olivat verenluovutus, joulukorttien myynti, kirkkokyyti vanhuksille, operaatio hernerokka, eduskuntavaalien yhteydessä
suoritettu keräys vammaisten hyväksi ja jäätelön myynti. Esitelmien aiheita olivat: Tsher-

nobylin onnettomuus, Oulun väestönsuojelu,
Kendo itsepuolustus ja Oulun ympäristönsuojelu. Kun tähän vielä lisätään Lions-viikon seppeleenlasku, lentopalloturnaus ja haastehiihto
Tandem sekä RAATTI -hiihto (laturetki kuutamolla) oli kausi täysin ohjelmoitu. 100 -prosenttisesti kokouksiin osallistui 20 veljeä 36:sta.
Aktiviteettien tuloksen klubin kassaan saatiin joulukorteista 6229 markkaa, hernekeitosta 4768, vaalikeräyksestä vammaisten hyväksi 2181 markkaa la laturetki kuutamolla 900

markkaa. Rahoja jaettiin nuorisovaihto-oppilaille 4000 markkaa, stipendeinä 2400 markkaa,
Pohjan Veikoille 860 markkaa, Equadorin silmäklinikalle 1200 markkaa ja Turkansaari-säätiölle 1220 markkaa.
Ladyt osallistuivat klubikokouksiin ja pitivät
lisäksi omia tilaisuuksiaan. He lahjoittivat keräämistään varoista tuhat markkaa I-piirin ladyjen yhteiseen huumeaktiviteettiin. Eero Kokko
kutsuttiin Pohjoismaisen yhteistyöneuvoston
(NSR) sihteeriksi. Jäseniä klubissa oli 36.

Kausi 1987-1988
Toimikauden 1987-1988 pääteemana oli ”Näe
yli rajojen”. Klubi toteutti tätä teemaa laajentamalla toimintaa kansainväliselle tasolle ottamalla kummilapsen Sri Lankasta. Kansainvälisyyttä lisäsi omalta osaltaan veli Eero Kokko
osallistumalla syyskuussa 1987 Europa-Forumiin Portugalissa ja NSR -kokoukseen Upsalassa tammikuussa 1988 ja aloittamalla työnsä
Pohjoismaisen yhteistyöneuvoston (NSR)
sihteerinä.
Muutoin klubin toiminta jatkui perinteis-

ten, hyviksi havaittujen aktiviteettien tiimoilta unohtamatta mukavaa yhdessäoloa. Kirkkokyyditys hoidettiin adventtina ja presidentin
vaalien yhteydessä hoidettiin keräyslippaita sotainvalidien hyväksi Karjasillan kirkossa. Viihtyvyyttä pyrittiin lisäämään mielenkiintoisilla
esitelmillä: Osmo Lappalainen esitelmöi aiheesta ”Suomen itsenäisyyden ensivuodet”,
Heli Hautamäiki Australiasta, jossa hän oli ollut vaihto-oppilaana ja Paavo Havas Kansainvälisestä kehitysyhteistyöstä. Aktiviteettien tuotot
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olivat jälleen kohtalaisen hyviä: jäätelönmyynti
13000 markkaa, hernekeiton ja pullien myynti
81000 markkaa ja yö-hiihto 720 markkaa.
Stipendejä jaettiin 6000 markkaa, LCIF -rahastoon 4000 markkaa ja Sri Lankan kummilapselle 500 markkaa.
Lady-toiminta oli tämän kauden aikana varsin monipuolista.
Jäseniä klubissa oli 36.

Kausi 1988-1989

Matkalla Hailuotoon.

Kauden kv-presidentin tunnuslause oli Me palvelemme. Toimikauden kotimainen teema oli
”Näy yli rajojen”. Kauden toiminta suunniteltiin heti ensimmäisessä kokouksessa niin hyvin
kuin mahdollista.
Presidentti totesi avauksessaan, että toiminnan
punaisena lankana on ”klubin sisäisen toiminnan kehittäminen”. Tavallisten aktiviteettien
rinnalle suunniteltiin runsaasti esitelmiä, vierailuja ja illanviettoja.
Kokouksista peräti kuusi pidettiin vierailukohteissa, joita olivat OYKS, Nokia Kaapeli,
Tapiola, Toimiupseerikerho, Diakonissalaitos
ja Oulun Rakennus. Näihin paikkoihin liittyivät myös klubiesitelmät. Unto Vuopala: Ohitusleikkaukset ja sydänasiaa, R. Miettunen: Nokia
Kaapeli Oulussa, H. Haapsamo: Kv-tiedustelu sotilaan näkökulmasta, Terho Lipsanen: Diakonissalaitos tänään, Esa Suomela: Rakentamisen suhdanteet. Kaikesta tästä huolimatta
perinteiset aktiviteetit; verenluovutus, vaalikeräys, kirkkokyyditys, hernerokan myynti ja jäätelönmyynti tehtiin täysipainoisesti.
Aktiviteettien nettotuotto oli yhteensä
11100 markkaa, josta stipendejä jaettiin 5000
markkaa, kummilapselle Sri Lankaan 1036
markkaa, Equadorin silmäklinikalle 725 markkaa, LCIF -rahastoon 417 markkaa ja Ladyjen
käyttöön 1000 markkaa.
Kansainvälisyyttä piti yllä veli Eero Kokko
osallistumalla Eurooppa-Forumiin 24.-27.4.88,
NSR -vuosikokoukseen Bergenissä 20.-22.1.89
ja Conventioniin Miami Beachissä 21.-24.6.89.
Hän toimi kauden 1988-1989 NSR:n sihteerinä. Valtakunnankokouksessa kesäkuun alussa

hänet valittiin Suomen Lionsliiton hallituksen
eli kuvernöörineuvoston puheenjohtajaksi
toimintavuodeksi 1989-1990
Kaikkien muiden toimintojen lisäksi klubi järjesti 9.4.1989 piirikokouksen Oulussa. Toimikuntaan kuuluivat Timo Ahonen, Olli
Lammassaari, Paavo Pietarila, Taisto Neitola,
Pertti Isokangas ja Pekka Rautakorpi.
Kauden lopuksi klubi suoritti vielä kesäkui-

sen retken Hailuotoon, jossa oli hyvin runsaasti
kaikenlaista ohjelmaa.
Myös Ladyt olivat aktiivisesti mukana toiminnassa osallistumalla vierailuihin ja aktiviteetteihin.
Kausi oli tosi tiivisohjelmainen, mutta hyvällä suunnittelulla ja toimikuntien ahkeralla työllä se saatiin läpi ja voitiin siirtyä ansaitulle kesätauolle.

Ammuntakisa Hailuodossa.
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Kausi 1989-1990
Toimintakauden päätavoite oli 24.3.1990 alkanut punainen sulka -keräys. Tuotto 11682
markkaa luovutettiin Lohipadon koululle. Klubin myyntipaikat olivat markettien parkkipaikat
ja tavaratalo Anttila. Muut aktiviteetit hoidettiin
kuitenkin kelvollisesti: hernerokkaa myytiin ja
kirkkokyyditys järjestettiin. Verenluovutukses-

sa käytiin 5.10.1989. 25-vuotisjuhla järjestettiin 20.4.1990. Näiden lisäksi tehtiin jälleen toukokuussa kevätretki Hailuotoon ja osallistuttiin
kirkkoveneellä soutuun Oulujoella.
Rahaa tileillä oli suhteellisen hyvin, joten
stipendejä jaettiin Merikosken koululle 5000
markkaa, musiikkioppilaille 800 markkaa ja yh-

25-vuotisjuhlassa ladyt lahjoittivat klubille pinssiliivin, joka on ollut ”hukassa” monta kertaa.

delle vaihto-oppilaalle 1500 markkaa matkakuluihin. Päätettiin pitää klubikokoukset edelleen
Vaakunassa.
Jäseniä klubissa oli 34 varsinaisia ja viisi etuoikeutettua.

Mönsä kertoili tapansa mukaisesti klubin historiasta.

Kausi 1990-1991
Jo muutaman kauden aikana oli havaittavissa
pientä ”kilpailuväsymystä”. Tästä syystä suoritettiin veljille kysely, jossa kartoitettiin tyytyväisyyttä klubin toimintaan ja parannusehdotuksia. Kyselyn tuloksena oli, että toimintaan oltiin
kohtalaisen tyytyväisiä. Parannusehdotuksina
esitettiin esimerkiksi firmavierailuja, yhteisiä
retkiä ja klubiesitelmiä.
Toiminta jatkui hyvin perinteisesti. Hernerokan myynnissä tapahtui niin, että rokka loppui
kesken, joten tuottokin jäi hieman tavanomaista pienemmäksi. Kirkkokyyditys taas onnistui
perinteisellä tavalla. Osallistuttiin klubien yhtei-

seen sankarihautojen kunnostusaktiviteettiin.
Klubin vuoro osui ajalle 15.5.-16.5.1991. Klubi
osallistui vaalikeräykseen Normaalikoulun yläasteella 17.3.1991. Keväällä suoritettiin kevätsiivous Oulun OP:n Iin majalla.
Veli Eero Kokon esityksestä päätettiin perustaa ”Ukko-klubi” LC Oulu-Kalkkiviivat. Sen
oli tarkoitus kokoontua kuukauden 4. tiistaina
ja järjestää mahdollisimman mielenkiintoisia
ja ajankohtaisia esitelmiä Tähän voivat osallistua kaikki halukkaat. Toiminta jatkui usean vuoden ajan. Klubiesitelmiä oli kauden aikana useita: teatterinjohtaja Juhani Renvall kertoi Oulun

teatterista ja sen toiminnasta, veli Jukka Niemitalon aiheena oli Esso, Oulun YK-yhdistyksen
puheenjohtaja Riitta Kirstinä ja saman yhdistyksen hallituksen jäsen Martti Eerola kertoivat yhdistyksensä toiminnasta. Lion, evl, Heikki
Hiltula alusti keskustelun Persianlahden tilanteesta.
Stipendejä jaettiin sopimuksen Merikosken lukion kahdelle opiskelijalle 1000 markkaa
molemmille. Kaikkiaan stipendejä jaettiin noin
4800 markkaa.
Jäseniä oli 34+5 etuoikeutettua.

Klubissa suoritettiin veljille kysely, jossa kartoitettiin tyytyväisyyttä klubin toimintaan ja parannusehdotuksia. Kyselyn tuloksena oli, että toimintaan oltiin kohtalaisen tyytyväisiä.

Kausi 1991-1992
Toimintakausi oli hyvin perinteinen. Uutena aiheena esitettiin ystävyysklubitoimintaa, jonka
seurauksena suoritettiin vierailu kesäkuussa Luleå-Nord klubiin.
Perinteiset aktiviteetit tuottivat jälleen kohtalaisen hyvin (esimerkiksi hernerokka noin

5200 markkaa) niin, että stipendejä jaettiin
4000 markkaa, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiölle 1000 markkaa Tverin Karjalan
ryhmän Oulun matkan rahoitukseen, Kontinkankaan terveyskeskuksen vanhusten osastolle
2000 markkaa. Esko Kokkonen piti esitelmän
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Radiotoiminnan alkuvaiheista Oulussa.
Kokouspaikaksi valittiin Oulun upseerikerho, koska se oli halvempi kuin Vaakuna.
Jäseniä oli 32 + 1 ulkojäsen ja 4 etuoikeutettua.

