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Seuraa unelmaasi - Palvelulla  
hyvinvointia - Palvelulla hyvää mieltä

Tee kaudestasi oman näköise-
si, näin meitä opastettiin monissa 
koulutustilaisuuksissa ennen kau-
den alkua, viimeksi Hampurissa 
jossa uudet piirikuvernöörit astui-
vat 2013-2014 kauden virkoihin.

Näin olen yrittänyt toimia ja 
mielestäni olen ollut omanlaiseni 
kuitenkin vanhoja perinteitä kunni-
oittaen mutta en kuitenkaan nöyris-
tellen vaan toimien lions -henges-
sä niiden ohjeiden ja periaatteiden 
pohjalta mitä lionismi parhaimmil-
laan tarjoaa.

Senpä tähden käytän tilaisuut-
ta hyväkseni ja kertaan itselleni ja 
meille kaikille lukijoille lionismin 
tavoitteita ja periaatteita.

Seuraava teksti on suora lainaus 
Lions liiton vuosikirjasta:

Lions- tavoittet on toimia lions-
klubeina tunnettujen palveluiden 
järjestäjänä ja toiminnan ohjaajana.

Luoda ja ylläpitää yhteisymmär-
ryksen henkeä maailman kaikkien 
kansojen kesken.

Edistää hyvän hallitsemisen ja 
täydellisten kansalaisoikeuksien 
periaatetta.

Osoittaa aktiivista harrastusta 
yhteiskunnan taloudellista, sivis-
tyksellistä, sosiaalista ja siveellistä 
menestystä kohtaan.

Yhdistää klubeja ystävyyden, 
hyvän toveruuden ja keskinäisen 
yhteisymmärryksen avulla. Valmis-
taa tilaisuus vapaaseen keskuste-
luun kaikista yleisistä kiinnostavis-
ta asioista, ei kuitenkaan väittelyyn 
puoluepolitiikasta eikä uskonnosta.

Kannustaa palvelunhaluisia 
miehiä ja naisia työhön paikka-
kuntansa hyväksi ilman henkilö-
kohtaista taloudellista hyötyä, sekä 
tehokkaaseen ja korkeat eettiset 

vaatimukset täyttävään toimintaan 
kaupan, teollisuuden, eri ammatti-
en ja julkisen toiminnan alalla sekä 
yksityisissä yrityksissä. 

Lions -periaatteet: Pidä päivä-
työtä kutsumuksena ja hoida työsi 
niin, että herätät luottamusta.

Pyri tekemään työsi menes-
tyksellisesti. Olet oikeutettu koh-
tuulliseen korvaukseen vaivoistasi, 
mutta älä tavoittele epäoikeuden-
mukaisia etuja.

Älä lunasta menestystäsi toisen 
henkilön kustannuksella. Ole vilpi-
tön ja luotettava lähimmäisillesi ja 
rehellinen omalle itsellesi.

Toimi aina epäitsekkäästi. Jos 

Sinun epäillään menettelevän vää-
rin, käyttäydy silloin lähimmäistä-
si kohtaan niin kuin toivot hänen 
käyttäytyvän Sinua kohtaan.

Pidä ystävyyttä tavoitteena, ei 
välikappaleena. Tosi ystävyys ei 
vaadi mitään itselleen eikä se ole 
riippuvainen keskinäisistä palve-
luista.

Täytä yhteiskunnalliset velvol-
lisuutesi. Sanoin ja teoin osoita oi-
keudenmukaisuutesi ja rehtiytesi 
maatasi ja yhteiskuntaasi kohtaan.

Auta lähimmäisiäsi heidän koet-
telemuksissaan; surevat tarvitsevat 
myötätuntoasi, heikot ja vaikeuk-
sissa kamppailevat tukeasi.

Ole varovainen arvosteluissasi, 
mutta antelias kiitoksissasi. Toimi 
rakentavassa mielessä, ei hajoittaen. 

Mikä sitten on toimintamme 
toiminta-ajatus?