Klubin 30-vuotisjuhla oli hyvin järjestetty ja arvokaskin.
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Kausi 1992-1993
Toimintakautena painotettiin kotipaikkakunnan ja sen nuorten merkitystä. Kuten jo muutamana aikaisempanakin kautena oli tavoitteena aktivoida veljiä osallistumaan aktiivisemmin
toimintaan. Perinteisten aktiviteettien ohella
osallistuttiin Sight First -kampanjaan myymällä lippuja 76 kpl hintaan 100 mk/kpl (yht. 7600

markkaa) ja Turvaura-passeja 14 kpl hintaan 13
mk/kpl (yht.182 markkaa). Kun hernerokalla
saatiin 5200 mk/netto, voitiin stipendeinä jakaa
jälleen 5500 markkaa. Pelastusarmeijalle lahjoitettiin 90 litraa hernerokkaa, jonka arvo oli noin
1800 markkaa. Mainittakoon, että klubi voitto
LC Avaimen järjestämän viestiuintikilpailun.

Klubi vieraili Pohjois-Suomen Viestipataljoonassa, Yleisradiossa, Toppilan Lämpövoimalassa, Uko-Autossa, Anttila Oy:ssä, jossa vietettiin
pikkujoulu sekä Tapiola-Yhtiössä.
Klubi hyväksyi uudet mallisäännöt. Jäseniä
klubissa oli 33, joista kolme etuoikeutettua

Kausi 1993-1994
Kausi kului varsin perinteisesti. Päätavoite oli
saattaa Sight First -kampanja kunnialla loppuun.
Se tapahtuikin kohtalaisen hyvin, sillä tuotto oli
1387 US dollaria. Jo perinteeksi muodostuneet aktiviteetit suoritettiin mallikkaasti. Nuorisovaihtoon osallistuttiin tämän kauden aikana poikkeuksellisen hyvin. Pekka Rautakorpi

oli nuorisovaihtoasiamiehenä sekä omassa klubissa että I-piirissä. Klubin varoilla lähetettiin
kuusi vaihto-oppilasta maailmalle. Esa Suomelan perheessä oli yksi wisconsilainen vaihto-oppilas kesän aikana.
Kauden aikana suoritettiin vaalirahakeräys ja
verenluovutus

Valtakunnan kokouksessa veli Sauli Pitkänen valittiin liiton tillintarkastajaksi ja veli Eero
Kokko valittiin liiton toiseksi pääkouluttajaksi
kolmeksi vuodeksi.
Pekka Sallinen piti esitelmän Lyseon tietoliikenneyhteyksistä, jotka olivat nykyaikaiset.
Jäseniä oli 31.

Kausi 1994-1995
Klubin 30. vuosi kului perinteisesti yritysvierailujen sekä juhlien merkeissä unohtamatta
perinteisiä aktiviteetteja (kirkkokyyditys, hernerokka, verenluovutus, jäätelönmyynti ja perunannosto) ja lahjoituksia. Klubi päätti viettää 30-vuotisjuhlaa klubikokouksen merkeissä
pääasiassa ”perhepiirissä”.
Paikaksi valittiin Peuhu Oulunsalossa ja
ajankohdaksi 24.3.1995. Liiton pj Aaro Kiuru kiitti klubia ja luovutti presidentti Maurille presidentin kaulariipuksen, joka on kiertänyt

presidentiltä toiselle. Lady Tiina-Marialle hän
luovutti rintamerkin. Presidentti luovutti klubimme viirin liiton puheenjohtajalle ja piirikuvernöörille. PK Holopainen onnitteli klubia ja
luovutti adressin ja Phoenix-viirin piirin puolesta ja tuopin omasta puolestaan. LC Luleå Nord
onnitteli klubia ja antoi muistoksi Luleå-kirjan
ja Ruotsin LC -matrikkelin. Kokouksen jälkeisessä iltajuhlassa veli Pekka Jäntti luki historiikin ”säveltäen”. Kun oli hieman ”leikitty” ja visailtu, syötiin maittava ateria.

Klubi päätti esittää Pekka Rautakorpea liiton nuorisovaihtojohtajaksi kaudelle 1.7.199430.6.1998 Kauden aikana suoritettiin vierailuja
Tele-talossa, Polar-Elektrolla, Lasi Lipposella ja
Rautaruukin New Technologiassa.
Stipendeja annettiin Oulun Lyseon IP -lukiolle 2000 markkaa, Merikosken yläasteelle ja lukiolle 2000 markkaa sekä Equador -projektiin ja
Quest -koulutukseen 1000 markkaa.

Oulunsalossa Peuhussa pidetyn Raatti -klubin 30-vuotisjuhlan arvokkuutta lisäsivät esiintymisellään ”laulavat ladyt”
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Kausi 1995-1996

Kuusien kaatamisen ohessa paistettiin klubin tarjoamat makkarat (taisi
siinä joskus olla Tavaratalo Anttila sponsorina veli Saulin kautta).

Kausi oli erittäin työntäyteinen uusien aktiviteettien vuoksi. Liiton yhteinen näönsuojeluaktiviteetti – glaukooma-projekti – antoi aivan
uusia ulottuvuuksia palvelulle. Veljet ”hommasivat ” asiakkaita tutkimukseen ja ladyt toimivat ”vastaanottoapulaisina”. Tällä projektilla löydettiin valtava määrä erilaisia silmäsairauksia ja
tutkitut voivat hakeutua hoitoon. Raatti-klubin
yhteyshenkilönä oli Timo Ahonen ja ”päivystyksestä” vastasi Inkeri Pitkänen.
Toinen merkittävä ja kauaskantoinen aktiviteetti oli joulukuusien myynti. Kuuset haettiin
Yli-Iistä ja myytiin Niemimaan Essolla Limingantullissa ja UKO-autossa. Aktiviteetti onnistui ehkä yli odotusten: nettotuotto noin 11000
markkaa. Kuuset saatiin Metsähallitukselta hintaan tuhat markkaa. Tästä kehittyi klubin aktiviteetti, joka jatkuu edelleen. Puut on tosin
jouduttu ostamaan muutamana viime vuonna, sillä Metsähallitus rupesi kaatamaan metsäteiden tienvarsien puut. Hernerokan myynti

Kuuset tuotiin Ouluun yleensä peräkärryillä.

ja kirkkokyyditys hoidettiin myös siinä sivussa. Tosin rokkaa meni tavallista vähemmän kovien pakkasten vuoksi niin, että sitä jouduttiin
markkinoimaan eri tavoin. Kirkkokyydityksessä oli 43 vanhusta, 11 veljeä ja 8 ladya. Useampana vuonna oli jo koettu hieman jäsenvaihtoa
– uusia saatiin mutta vastaavasti vanhoja erosi. Tämän kauden aikana saatiin seitsemän uutta jäsentä, josta ”nettolisäys” oli kaksi. Samalla pyrittiin lisäämään osallistumisaktiivisuutta
mielenkiintoisilla esitelmillä ja vierailuilla. Vähän aikaa kokeiltiin myös sanktiokäytäntöä: jos
kolmessa peräkkäisessä kokouksessa oli ”puutteita pukeutumisessa”, eli esimerkiksi merkki
puuttui, piti tuoda seuraavaan kokoukseen viinipullo, joka sitten arpoja myymällä saatiin uudelle omistajalle. Pohjan Laulu piti hyväntekeväisyyskonsertin 4.6.1996 Ouluhallissa. Klubi
myi 50 kpl lippuja à 50 markkaa. Rahat luovutettiin sotainvalidien tukemiseen. Kun klubi vielä esitti Pekka Rautakorpea varapiirikuvernöö-

riksi kaudelle 1996-1997, oli ”paletti” valmis.
Valinta siirtyi tosin parilla vuodella. Avustuksia
jaettiin 13640 markkaa – enemmän kui aikoihin. Uusina kohteina olivat Lyseon IB-lukion
Nellie (2000 markkaa), Sisupartiolaisten Lippukunta Koskiveikot (3000 markkaa), PohjoisSuomen Syöpänuoret (2000 markkaa) ja Nuorisoleiri (1280 markkaa). Merikosken koulu
sai jo perinteeksi tulleet stipendit. Tämä runsas
avustusten määrä oli mahdollista presidentin,
Ensio Tolkin, ideoiman joulukuusien myynnin ansiosta. Presidentti sai päämajasta eriittäin
hyvän presidentin palkinnon Osallistumisaktiviteetti klubissa oli korkea. Keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 90 prosenttia ja 19 veljeä 100
prosentin osallistumisaktiivisuuden. Veli Mönsä sai palkinnon 40 vuoden jäsenyydestä 100
prosenttisena veljenä. Klubin jäsenmäärä oli
kauden lopussa 34.

Kausi 1996-1997
Heti kauden alussa tehtiin ”hengen kohottamisretki” Maijanlammelle 14.-15.9.1996. Virkistyneinä päästiin uuden kauden toiminnan alkuun.
Kausi sujui koko lailla vanhan kaavan mukaan:
toteutettiin ”pottuaktiviteetti”, rokka-aktiviteetti, kirkkokyyditys ja myytiin kuusia. Kuusista
saatiin noin 6700 markkaa (netto) ja aktiviteeteista yhteensä noin 9500 markkaa. Stipendejä
jaettiin yhteensä noin 8500 markkaa. Klubilla
oli päävastuu piirihallituksen kokouksesta Oulussa 30.11.1996 Eero Heikkisen ja Pekka Rautakorven johdolla.
Glaukoomaprojektia jatkettiin pinssien
myynnillä kameroiden hankkimiseksi Voitto Juutisen johdolla. Pekka Rautakorpea esitettiin jälleen varapiirikuvernööriksi ja hänet
valittiin piirikokouksessa 19.4.1997 Suomussalmella. Klubi vietti yhteisen pikkujoulun Sarat-klubin kanssa Kiltaravintolassa 13.12.1996.

Klubimme tiernapoikaperinne taisi alkaa juuri 13.12.1996.

Raatti-klubilta juhlassa esiintyivät muun muassa Tiernapojat. Klubiesitelminä kuultiin Pekka
Sallisen esitelmä Ongelmajätteistä, Mauno Mäkäräisen pelastustoimen esittely Eero Heikkisen
esitys PohPr:n toiminnasta ja huoltovastuusta.
Mainittakoon, että juuri muutamaa päivää aikaisemmin oli tullut julkisuuten tieto prikaatin

lakkauttamisesta. Immo Oksanen piti esitelmän
aiheenaan Kateus. Punainen Sulka -keräyksen keräyspäälliköksi valittiin Pentti Kaukonen
koko keräyksen kolme vuotta kestäväksi ajaksi.
Eero Kokon alulle panema ”Kalkkiviiva-klubi”
jatkoi edelleen toimintaansa.
Nuorisovaihtoon lähetettiin 4 nuorta.
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Kausi 1997-1998

Piirikuvernööriksi valittu Pekka vaimonsa Eevan
kanssa.

Veli Pentti järjesti Tyrnävän myllyltä ohrapusseja, joilla Pekasta tehtiin varapiirikuvernööria.

Kauden presidentti esitti, että tulevan kauden
motto on ”TULLAAN VIIHTYMÄÄN”. Tätä
periaatetta noudatettiin ja klubikokoukset pyrittiin viemään läpi mahdollisimman nopeasti.
Lähes jokaisessa kokouksessa oli jokin esitelmä.
Piirikuvernööri Matti Tuura kertoi Lionsjärjestön historiasta, lion Kari Junkkala LC Jyväskylä-Viitaniemestä piti esitelmän aiheesta
”Matkailu avartaa - vai avartaako”, Kai-Jeri Koskinen aiheesta ”Hampaat ilman sarvia ja hampaita”, Harri Kinnunen aiheesta ”Hernerokan
koko kuva- eli mitähän tuli syötyä”, Voitto Juutisen aiheena oli ”Temppu ja kuinka se tehdään”
koskien Alppihiihtoa ja Juhani Sarkkinen aiheesta” Tielaitoksen toiminta”.
Pikkujoulu
uusittiin
Kiltaravintolassa

12.12.1997 Sarojen kanssa. Joulukuusiaktiviteetti toteutettiin, samoin kirkkokyyditys.
Kuusia myytiin kuutena päivänä klo 10.0020.00. Myynnin tuotto oli noin 6900 markkaa.
Hernerokka-aktiviteetti jätettiin toteuttamatta, koska se osuisi liian lähelle piirikokousta, jonka järjestäminen sitoi koko klubin. Tähän päättyikin vuonna 1969 alkanut projekti.
Myöhemmin järjestettiin laskiaisen tietämillä
klubikokous hernerokan ja punssin merkeissä
Piirikokous pidettiin 28.2.1998 Valiolla. Järjestelyt onnistuivat erittäin hyvin.
Piirikuvernööri palkitsi presidentti Jaakko
Reiniharjun hyvin hoidetusta kaudesta, ja projektipäällikkö Kai-Jeri Koskisen sekä kansliapäällikkö Sauli Pitkäsen, lady Inkeri Pitkäsen,

Piirikokouksen juhlapuhujana oli lion, maaherra Eino Siuruainen, 3. oikealta etupenkissä.
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kokouspaikkavastaavan Pentti Kaukosen ja lady
Anna-Liisa Kaukosen, jonka ansiosta kokous
voitiin järjestää Valiolla. Myyntipäällikkö Sauli
Salmela ja aktiviteettipäällikkö Risto Eskola palkittiin myös. Presidentti palkitsi sihteeri Voitto
Juutisen. Klubi oli esittänyt Pekka Rautakorpea piirikuvernööriksi ja hänet valittiinkin Valiolla.
Ystävyysklubivierailulla Luleåssa kävivät
Eero Kokko ja Voitto Juutinen puolisoineen.
Kevätparty järjestettiin 28.5.1998 Kesäkoti Irjalassa mukavan ohjelman merkeissä. Aluksi oli ”Elämyspolku”, jota pitkin päästiin grillille. Syönnin jälkeen avattiin ”peliluolat” - vietti ja
himo. Lopuksi oli laulua ja tanssia.

Liiton vuosikokoukseen Kuusamossa 13.14.6.1998 osallistuttiin suurella joukolla.
Alkukesästä suoritettiin suuri aktiviteetti,
kun maalattiin sotainvalidi Kallion omakoti-

Lähdössä juhlamarssille sateisesssa Kuusamossa.

talo Toppilassa. Työtunteja kertyi 160. Maaleihin saatiin avustus (4000 markkaa) Ravanderin säätiöltä. Stipendejä jaettiin Oulun lyseolle
3000 markkaa, Merikosken yläasteelle ja luki-

olle 3000 markkaa ja muuhun nuorisotyöhön
3000 markkaa. Jäseniä oli 29.

Raattilaisia liiton vuosikokouksessa Kuusamossa.

Kausi 1998-1999
Klubin kokouspaikkana kauden aikana opetusravintola Hilikku. Kauden aikan toteutettiin perinteiset aktiviteetit. Kuusien myynti tuotti nettona 11000 markkaa. Kirkkokyyditys oli erittäin
suosittu. Helmikuun kokous pidettiin Pohjolayhtiön tiloissa 16.2.99 hernerokka-punssi-merkeissä. Tällä korvattiin hernerokan myynti. Se
tuotti noin 700 markkaa. Punaisen sulan myyntikampanjaviikko oli 17.-24.4.99. Myyntipaikkoina olivat Tavaratalo Anttila ja Kodin Anttila.
Pohjois-Suomen Erämessuilla myytiin tuotteita
21.-23.4.1999. Dannyn konsertti oli Madetojan
salissa 24.1.1999. Klubi sai liitolta kunniakirjan
keräyksen suorittamisesta
Klubiesitelmiä oli tänäkin kautena runsaasti:
Paavo Väliheikki Oulun poliisista :Oulun poliisilaitos ja rikollisuus, Aulis Hannula PohjoisSuomen Liikenneturvasta: Liikenneturva tänään, veli Jussi Jokelainen: Työssä jaksaminen,
taiteilija Matti Lampi: Vilho Lammen elämä ja
elämätyö.
Kauden aikana suunniteltiin sääntöihin
muutoksia Lions-liiton suositusten mukaisesti.
Klubiin ottamisesta vanhoissa säännöissä mainittiin mieshenkilö. Se esitettiin korvattavaksi sanalla henkilö. Uuden jäsenen valinnasta
esitettiin, että hyväksyviä mielipiteitä pitää olla
5/6. Asiasta käytiin pitkä keskustelu, jonka seurauksena sääntöihin ei tehty mitään muutoksia.
Tätä samaa asiaa käsiteltiin myöhemmin monen vuoden aikana. Erityisesti vierastettiin sanaa henkilö. Nuorisotapahtuman päättäjäisjuhlassa 28.7.1999 klubi oli mukana ohjelman
järjestelyissä.
Kunniakirja Punainen Sulka – keräyksestä.
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Liiton vuosikokoukseen Kajaanissa 11.13.6.1999 osallistuttiin suurella joukolla, 12 veljeä ladyineen, sillä majoituspaikaksi saatiin invalidien maja kaupungin keskustan tuntumasta.
Stipendejä jaettiin Oulun Lyseolle ja Merikosken koululle 3000 markkaa molemmille. Natura Nordica leirin tukemiseen käytettiin piirin päätöksen mukaan 50 markkaa /klubilainen
ja päätösjuhlan kustannuksiin 3000 markkaa.
Lisäksi klubi hankki jokaiselle leiriläiselle läksiäislahjaksi kuksan, jonka pohjaan kirjoitettiin
leiriläisen nimi ja leirin aika. Jäseniä klubissa oli
kauden alussa 31 ja kauden lopussa 34.

Kuvat yllä ja alla: Kajaanin vuosikokouksen iltajuhlassa.

Kausi 1999-2000
Toimintakauden merkittävimpänä asiana voidaan pitää sitä, että klubi päätti esittää vuoden
2004 vuosikokouksen saamista Ouluun.
Projektin vetäjäksi esitettiin Pekka Rautakorpea. Vantaalla järjestetyssä Liiton vuosikokouksessa oli ryhmä, joka kertoi asian veli Mönsän
tekemän laulun sanoilla. Tämän seurauksena
vuosikokous pidettiin aikanaan Oulussa 11.13.6.2004. Muuten toiminta noudatti aikaisempien vuosien mallia.
Normaalien aktiviteettien (kirkkokyyditys ja
kuusien myynti) lisäksi suoritettiin jälleen suuri aktiviteetti. Maalattiin Oulun sotainvalidien
rakennus Hietasaaressa. Työtuntien lisäksi klubi käytti rahaa noin 4000 markkaa. Klubiesitelmiä pidettiin aika runsaasti. Antti Juutinen piti

esitelmän kaihileikkauksesta käyttäen apunaan
videoesitystä, Matti Seppänen kertoi Rautaruukin toiminnasta ja tuotteista, Pekka Rautakorpi kertoi kokemuksistaan piirikuvernöörinä ja
Heli Seppänen piti esitelmän aiheesta Ikääntyminen ja työ.
Marraskuun klubikokous pidettiin Rautaruukin Raahen tehtaalla. Pikkujoulu pidettiin Kruunun makasiinissa 11.12.1999. Hernerokkakokous Osuuspankin tiloissa 21.2.2000.
Toukokuun kokous pidettiin Lehtitalo Suomenmaassa. 35-vuotisjuhla pidettiin poikkeuksellisesti 9.6.2000 kesäkoti Irjalassa. Sulkakeräys, joka järjestettiin 1.10.1998-30.9.1999
onnistui sekä klubin osalta että valtakunnan tasolla hyvin. Kokonaistuotto oli noin 32 miljoo-
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naa markkaa. Klubi saavutti tavoitteesta 83%
ts. noin 38000 markkaa, josta klubi sai 11800
markkaa. Siitä annettiin kesäkoti Irjalan kunnostukseen 7000 markkaa ja diakoniatyöhön
5000 markkaa. Luovutus- ja palkitsemistilaisuus oli 16.3.2000 Oulun Lyseolla. Klubista palkittiin Pentti Kaukonen, Jaakko Reiniharju ja
Voitto Juutinen. Stipendejä jaettiin 6000 markkaa ja muihin avustuksiin käytettiin yhteensä
noin 18000 markkaa. Klubin avustuksella lähetettiin viisi oppilasta Yhdysvaltoihin.
Sääntöjen muuttamista käsiteltiin aika perusteellisesti, mutta mitään merkittävää muutosta ei vieläkään saatu aikaan. Jäsenmäärä oli
29.

Kausi 2000-2001

Veljet kokkeina Valiolla 18.9.2000. Valmistetut ruoat nautittiin yhdessä ladyjen kanssa.

Kausi aloitettiin 18.9.2000 komeasti veljien
juustoruokien valmistuskurssilla Valiolla lady
Anna-Liisa Kaukosen opastuksella. Valmistetut
ruoat nautittiin yhdessä ladyjen kanssa. Kauden
teemana olikin ”Viihdy ja virkisty”. Klubikokouspaikkana oli Ravintola Hilikku, jossa pidettiin vain marraskuun kokous.
Muut kokoukset pidettiin vierailujen yhteydessä: syyskuussa Valiolla, lokakuussa Oulun Keskuspesulassa, joulukuussa pikkujoulun
merkeissä Valiolla, tammikuussa Valiolla ”Viini- ja juustoteemalla”, helmikuussa vakuutusten

merkeissä Pohjola-Yhtiön tiloissa, maaliskuussa
Karttakeskuksessa, huhtikuussa Oulun automuseossa ja toukokuussa ”Kevätparty” Sotainvalidien veljeskodilla. Vierailujen yhteydessä saatiin yleensä kuulla esitelmä: Pekka Rautakorpi
puhui Arne Ritari-säätiön toiminnasta, Pentti Kaukonen esitteli Keskuspesulan toimintaa,
Aimo Parviainen kertoi karttojen piirtämiseen
liittyvistä uudistuksista, oululaisten museoautojen harrastajien edustaja esitteli Oulun automuseota, Pohjola-Yhtiön edustaja kertoi yhtiön uutuuksista. Näin toimikausi oli tosi hyvin

suunniteltu ja täysipainoinen.
Myös jäsenrintamalla tapahtui positiivista kehitystä. LC Oulu-Meritulli lakkautettiin ja
sieltä saatiin siirtojäseninä kolme veljeä tammikuun kokouksessa 22.1.2001 esittäytyi uusi veli
Jukka Kuoppala ja lady Ritva. Myöhemmin esittäytyivät vielä veljet Hannu Päätalo ja Toimi
Korhonen puolisoineen.
Kaiken edellä mainitun lisäksi hoidettiin klubin tärkeimmät aktiviteetit – kirkkokyyditys ja
kuusien haku ja myynti. Kuusien myynti tuotti
mukavasti noin 10000 markkaa (netto). Stipendejä ja avustuksia annettiin Merikosken koululle 3000 markkaa, Oulun Lyseolle 3000 markkaa
ja Lions Qvest -koulutukseen 1464 markkaa.
Vuosikokouksen 2004 järjestelyihin annettiin
500 markkaa. Uusia aktiviteetteja pyrittiin ideoimaan. Esityksiä tulikin aika runsaasti (muun
muassa aurauskeppien valmistus, klapien myynti, arkun kantaminen), mutta mikään niistä ei
edistynyt toteuttamisasteelle. Nuorisovaihtoon
lähetettiin 15 opiskelijaa Oulun Lyseon lukiosta.
Veli Pekka Rautakorvelle anottiin ja saatiin
Arne Ritarin arvo 50-vuotislahjaksi .
Vilkkaan kauden päättyessä jäsenmäärä oli
33, jossa lisäystä oli neljä.

Kausi 2001-2002
Kauden kokouspaikkana oli Oulun Lyseo silloin, kun ei oltu jossain vierailulla. Lokakuun
kokous pidettiin Valiolla, marraskuun Oulun
Puhelimen tiloissa, joulukuussa oltiin Pitopadassa pikkujoulun merkeissä, helmikuussa vierailtiin jälleen vakuutusten merkeissä Pohjola
Yhtiössä, maaliskuussa oltiin Keskon vieraina,
jolloin tutustuttiin eksoottisiin vihanneksiin ja
toukokuussa vietettiin Kevätparty Sotainvalidien veljeskodilla. Klubiesitelmiä pitivät Pekka
Sallinen etälukio-opetuksesta, Harri Kinnunen
käytännön kemiasta ja Kari Kiuttu Oulun Puhelimen toiminnasta.
Kauden aikana toteutettiin perinteiset aktiviteetit. Kuusien myynti tuotti jälleen sievoisen
summan noin 1350 euroa. 1.1.2002 siirryttiin
Suomessa euroon. Silloisen kurssin mukaan se
oli noin 7290 markkaa. Useampana kautena on
yritetty löytää uutta aktiviteetti. Tämän kauden
lopulla päätettiin kokeilla uutta polkupyöräaktiviteettia 18.5.2002 Hiukkavaarassa. Projektin
vetäjänä Kaj-Jeri Koskinen teki valtavan määrän työtunteja. Mukana oli parikymmentä veljeä. Hiukkavaaran maastoon suunniteltiin reitit,
joiden varrelle suunniteltiin erilaisia tehtäviä.
Hankittiin sponsoreita, järjestettiin mainontaa
ja markkinointia. Kisaan saatiin hyvät palkin-

not. Pääpalkintona oli polkupyörä. Kaikista valmisteluista huolimatta osanotto oli hyvin laimeaa. Näin tämä aktiviteetti jäi ainutkertaiseksi.
Stipendeihin ja lahjoituksiin käytettiin jo perinteeksi muodostuneet summat. Merikosken
koululle ja Oulun Lyseolle 500 euroa molemmille ja Lions Qvest -koulutukseen 227,86 euroa.
Lady-toimintaa yritettiin aktivoida perinteisen kirkkokahvituksen lisäksi. Varoja pyrittiin
keräämään vuokraamalla kirpputorilta pöytä,

johon veljet ja ladyt saivat toimittaa myytäväksi tavaraa. Liisa Lääveri teki tästä aamuohjelman
YLE:n paikallisradiossa. Saaduilla varoilla osallistuttiin intialaisen lastenkodin Home for Hope
ylläpitoon. Tätä lastenkotia pitää yllä oululainen
eläkeläinen omin varoin. Näin saatiin kokoon
ihan sievoinen summa.
Nuorisovaihtoon lähetettiin kuusi Oulun
Lyseon opiskelijaa.
Jäseniä klubissa oli kauden alussa 33 ja lopussa 34 veljeä.

Oheismyyntiä polkupyörätapahtumassa.

Kilpailun ja pääpalkinnon voittaja sekä kilpailun tunnus.
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Kausi 2002-2003
Kauden mottona oli Eero Kokon esittämä ajatus ”Yhdessä vuodatettu hiki hitsaa yhteen paremmin kuin paraskaan yhdessä nautittu tisle”.
Toiminnan tavoitteena olikin yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen. Tätä noudattaen saatiin kausi toteutettua hyvin vaikka toimintaa oli
runsaasti. Perinteisten aktiviteettien lisäksi rakennettiin pienoishirvi-ammuntarata Ouluhalliin Talvimessuille 5.-6.10. 2002 ja Pohjois-Suomen Erämessuille 22.-25.2.2003. Aktiviteetin
mahdollista Pentti Kaukosen hyvät suhteet messujen järjestäjään. Vaivan palkaksi näistä kertyi
klubin kassaan yhteensä noin 850 euroa.
Klubikokousten paikkana oli Upseerikerho.
Kokous 16.9.2002 pidettiin Hiukkavaarassa Sotilaskotiyhdistyksen vieraina. 17.10.2002 oltiin
jälleen Valiolla. Anna-Liisa järjesti ladyille kurssin, jonka tuotteet nautittiin yhdessä.
20.1.2003 kokoonnuttiin Valiolla viskien
maistelun merkeissä, 18.3.2003 Heinäpään Urheilukeskuksessa laskiaistapahtumana ja Villa
Salmenrannassa 29.5.2003 kevätpartynä. Laskiaistapahtumassa oli hernekeittoa punssin kera.
Kevätpartyä edelsi seitsemän ladyn osallistuminen Oulun Naisten Kympille. Pikkujoulu vietettiin 16.11.2002 Pohjan Sotilassoittokunnan
viihdekonsertin jälkeen Oulun Upseerikerholla. Mainittakoon, että ”LC-Kalkkiviivat” jatkoi
kokoontumistaan klubimme tukemana jo 13
kauttaan.
Klubiesitelmiä pitivät Oulun Sotilaskotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Liisa Hiltula
16.9.2002 Oulun Sotilaskotiyhdistyksen toiminnasta, veli Eero Kokko 21.10.2002 aiheesta Leijonan jalanjälkiä Oulussa, majuri Kimmo
Rajala Oulun Sotilasläänin Esikunnasta kertoi
18.11.2002 Oulun Upseerikerhon toiminnasta, Pernod Ricard Finlandian edustaja Veli-Matti Julkunen 20.1.2003 viskin historiasta ja valmistuksesta sekä veli Jukka Kuoppala erilaisista
soittimista (muun muassa ruokalusikasta ja sahasta) ja niiden historiasta.
Stipendejä annettiin Merikosken koululle,
Oulun lyseon lukiolle ja Kansainväliselle koululle 100 euroa kullekin. Jäsenmäärä oli kauden
lopussa 30.

Kuva yllä: Ladyt kokkeina Valiolla 17.10.2002.
Kuva keskellä: Ennen kevätpartya 29.5.2003 klubin naiset osallistuivat Oulun Naisten kympille.
Huoltajana veli Pekka.
Kuva alla: Kevätparty Villa Salmenrannassa
29.5.2003.
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Kausi 2003-2004
Kauden suunnittelu aloitettiin puolustusvoimien Maijanlammen leirialueella. Mukana oli
seitsemän veljeä puolisoineen. Lähes neljä tuntia kestäneen kokouksen aikana tehtiin tulevan kauden toimintasuunnitelma lähes valmiiksi klubikokouksen hyväksyttäväksi. Illan vieton
aikana huomattiin, että useimmat veljistä lauloivat mielellään. Siellä päätettiin perustaa ryhmä
Laulavat leijonat. Laulajien määrä on vaihdellut välillä 8-15. Säestäjiä on ollut parhaimmillaan neljä. Päävastuu on ollut Jukka Kuoppalalla. Tästä alkoi Laulavien Leijonien maineikas
ura. Heti ensimmäisenä kautena esiintymisiä oli
ainakin viisi, joista lämminhenkisimpiä olivat
käynnit Caritas- ja Vesper-kodeissa. Lisäksi ryhmä esiintyi piirikokouksessa 17.4.2004 ja Liiton vuosikokouksessa 12.6.2004. Enimmillään
esiintymisiä on ollut lähes kolmekymmentä
kaudessa. Toiminta jatkuu edelleen. Tärkeimpänä kohteena on ollut Metsolan Kartano Puolivälinkankaalla, jossa on vierailtu joulun alla ja
hieman ennen äitienpäivää.
Kauden mottona oli ”Tiedä enemmän - luulet vähemmän”. Klubiesitelmiä pidettiinkin hyvin runsaasti. Pertti Haipola aloitti 20.10.2003
sarjan aiheenaan Georg Malmsten Seuraavat
esitelmät olivat Merikosken lukion koulukohtaiselta kurssilta. 17.11.2003 lehtori Jaakko Rinta-Paavola puhui evoluutioteoriasta, 19.1.2004
Voitto Juutinen Pythagoraksesta, lehtori Esko
Nevalaisen aiheena oli 16.2.2004 Myyteistä tieteeseen ja 19.4.2004 lehtori Kari Pekkala luennoi Fysiikan historiasta. Klubikokoukset pidettiin pääsääntöisesti Upseerikerholla. Kokous
15.9.2003 pidettiin Valiolla kokkikerhona, jossa veljet lady Anna-Liisa Kaukosen johdolla
valmistivat herkullisen illallisen koko klubille.
Kevätparty järjestettiin Hietasaaressa Villa Salmenrannassa 20.5.2004. Siellä presidentti jakoi
runsaasti palkintoja.
Normaalien aktiviteettien (kirkkokyyditys,
joulukuusien myynti sekä pienoishirvirata-ammunta Talvimessuilla 4.-5.10.2003) klubimme
järjesti piirikokouksen 17.4.2004 Oulussa ja
vastasi kansliatoimikunnan tehtävistä Liiton

Laulavien Leijonien syntysanat lausuttiin Maijanlammella 22.8.2003.

Laulavat Leijonat esiintyivät vuosikokouksen aikana useaan otteeseen.

vuosikokouksen ennakkojärjestelyissä ja itse
vuosikokouksessa 11.-13.6.2004. Näiden tilaisuuksien valmisteluista ja toteuttamisesta kertyi
työtunteja yhteensä lähes pari tuhatta. Piirikokouksesta klubille saatiin tuloja noin 2500 euroa ja vuosikokouksesta noin 10000 euroa. Klubi osallistui valtakunnallisen Turvapäivän 2003
järjestelyihin Oulussa 8.10.2003. Tavoitteena
oli vaikuttaa liikenteen turvallisuuden lisäämiseen. Klubi tilasi pehmoheijastimia 40 kappalet-

Liiton vuosikokouksen pääsisäänkäynti Ouluhallilla.

ta, jotka presidentti kävi luovuttamassa Pyykösjärven päiväkodin lapsille.
Stipendejä annettiin vanhan tavan mukaan
Merikosken koululle, Oulun Lyseon lukiolle ja Kansainväliselle koululle 100 euroa kullekin. Kiiminkiläiselle Alaudae-Kiurut kuorolle,
joka esiintyi Liiton vuosikokouksessa, annettiin
toiminta-avustusta 200 euroa, LCIF -avustusta
150 euroa ja Lions Quest koulutukseen 292,06
euroa. Jäseniä klubissa oli 30.

Ilmoittautumisten vastaanottopaikka.
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Juhlamarssin vastaanotto kaupungin keskustassa Oulussa.

Kausi 2004-2005
Kausi oli jälleen kerran hyvin työntäyteinen.
Normaalit aktiviteetit hoidettiin erittäin tehokkaasti. Kuusiaktiviteetista saatiin kaikkien aikojen paras tulos – 3731 euroa netto. Myös uusin aktiviteetti, pienoishirvirata-ammunta tuotti
kohtalaisen hyvin 969 euroa netto.
Kokouspaikkana oli Upseerikerho muulloin
paitsi vierailujen aikana. 20.9.2004 vierailtiin
Tyrnävän perunaviinatehtaalla (hienommin
Oy Shaman Spirits Ltd), 11.12.2004 vietettiin
pikkujoulu Valiolla. 21.2.2005 kokouspaikkana
oli Hotelli-Ravintola Lasaretti. Kevätparty oli
27.5.2005 Villa Salmenrannassa Hietasaaressa.
Klubiesitelmiä pitivät Teijo Hilden 20.9.2004
aiheenaan Tyrnävän perunaviinatehtaan esittely, Elina Jokelainen 20.10.2004 Elinsiirroista,
Markku Pirinen 15.11.2004 Nyrkkeilystä, Pekka Jurvelin 17.1.2005 Oulujoesta, Markus. H.

Korhonen helmikuussa Lasaretinsaaren historiasta, Jussi Jokelainen 21.3.2005 Ammattitaudeista ja Pentti Säkkinen aiheesta Pohto tänään.
Klubi päätti esittää Pekka Rautakorpea
Lions-liiton varapuheenjohtajaksi. Kuopion
vuosikokouksen virallisiksi edustajiksi valittiin
Voitto Juutinen, Jukka Kuoppala ja Jouko Lampinen, lisäksi äänioikeutettuina PDG:t Pekka
Rautakorpi, Eero Kokko ja Taisto Neitola. Tällä joukolla pidettiin Raatin lippua niin korkealla, että Pekka Rautakorpi valittiin Lions-liiton varapuheenjohtajaksi.
Klubin 40-vuotisjuhla vietettiin 2.4.2005
Opetusravintola Oparissa, joka oli valmistanut herkullisen illallisen. Vieraana oli Liiton puheenjohtaja Timo Heikkilä ja lady Maija-Liisa. Timo Heikkilä toi Lios-liiton tervehdyksen
ja piti juhlapuheen. Juhlassa esiintyi musiikki-

Veli Pekka ”laulettiin” liiton puheenjohtajaksi Kuopion vuosikokoksessa.
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ryhmä Merikosken lukiosta. Laulavat Leijonat
esiintyivät myös omalla ohjelmallaan. Tilaisuudessa sai ensiesityksen laulu Ladyille, joka on
muunnos laulusta Beautifull Dreamer ja jota on
sen jälkeen esitetty hyvin runsaasti.
Juhlavuoden kunniaksi lahjoituksia ja stipendejä jaettiin tavanomaista runsaammin. Oulun kaupungille lahjoitettiin 1400 euroa Nuorisoasiainkeskuksen toimintaan 10-13 vuotiaiden
poikien parissa, Auta Lastasi -kampanjaan 2000
euroa, Pekka Rautakorvelle 300 euroa + alv liiton varapuheenjohtajakampanjan esitteiden
painatuskuluihin, Lohipadon koulun leirikouluun 800 euroa, stipendeihin Merikosken koululle 400 euroa, Oulun Lyseolle 200, Sri Lankan
kummirahastoon 500 euroa ja Lohipadon koululle 800 euroa. Jäseniä klubissa oli lopussa 31.

Kausi 2005-2006

Klubiin kutsuttiin ensimmäinen kannatttajajäsen, Pohjois- Huhtikuussa saatiin kaksi uutta Lions ritaria Pentti Kaukonen ja Voitto Juutinen.
Suomen Erämessujen puheenjohtaja Pentti Uusi-Illikainen.

Tämän kauden hallitus ja varsinkin presidentti pyrkivät hyvin systemaattisesti, lähes tieteellisesti tutkimaan klubin toiminnan kehittämismahdollisuuksia. Tässä tarkoituksessa kausi
aloitettiin 19.9.2005 koulutustilaisuudella, jossa kouluttajana oli Viljo Heiskanen.
Opetuksen jälkeen pohdittiin klubin ominaisuuksia käyttäen nelikenttäanalyysiä. Samalla
mietittiin, mitkä olisivat kehittämisen painopistealueet. Presidentti teki niiistä hyvän yhteenvedon: klubin vahvuuksia olivat muun muassa
veljien pitkät lions-urat, lauluharrastus, yhdessä tekeminen ja sopimusten pitäminen, heikkouksia korkea keski-ikä, passiivisuus ja julkiskuva, uhkia byrokratia, näivettyminen, kiire,
mahdollisuuksia klubien yhteiset tempaukset,
naiset mukaan toimintaan, Oulussa on jäsenpotentiaali. Lopuksi tehtiin esitys, mitä pitäisi kehittää. Kehittämiskohteisiin siivilöityivät:

Vastavalittu Liiton puheenjohtaja Pekka puolisonsa Eevan kanssa.

aktiviteetit, jäsenasiat, klubikokoukset, sponsorointi ja tiedottaminen. Näistä aiheista käytiin
hyvin paljon keskustelua ja annettiin evästyksiä
seuraavien kausien hallituksille ja presidenteille.
Punainen sulka oli kauden ehkä eniten aikaa
vaatinut projekti. Kauden avaus oli 22.10.2005
Radisson SAS:ssa. Pekka Rautakorpi piti puheen ja Laulavat Leijonat esiintyivät kahdesti 25.2.2006 järjestettiin Punainen Sulka konsertti Madetojan salilla. Konsertissa esiintyivät
Tommi Metsäketo ja Marika Krook. Myytävinä oli kahden kokoisia Johanna Oraksen maalamia tauluja, isoja ja pieniä tahokkaita, heijastimia, pinssejä ja jääkaappimagneetteja. Tauluja
päätettiin myydä syksyllä 2005 ja pikkutuotteita keväällä 2006. Tavoitteeksi asetettiin 7000 euron myynti. Tavoite saavutettiin ja ylitettiinkin
jo syksyllä, joten keväällä (viikon 40 eräs perjantai) voitiin kaikessa rauhassa katsella ihmisten
ostoksia Kaakkurin CM:n aulassa. Kokonaismyynti huikea 9285 euroa. Klubi sai erikoismaininnan, koska se saavutti kaksinkertaisen
tuloksen tavoitteeseen nähden. Myynnissä kunnostautuivat taulujen myynnillä Jaakko Reiniharju, Ensio Tolkki ja Pentti Kaukonen. Voitto
Juutiselle päätettiin hankkia PuSu -asiamiehelle
tarkoitettu rannekello.
Punaisen sulan merkeissä järjestettiin
22.10.2005 I-piirin klubien yhteinen Gaalailta
ja keräyksen avaus Radisson SAS:ssa ja viihdekonsertti ja sekä tanssiaiset 25.2.2006.
Kokouspaikkana oli pääsääntöisesti upseerikerhon remontin vuoksi Kasarminsali. Joulukuun kokous pidettiin 17.12.2005 jäähallilla pikkujoulun merkeissä. Tilaisuus aloitettiin
Kärppäklubilla jouluaterialla, jonka jälkeen siir-

ryttiin Punaisen sulan hyväksi jäähalliin järjestettyyn ”Joulun Ilo” konserttiin. Illan juontajana ja yhtenä esiintyjänä toimi Keijo Minerva.
Tammikuun kokous pidettiin 16.1.2006 Pohtolla ja helmikuun 20.2.2006 Virpiniemen merivartioasemalla. Kevätparty oli myös Pohtolla
20.5.2006.
Klubiesitelmiä pitivät 18.10.2005 satamakapteeni Kari Himanen aiheenaan Oulun satama, 20.2.2006 kapteeni Markku Kohonen
Rajavartiolaitoksen ja Länsi-Suomen Merivartioston toiminnasta. 20.3.2006 Pekka Rautakorpi piti alustuksen Lion -toiminnasta ja
18.4.2006 Merikosken lukion evp lehtori Pentti Pokelan esitelmän aiheena oli J:V:Snellman.
Aktiviteetit hoidettiin myös tehokkaasti.
Kuusien myynti tuotti noin 1900 euroa (netto). Uutena aktiviteettina kokeiltiin tikanheittoa
puutarhamessuilla Ouluhallissa 5.-7.5.2006. Se
aktiviteetti oli lähinnä PR:ää lionismille. Kauden aikana aloitettiin ”pienoisaktiviteetti”: viinipullon arvonta. Ensimmäinen pullo tuotiin
klubin laskuun. Voittaja saatiin selville myymällä arpoja. Pullon voittaneen piti tuoda seuraava pullo arvontaan. Tätä on jatkettu aina näihin
päiviin asti. Kirkkokyyditystä jatkettiin edelleen. Päätettiin järjestää kauden 2006-2007 aikana itsenäisyyspäivän juhla Radisson SAS:ssa.
Toteuttaminen jäi seuraavalle hallitukselle.
Liiton vuosikokouksessa 10.-11.6.2006 Seinäjoella lion Pekka valittiin liiton puheenjohtajaksi. Pentti Kaukoselle ja Voitto Juutiselle
anottiin ja saatiin ARS-jäsenyys. Merikosken
koululle annettiin lahjoituksena 100 euroa ja
Lions-Quest koulutukseen 242,5 euroa. Jäseniä
oli kauden alussa 30 ja kauden lopussa 29.

”Klubin vahvuuksia olivat muun muassa veljien pitkät lions-urat, lauluharrastus,
yhdessä tekeminen ja sopimusten pitäminen, heikkouksia korkea keski-ikä, passiivisuus ja
julkiskuva, uhkia byrokratia, näivettyminen, kiire, mahdollisuuksia klubien yhteiset
tempaukset, naiset mukaan toimintaan, Oulussa on jäsenpotentiaali.”
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Kausi 2006-2007
Aloituskokouksessa 25.9.2005 käytiin jälleen
kerran läpi klubikokousten ja kauden toiminnan suunnittelua. Siinä korostettiin sitä, että
kokouksessa, jossa esitetään toimintasuunnitelma, annetaan presidentille ja hallitukselle
”ohjeet” kauden toiminnasta. Klubikokouksia
pidettäisiin yhdeksän, joista lokakuussa on vuosikokous ja huhtikuussa toinen. Niissä käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Muut kokoukset ovat vapaampia ja niihin kuuluu vierailuja ja
klubiesitelmiä. Kokouspaikkana oli pääsääntöisesti Kasarminsali.
Vuoden 2007 aikana alkoivat digitaaliset
TV-lähetykset. Oulussa järjestettiin koulutusta, jonka tarkoituksena oli opettaa leijonia boxien asennukseen, sillä Lions-liitto oli luvannut,
että leijonat auttavat erityisesti vanhuksia asennustyössä. Koulutukseen osallistuivat Pekka
Sallinen ja Voitto Juutinen. jotka hankkivat klubin laskuun ”avustuspakin”, johon sisältyi muutama lyhyehkö jatkojohto, kolmihaara pistorasia, scart -liitäntäjohto, paristoja ja kaukosäädin.
He kävivät kevään aikana kolmessa taloudessa
asentamassa boxin ja opastamassa sen käyttöä.

15.1.2007 järjestettiin Iin klubin kanssa yhteinen ilta Kasarminsalilla. Aluksi molemmilla
klubeilla oli oma kokous ja sitten yhteinen ohjelmallinen illallinen. Juhlassa esiintyivät muun
muassa Laulavat Leijonat useaan otteeseen. Lisäksi oli yhteislaulua ja leikkimielisiä kilpailuja.
Todettiin, että tällaista yhteistoimintaa kannattaisi jatkaa.
Punaisen Sulan 2006 juhlakaronkka pidettiin Radisson SAS:ssa 21.1.2007. Juhlassa palkittiin kampanjassa kunnostautuneita leijonia
Jaakko Reiniharju ja Ensio Tolkki punainen sulka tahokkaalla. Sight First II – kampanjan avaus
I-piirin osalta suoritettiin Kajaanissa 24.2.2007.
Varsinainen pinssien myynti tapahtui myöhemmin.
Perinteiset aktiviteetit: kirkkokuljetus, joulukuusien myynti, ja pienoishirvirata PohjoisSuomen Erämessuille, vietiin läpi rutiinilla. Kevätparty oli 24.5.2007 Pohtossa, jossa veljet
Jouko ja Taisto saivat Melvin Jones -jäsenyyden.
Uudeksi avustuskohteeksi valittiin Auta Lasta ry:n Heinäsalmikoti. Sinne lahjoitettiin 2000

Veljet Jouko ja Taisto saivat kunniataulut Melvin
Jones jäsenyyden merkiksi.

euroa lapsille järjestettävän luontoon suuntautuvan retken kulujen kattamiseen. Avustuksesta puolet saatiin Aarne Ritari säätiöltä. Merikosken Lukion seitsemälle opiskelijalle annettiin
avustusta sata euroa kullekin Cernin matkan kulujen kattamiseen
Jäseniä klubissa oli 29.

15.1.2007 järjestettiin Iin klubin kanssa yhteinen ilta Kasarminsalilla. Aluksi
molemmilla klubeilla oli oma kokous ja sitten yhteinen ohjelmallinen illallinen.
Todettiin, että tällaista yhteistoimintaa kannattaisi jatkaa.

Kausi 2007-2008
Tälle kaudelle osui jälleen kaksi ylimääräistä
aktiviteettia normaalien lisäksi. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi järjestettiin
5.12.2007 koko Suomessa tilaisuuksia ”Suomi laulaa”, jolloin klo 12.00 kaikissa tilaisuuksissa laulettiin yhdessä laulut Arvon mekin ansaitsemme, Lähteellä sekä Sininen ja valkoinen.
Oulussa klubimme järjesti illalla Holiday Innhotellissa kaikille leijonille tarkoitetun iltajuhlan, jossa esiintyi Ynnin Fröökynöitten Lauluflikat ja Laulavat Leijonat. Yhteislauluilla, joita
säesti Pertti Haipola, oli tietenkin oma aikansa.
Tilaisuuteen osallistui 98 leijonaa puolisoineen.
Sitten pitikin ja keskittyä Liiton kuvernöörineuvoston kokouksen valmisteluihin. Kokous
pidettiin 16.-17.2.2008 Radisson SAS:ssa. Kokoukseen osallistui 98 veljeä ja lähes yhtä monta ladya. Molemmille ryhmille oli oma ohjelma.
KVN:n kokouksen juhlapuheen piti ministeri
Suvi Linden.
Lion Jarmo Husso kertoi ladyille, mitkä ovat
”Miehen pukeutumisen kymmenen helmasyntiä”. Matti Tieksola esitti oman matkakertomuksensa ja Telemark Teamin nuoret kävivät
tanssimassa. Välillä Laulavat Leijonat kävivät
laulamassa laulun ”Ladyista Parhain”, joka sai
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runsaasti kiitosta. Illalla oli hieno illallisjuhla
Radissonissa. Juhlan juonsi Voitto Juutinen ja
Laulavat Leijonat viihdyttivät lauluillansa. Erityisesti potpuri Leila-Saariston Sirkka sai juhlavieraat jopa huojumaan pöydissä valssin tahdissa. Päivän järjestelyissä oli mukana koko klubi,
ja kokonaisuutena järjestelyt saivat kiitosta osallistujilta.

Pekka Sallinen ja Voitto Juutinen suorittivat syksyn 2007 aikana kahdeksan digiasennusta. He suorittivat myös auditointia Linnanmaan
Euromarketissa ja Tuiran Sivassa keväällä 2008
kahdesti ja syksyllä 2008 kahdesti. Kullervo Niiniketo suoritti kahdeksan auditointia Euro Marketissa.

Laulavat leijonat esiintyivät sekä ladyille että iltajuhlassa.
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Pikkujoulujuhlassa 2007 Upseerikeholla esiintyi klubin Valiovoimisteluryhmä.

Pikkujoulu vietettiin Upseerikerholla viihtyisän ohjelman ja jouluaterian merkeissä.
Tammikuun klubikokous pidettiin 28.1.2008
Oulun keilahallilla, jossa määriteltiin klubin
”vuoden keilaaja”. Keilaamisen jälkeen pidettiin

klubikokous hallilla. Tästä taisi tulla traditio.
Näiden tapahtumien hoitaminen vie hyvin
paljon energiaa. Siitä huolimatta kaikki perinteiset aktiviteetit hoidettiin: kirkkokyyditys ja kuusien myynti. Heinäsalmikodille annettiin 1200

euroa retkivarusteiden hankkimiseen. Kevätparty vietettiin Hietasaaressa Syöpäyhdistyksen majalla 19.5.2007, jonne oli järjestetty hienot tarjoilut.
Jäseniä klubissa oli 28.

Kausi 2008-2009
Kauden ensimmäisessä kokouksessa 15.9.2008
Myllyojan asukastuvalla PCC Pekka Rautakorpi löi AR-ritareiksi Kullervo Niinikedon ja
Eero Heikkisen. Tämän jälkeen nautittiin runsaat talon antimet. Sitten käytiin läpi kauden
2008-2009 alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio, joka sisälsi kaiken muun lisäksi perinteiset aktiviteetit. Eero ”Mönsä” Kokolle oli päämaja myöntänyt merkin 50 vuotta leijonana 100
prosentin osallistumisella. Merkki luovutettiin
hänelle ja puolisolle kokouksessa 27.10.2008.
Jouko Lampista esitettiin varapiirikuvernööriksi ja hänet valittiin piirikokouksessa Kuhmossa 18.4.2009.
Oulun lähimmäisten ja omaishoitajien ta-

holta pyydettiin avustusta 8.8.2008 olevan
10-vuotisjuhlan järjestelyihin. Tällainen ei kuulu klubin avustuskohteisiin, mutta tarjottiin ohjelma-apua, joka otettiin ilolla vastaan. Näin
oli Laulaville Leijonille yksi keikka lisää. Tästä
esiintymisestä seurasi pyyntö Karjasillan seurakunnan 80 vuotta täyttäneitten kahvitilaisuuteen 21.9.2008 Karjasillan kirkolle sekä Heinäsalmikodin 40 -vuotisjuhlaan 6.2.2009.
Marraskuun klubikokous pidettiin Heinäsalmikodilla, jossa saatiin tutustua sen toimintaan
ja erityisesti siihen, miten 1000 euron avustus
oli käytetty Suomussalmelle suoritettuun retkeen.
Edellisen vuoden ”Koko Suomi laulaa” ti-

Veljet kävivät
pystyttämässä Kullervo
Niinikedon
lahjoittaman
koripallotelineen Heinäsalmikodin pihalla.
Samalla he lahjoittivat myös
koripallon.
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laisuuden jatkoksi päätettiin järjestää Radisson
SAS:ssa 6.12.2008 teemalla ”Koko Suomi juhlii” yhteinen itsenäisyyspäivän juhla kaikille Ipiirin leijonille. Toimikuntaan valittiin Pentti
Kaukonen, Jouko Lampinen ja Voitto Juutinen.
Tilaisuuteen osallistui hieman yli sata leijonaa ja
Sotaveteraanikuoro, jonka hotelli kustansi paikalle. Kuoro esiintyi juhlassa ja Laulavat Leijonat lauloivat Sotaveteraanin iltahuudon, jossa
solistina lauloi Sotaveteraanikuoron tenori Olavi Myllykangas, itsekin sotaveteraani. Esitys oli
todella liikuttava kokemus.
21.2.2009 klubi järjesti Radisson SAS-hotelliin I-piirin Lions ritareille ja Melvin Jones leijonille juhlan. Tämäkin juhla keräsi lähes sata leijonaa ja puolisoa.
Helmikuun kokous pidettiin Vehon hyötyajoneuvo-keskuksessa. Siitä tulikin klubin uusi
kokouspaikka, jota se on vielä tänäkin päivänä.
Kiireisen kauden aikana suoritettiin vakioaktiviteetit. Kirkkokyyditys keräsi jälleen runsaan
joukon kyydittäviä, joille ladyt järjestivät kahvitilaisuuden ja Laulavat Leijonat lauloivat joululauluja, joihin myös vieraat yhtyivät. Kuusien
myynti tuotti sievoisen summan ja hieman rahaa saatiin myös Erämessuilla järjestetystä pienoishirvirata-ammunnasta.
Laulavat Leijonat kävivät esiintymässä Puolisopäivillä 16.5.2009 Merilän kartanossa.
Heinäsalmikodille annettiin 1000 euroa ja
pihalle koripalloteline, jonka Kullervo Niiniketo lahjoitti. Lisäksi annettiin 2 koripalloa.
Vilkkaan kauden päätteeksi vietettiin keväparty 18.5.2009. Jäseniä klubissa oli 29
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Pekka Rautakorpi ”lyö” Kullervo Niinikedon Lions ritariksi.

Tässä Eero Heikkinen saa Lions ritarin arvon.

Kausi 2009-2010
Presidentin asettamat motot kaudelle olivat
”Yhdessä tehdään ja viihdytään”, ”Sääntöjen
noudattaminen ja joustava työskentelytapa”.
Nämä olivat selkeät tavoitteet, joihin myös päästiin. Kautta voidaan kuvata sanoilla: ”töitä tehtiin ja homma hoidettiin”.
Perinteisten aktiviteettien (kuusien myynti ja kirkkokyyditys) lisäksi järjestettiin klubin
45-vuotisjuhla ”perhepiirissä ja työn merkeissä” ja piirikokous. Presidentti Kullervo Niini-

keto oli laatinut juhlaan katsauksen klubin historiaan Piirikokouksen järjestäminen oli kolmas
kerta ihan vähälle aikaa. Kokouspaikkana oli
Oulun Lyseo. Kokouksessa VDG Jouko Lampinen valittiin piirikuvernööriksi. Päivi hoiti muonituksen ja muun tarjoilun edullisesti ja
mallikkaasti. Kokouksen järjestelyihin osallistui
16 klubilaista ja 7 puolisoa. Järjestelyistä saatiin
runsaasti kiitosta. Juhlan jälkeen Topi Mikkola
esitti Monologin ”Mie hellustin sitä akkaa niin”.

Lippuja tilaisuuteen myytin lähes 200. Illalla oli
vielä iltatilaisuus iltapalan kera Ravintola Amarillossa. Siellä Pertti Haipola ja Jukka Kuoppala
soittivat kevyttä musiikkia haitareillansa.
Mainittakoon, että Laulavat Leijonat harjoitteli ja esiintyi yhteensä 19 kertaa.
Lahjoituksia jaettiin Heinäsalmikodille tuhat euroa, Merikosken lukiolle sata euroa ja Oulun Lyseolle sata euroa.
Jäseniä klubissa oli 30.

Kausi 2010-2011
Kausi aloitettiin reippaasti 9.8.2010 Varjakan
veneilijöiden saunalla, jonne mentiin kapean
salmen yli kapulalossilla. Siellä oli valmiina nuotio palamassa ja sauna lämpiämässä. Naiset saunoivat ensin ja sitten miehet. Yhdessä Juokon
tarjoamat kuohuviinit (oli juuri täyttänyt 60
vuotta). Sitten nautittiin Heimon tuomaa sienikeittoa ja Arton tarjoamaa hirvipateeta. Lopuksi paistettiin tietenkin makkarat.
Täysin vatsoin ja riemurinnoin laulettiin Jukan säestyksellä muun muassa Leijonamarssi. Merellä onkimassa olleilta ihmisiltä saatiin
myönteistä palautetta. Eihän se ollut kumma,
sillä asialla olivat muun muassa Laulavat Leijonat. Näin saatiin kausi reippaasti käyntiin.
Kun aloitus oli näin räväkkä, riitti vauhtia koko
kaudeksi.
Lähes kaikissa kokouksissa oli jotain poikkeavaa. Heti kokous 20.9.2010 vietettiin mukavasti Sankivaaran ulkoilukeskuksessa, jossa
saatiin tutustua golfin saloihin Paavo Oravaisen johdolla. Oulun Yliopistoon ja erityisesti

sen nanoteknologian laboratorioon päästiin tutustumaan 18.10.2010 Tapio Mäkisen ja Janne
Remeksen opastuksella. Pullapirtillä vierailimme 15.11.2010, jossa Heikki Räihä esitteli leipomon toimintaa. I-piirin leijonien yhteinen
itsenäisyyspäivän juhla oli 5.12.2010 ravintola
Perlassa, jossa Laulavat Leijonat kävivät esiintymässä.
Puurojuhla vietimme Veholla 13.12.2010
puuron syönnin ja yhteislaulujen merkeissä. Tilaisuuden aluksi tutustuttiin Vehon hyötyajoneuvokeskuksen tiloihin. Klubikokous
17.1.2011 oli Veholla, jossa Pentti Kaukonen
kertoi sanoin ja ennen kaikkea loistavin kuvin
matkastaan maailman ympäri ja osallistumisestaan kansainväliseen Lions -koventioon.
Helmikuussa klubikokous pidettiin Oulun
keilahallilla 21.2.2011. Ennen kokousta ratkaistiin klubin keilojen kaatomestari. Miesten sarjan voitti Jukka Kuoppala ja naisten sarjan Outi
Tolonen. Maaliskuun kokouksessa 21.3.2011
Veholla Ilpo Koskela Training Day Finland

Oy:stä kertoi konjakin historiasta ja valmistusprosessista. Maistaakin sai ihan omakustannushintaan. Jaakko Reiniharju valotti esitelmässään
kirjanpitoa ja tilintarkastusta 18.4.2011. Kevätparty järjestettiin POHTOSSA 13.5.2011 monenlaisten pelien ja laulujen myötä. Ohjelmaan
kuului myös hyvä ateria. Kauden viimeisessä
kokouksessa 16.5.2011 Veholla Eero Kokko sai
palkinnon 55-vuotisesta sata prosenttisesta leijonatyöstä. Sääntöjen uudistamista suunniteltiin jälleen kerran. Se jäi kuitenkin odottamaan
uutta tulemista.
Hyvin tiiviistä tahdista huolimatta kaikki
suunnitellut aktiviteetit – kirkkokyyditys, kuusien myynti ja pienoishirvirata-ammunta erämessuilla toteutettiin. Kuusien myynnistä saatiin
noin tuhat euroa netto. Rahaa saivat Heinäsalmikoti tuhat euroa ja Lämpöä Karjalaan -projekti sata euroa sekä nuorisoleiri 2011, joka sai
300 euroa.
Jäsenmäärä oli 30.

”Kauden aloitus oli räväkkä niin riitti vauhtia koko kaudeksi.”
Lions club oulu / raatti 50 vuotta 2015
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Kausi 2011-2012

Ensimmäisen joulukonsertin solistit. He olivat
solisteina myös konsertissa 11.12.2012.

Jälleen kerran kauden aloitus suoritettiin hyvissä ajoin ja reippaalla tavalla 27.8.2011. Käyttöön
oli saatu Ynnin maja Rokualla. Tilaisuuteen oli
ehtinyt vain viisi veljeä ja kaksi ladya. Kuitenkin
siellä ideoitiin tulevan kauden toimintaa ja keskusteltiin joulun alla järjestettävästä konsertista. Idea jäi elämään toteutuakseen joulukuussa.
Matka oli onnistunut ja hyviä ideoita tulevalle
kaudelle oli tuliaisina.

Heti
seuraavassa
klubikokouksessa
19.9.2011 tehtiin päätös, että järjestetään yhdessä Oulu/Avaimen kanssa joulukonsertti
Oulujoen kirkossa 11.12.2011. Esiintyjinä olisivat Jenna Bågeberg ja Tommi Soidinmäki. Tämä
oli avaus uudelle aktiviteetille. Lippuja myytin
noin 500 ja konsertin tuotto oli noin 4300 euroa
(brutto). Päätettiin järjestää joulukonsertti joulukuussa 2012 yhdessä LC/Oulujoen kanssa.
Kokouksessa 19.9.2011 päätettiin hankkia
Pyramidi rahan keräämistä varten. Pekka Rautakorpi oli saanut Välivainion K-supermarketin kauppiaalta luvan sijoittaa se hänen myymäläänsä pullojen palautusautomaatin lähelle ja
että palautuslipukkeet saadaan jättää myös hänen myymäläänsä.
Lokakuun kokouksessa 17.10.2011 päätettiin tehdä Matti Vasalasta kunniajäsen. Marraskuun klubikokous pidettiin 28.11.2011 Oulun
Veripalvelun tiloissa. Veripalvelun Tuula Mikkola kertoi keskuksen toiminnasta. Muutamat
veljet luovuttivat vertansa. Klubimme järjesti I-piirin leijonille itsenäisyyspäivän iltajuhlan 5.12.2011 Radisson Blu hotellissa. Juhlassa
puhuivat DG Eino Jakkula, PDG Erkki Manninen ja PDG Heikki Marttila. Riitta Mesman
lausui runoja ja Laulavat Leijonat lauloivat.
Pikkujoulu vietettiin Veholla 19.12.2011 nauttien joulupuuroa ja torttukahvit. Voitto Juutinen piti puuropuheen ja Kimmo Kemppainen

musiikkitietokilpailun. Tammikuun kokouksen 23.1.2012 pitopaikaksi valittiin Oulun Keilahalli. Miesten sarjan voitti Heimo Turunen ja
naisten sarjan Leena Partanen. Kisan jälkeen pidettiin kokous, jossa nautittiin kahvit voileipien kanssa Helmikuussa 28.2.2011 veljeä puolisoineen kävi teatterimatkalla Kemissä. Samalla
matkalla vierailtiin Jalokivimuseossa ja Lumilinnassa. Helmikuun kokous pidettiin 20.2.2012
Oulun Taidemuseossa. Maaliskuussa käytiin
19.3.2012 Heinäsalmikodissa kuulemassa, miten klubin lahjottamia varoja oli käytetty eräretken varusteiden hankkimiseen. Klubi järjesti
4.-6.5.2011 minigolf-puttausradan Kesäpihamessuilla Ouluhallissa. Messuilla oli pääasiassa
PR-merkitys, sillä tuotto oli noin 180 euroa, josta osa meni palkintoihin.
Kausi päätettiin yhtä tyylikkäästi kuin se oli
aloitettukin. Kevätpartyn merkeissä kokoonnuimme 25.5.2012 Pohjois-Pohjanmaan Marttojen tiloihin valmistamaan ja syömään Thairuokia Marja-Leena Pirkolan opastuksella.
Vanhoista aktiviteeteistä toteutettiin kuusien myynti. Tuotto oli noin 1800 euroa. Kirkkokyyditys jäi pois, sillä kuljetettavia ei enää ollut.
Näin päättyi noin 40 vuotta kestänyt hieno perinne, johon voivat osallistua sekä veljet että ladyt. Klubi antoi Heinäsalmikodille 1000 euroa
retkien toteuttamista varten.
Jäsenmäärä oli 30.

Kausi 2012-2013
Tämänkin kauden aloitus tapahtui Rokualla Ynnin majalla 11.8.2012. Mustikoiden lisäksi mukana tuli ideoita tulevan kauden varalle. Kaudesta tuli monessakin mielessä historiallinen,
eikä vähiten siksi, että klubi muuttui sekaklubiksi.
Syyskuussa 17.9.2012 olimme Reinilän
talossa toimivan Tutoris Oy:n vieraina. Illan aikana kuulimme yrityksen toiminnasta ja talon historiasta, josta veli Matti Reinilällä oli omakohtaisia kokemuksia. Marraskuussa
19.11.2012 pääsimme tutustumaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun Tekniikan yksikköön. Nähtiin muun muassa Cave-tila, jossa
pääsee virtuaalisesti vierailemaan muualla sijaitsevissa paikoissa. Tällä kerralla kävimme tulevaisuudessa rakennettavassa Seinäjoen keskussairaalassa.
11.12.2012 järjestimme Oulu/Oulujoen
kanssa joulukonsertin Oulujoen kirkossa. Esiintyjät olivat samat kuin edellisenä vuonna. Lip-

puja saatiin myytyä ihan kohtuullisesti. Tuotto
klubillemme noin 800 euroa netto.
Pikkujoulu vietettiin Veholla Päivin ”loihtiman” jouluillallisen merkeissä. Laulavat Leijonat viihdyttivät klubilaisia. Tammikuussa 21.1.2013 klubi-ilta vietettiin perinteisesti
Oulun Keilahallilla. 18.2.2013 oltiin Veholla.
Tuolloin onniteltiin Laulavien ”kapellimestari” Jukkaa 50-vuotismerkipäivän johdosta lionspuukolla ja Laulavien laululla. Maaliskuussa vierailtiin 18.2.2013 Kymppi-Eristys Oy:llä.
Toimitusjohtaja Johanna Koskela esitteli yritystään. Sotilasasiantuntija Hannu Hansen-Haug
kertoi toiminnastaan YK:ssa.
Tammikuun kokouksessa 21.1.2013 Taisto
Neitola esitti Päivi Lampisen ottamista klubin
jäseneksi. Tässä kokouksessa asiasta ei äänestetty, koska hallituksen esitys puuttui. Maaliskuun kokouksessa 18.3.2013 oli esillä klubin
sääntöjen muuttaminen. Äänestyksen tuloksena päätettiin ottaa klubin säännöiksi Liiton

mallisäännöt, joiden mukaan jäseneksi voidaan
ottaa myös naisia. Vihdoin huhtikuun kokouksessa 22.4.2013 Taisto Neitola esitteli kaksi jäsenehdokasta Päivi Lampisen ja Eeva Rautakorven. Äänestyksen jälkeen todettiin, että heidät
voidaan ottaa klubin jäseniksi. Näin oli Raattiklubille kirjoitettu historiaa: klubista oli tullut
sekaklubi. Kevät-Party pidettiin Villa Toivossa Hietasaaressa15.5.2013. Päivi oli järjestänyt
hienot tarjoilut ja kun päivä oli tosi kaunis, Party onnistui täydellisesti.
Aktiviteetit hoidettiin jälleen kerran hyvin.
Kuuset saatiin ostaa Lumijoelta ja niitä myytiin Järvikioskilla 22.-24.12.2012. Tuotto oli
ihan kohtuullinen noin 930 euroa netto. Pyramidi alkoi tuottaa vaivattomasti noin 790 euroa
netto. Kun huomioidaan joulukonsertin tuotto,
voidaan kauteen olla aivan tyytyväisiä. Heinäsalmikodille päätettiin antaa tuhat euroa.
Laulavat Leijonat jatkoivat esiintymisiään.

”Maaliskuun kokouksessa 18.3.2013 oli esillä klubin sääntöjen
muuttaminen. Äänestyksen tuloksena päätettiin ottaa klubin säännöiksi liiton
mallisäännöt, joiden mukaan jäseneksi voidaan ottaa myös naisia.”
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Kausi toi tullessaan sekä iloisia että surullisia asioita. 14.2.2013 saimme viestin, että Eero
”Mönsä” Kokko oli poistunut joukostamme.
Klubi osallistui 23.3. sekä siunaustilaisuuteen
vanhassa kappelissa että muistotilaisuuteen
Pohtossa. Laulavat Leijonat lauloivat muistotilaisuudessa muun muassa Mönsän sanoittaman
Oulun Torilaulun. Muistotilaisuudessa kuultiin,
että kukkien sijasta Mönsän toivomuksesta ra-

hat sai sijoittaa Raatti-klubin aktiviteettirahastoon. Rahaa kertyi 540 euroa. Vain muutaman
kuukauden kuluttua, 7.6.2013, hänen vaimonsa
Henna pääsi Mönsän luo. Me muistamme lämmöllä pariskuntaa, jolle lions-aate oli henki ja
elämä.
Vielä saman kesän aikana 3.7.2013 klubiamme kohtasi kolmas suruviesti, kun Kimmo
Kemppaiselle tuli kutsu tuonpuoleiseen. Kim-

mo oli myös oikea ”tosileijona”, joka oli aina
valmis, kun miestä tarvittiin. Hän pystytti hirviradan, piti tietokilpailuja ja oli säestämässä
Laulavia Leijonia. Hän oli suuri menetys klubille ja ennen kaikkea perheelle, sillä hän oli saanut
aivan äskettäin ensimmäisen lapsenlapsen.
Jäseniä klubissa oli 25.

Kausi 2013-2014
Heti kauden alkajaisiksi saatiin jo vähälle aikaa
neljäs suruviesti .
15.8.2013 ainoa klubin perustajajäsenistä,
joka oli vielä ollut toiminnassa mukana, Matti Vasala, nukkui pois. Syyskuun kokouksessa 16.9.2013 vietettiin hiljainen hetki kaikkien
neljän samana vuonna poisnukkuneiden, Eero
Kokko, Henna Kokko, Kimmo Kemppainen ja
Matti Vasala muistoksi. Klubin edustajat olivat
21.9.2013 Matin siunaus- ja muistotilaisuudessa. Laulavat Leijonat lauloivat muistotilaisuudessa kaksi laulua.
Lokakuun kokouksessa otettiin kolme uutta jäsentä, Pirjo ja Rainer Bastman sekä Kaarina
Kalliojärvi, vastaan perinteisin menoin. Vieraana oli lohkon puheenjohtaja Olavi Tapaninen.
Marraskuun kokouksessa lion Matti Tieksola kertoi matkakokemuksiaan Amazonilta. Pikkujoulu vietettiin 14.12.2013 puurojuhlan merkeissä Veholla. Ohjelmassa oli lähinnä laulua.
Tammikuussa 20.1.2013 mentiin jälleen Ou-

lun Keilahallille, jossa keilaamisen jälkeen pidettiin klubikokous. 12.2.2014 oltiin Lähi-Tapiolassa, jossa toimitusjohtaja Veli Rajakangas
esitteli Lähi-Tapiolan toimintaa. Mielenkiintoisen klubiesitelmän piti lion eversti evp.Heikki
Hiltula Sotilaspoliittisesta tilanteesta Suomessa. Hän ennusti aika hyvin tulevan tilanteen Ukrainassa. Heinäsalmikodin kuulumisia käytiin
kuulemassa 17.3.2014. Johtaja Pertti Kukkonen
esitteli kodin toimintaa. Kevätparty pidettiin
24.5.2014 jälleen Villa Toivossa nauttien Päivin
järjestämää ruokaa. Sää oli erittäin kaunis. Paikalla oli yhteensä 23 veljeä, ladya ja lapsia.
Aktiviteetit hoidettiin tavan mukaan. Joulukuusista saatiin 568 euroa. Joulukonsertti järjestettiin 27.11. 2013 Oulujoen kirkossa yhdessä
LC Oulu/Oulujoen kanssa. Solistina oli Petrus
Schroderus ja häntä säesti Markus Vaara. Lippuja saatiin kaupaksi todella hyvin, joten tuottokin oli hyvä 1817 euroa. Uusin aktiviteetti,
pyramidi, tuotti 895 euroa. Klubi vietti teatteri-

Vuoden 2013 joulukonsertin solistina oli Petrus
Schroderus. Häntä säesti Markus Vaara.

illan 25.4.2014 käymällä katsomassa näytelmän
Housut Pois. Laulavat Leijonat jatkoivat esiintymisiä. Mainittakoon, että veljet Pentti Kaukonen ja Voitto Juutinen kävivät laulattamassa
muistisairaiden palvelutalon Villa Viklon asukkaita kauden 2013-2014 aikana 15 kertaa ja ovat
jatkaneet sitä edelleen. Jäseniä oli 27

Syksy 2014

Syksy kului hyvin tavanomaisesti. Kokoukset
pidettiin pääosin Veholla. Uutena aktiviteettina
suoritettiin pihan raivaus ODL:n mökillä Oulujoen rannalla. Savotta oli riuskalla porukalle
suhteellisen helppo, kolme miestä, Rainer, Jouko ja Taisto touhusivat moottorisahan kanssa.

Toiset karsivat ja kasasivat runkoja. Mukana oli
19 henkilöä. Urakka tuotti klubin hallintotilille
sievoiset 2000 euroa. Runkojen pilkkominen on
vielä toinen urakka, joka säästettiin kevääseen.
Jo perinteeksi muodostunut joulukonsertti
järjestettiin LC Oulu-Oulujoen kanssa Oulujoen kirkossa torstaina 20.11.2014. Solisteina olivat Johanna Debrezeni ja Jouni Keronen. Heitä säesti todella taitava pianisti. Lippuja saatiin
myydyksi jälleen lähes pari sataa niin, että klubille saatiin tuloja noin1800 euroa netto.
Kuusia haettiin tänäkin vuonna Lumijoelta. Myyntipäiviä saatiin aikaan vain kaksi, 20.12
2014 ja 21.12.2014. Myymättömät kuuset jätettiin myyntipaikalle, josta rehelliset ihmiset kävivät niitä hakemassa ja maksoivat Järvikioskille.
Siihen kertyi rahaa noin 200 euroa, Kokonaistuotto oli 406 euroa. Pikkujoulu vietettiin Päivin uudessa ravintolassa yhdessä LC Oulu-Oulujoen kanssa. Osallistujamäärä jäi luvattoman
alhaiseksi, sillä Päivi oli järjestänyt todelle hyvän jouluaterian. Oulujoen veljet esittivät perinteellisen Tiernapojat -kuvaelman. Kova kilpailija Laulaville Leijonille.
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Vuoden 2014 solisteina olivat Johanna Debreczeni ja Jouni Keronen.

Kevätkausi aloitettiin Oulun Keilahallilla.
Ihan mukava kisa, johon osallistui parikymmentä miestä ja naista. Jäseniä oli 27.
Lopuksi täytyy vielä sanoa, että klubitoiminta on aaltoliikettä. Pitkä tovi perustamisen
jälkeen elettiin hyvin aktiivista aikaa. Kauden
1967-1968 jälkeen saatiin hieno Kansainvälisen
järjestön laatta 100 prosenttiselle klubille. Kun
perustajoukko alkoi ikääntyä, kääntyi myöskin
toiminta hieman ”yksioikoisempaan” suuntaan.
1990-luvulla ja vielä hetken 2000-luvun alussa
saatiin uusia jäseniä ja klubi piristyi. Nyt kaivattaisiin kovasti uusia, aktiivisia toimijoita. Toivotaan, että tämä kirjoittajan toive toteutuu.

Laulavat Leijonat ovat olleet Raatti-klubin
”tavaramerkki” yli kymmenen vuoden aikana

Laulavien Leijonien prepertuaariin on sisältynyt
myös teemoitettuja lauluesityksiä, kuten tukkilaisten elämään liittyneitä lauluja. Tukkijätkä
tyyli puri piirin Lionsritari- ja Melvin Jones-illassa 2010 Oulun Edenissä.

Kuvassa tukkijätkätyyliin Voitto Juutinen, Pentti
Kaukonen ja Laulavien Leijonien säestäjä Jukka
Kuoppala.

Metsolan Kartanossa vahva joukko Laulavia
Leijonia lauleskelemassa 2012
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