Teemme yhdessä työtä paikalli-
sella, kansallisella ja kansainvälisel-
lä tasolla lasten ja nuorten terveen 
elämän ja kehityksen turvaamisek-
si sekä ikääntyneiden, perheiden, 
vammaisten ja apua tarvitsevien tu-
kemiseksi.

Toiminta tarjoaa jäsenelle mah-
dollisuuden toimia sosiaalisessa yh-
teisössä, mahdollisuuden kehittyä 
ihmisenä ja kehittää johtamistaito-
ja sekä solmia kontakteja kotimaas-
sa ja ulkomailla. 

Meidän tehtävämme eli missio 
on havaita inhimilliset tarpeet, roh-
kaista vapaaehtoisia palvelemaan 
yhteiskuntaansa, tukea rauhaa edis-
tämällä kansainvälistä yhteisym-
märrystä lionsklubien avulla.

Tulevaisuuden näkymä eli visio 
on säilyttää järjestö vapaaehtoisten, 
yhteiskunnallisten ja humanitaaris-
ten palvelujen maailmanlaajuisena 
johtajana.

Tähän päättyi lainaus.
Mikä sai minut kirjoittamaan 

meille vanhoille lioneille vanhoja 
ohjeita ja itsestäänselvyyksiä? 

Ehkä näitä asioita on hyvä kerra-
ta joskus ja omalta kohdaltani asia 
tuli ajan kohtaiseksi uutta klubia 
perustettaessa Sotkamoon ja uusil-
le tuleville jäsenille selvitettäessä 
mitä on olla Lion.

Lehteä lukevien joukossa saat-
ta olla henkilöitä jotka saavat kipi-
nän tulla mukaan toimintaan. Ter-
vetuloa.

DG Eero Vilén  107-I

Virallisessa Lions kuvassa Hampurissa kansainvälinen bresidentti Barry J. 
Palmer puolisonsa kanssa, piirikuvernööri Eero Vilén ja puoliso Tarja Rissa-
nen, joka toimii piirisihteerinä.

”... luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä 
maailman kaikkien kansojen kesken ...”
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Oululainen leijona. Yrittäjä ja aktiivi-
nen järjestötoimija. Piirin historian 
ensimmäinen naispiirikuvernöö-
riehdokas. Pian nelikymppinen 8- ja 
10-vuotiaiden tyttöjen äiti, puoliso 
Marko on myös yrittäjä. 
Koulutus- ja työura: Sosionomi- ja 
päihdetyöopintojen kautta henkilös-
töhallintoon ja laadun kehittämiseen 
sekä johtamisvalmennukseen. Työ-
uran alkuvaihe lastensuojelutyössä 
mm. Nuorten Ystävät ry:ssä tukiper-
hetehtävissä. Suomen Huumekun-
toutus Oy:ssä kehittämispäällikkönä. 
Kuntasektorilla Ylikiimingissä nuo-
riso- ja kulttuurisihteerinä sekä työ-
pajaesimiehenä. Oulun kaupungin 
palveluksessa keskushallinnon alue-
työntekijänä sekä hanketyössä työn-
suunnittelijana. Laadun auditoijana 
päätoimieni ohessa vuodesta 2001. 
Syksystä 2012 lähtien henkilöstöpal-
velualan yrittäjä.  
Lionstoiminta: Keväällä 2014 tulee 
täyteen 11 vuotta lionsjärjestössä. 
Klubissani olen hoitanut mm. presi-
dentin tehtäviä vuodet 2006-2008. 
Piirin ja Liiton tehtävissä olen toiminut 
vuodesta 2008 kouluttaen jäsenasi-
oissa ja vastaten osaltani I-piirin uusi-
en klubien perustamisesta. Piirissäm-
me on tänä aikana perustettu 5 uutta 
klubia, joista neljän rakentamisessa 
olen saanut olla aktiivisesti mukana. 
Lohkopuheenjohtajana toimin kau-
della 2011-2012. Tällä hetkellä hoidan 
piirimme 1. varapiirikuvernöörin ja jä-
senjohtajan tehtäviä. Klubini, I-piiri ja 
kansainväliset presidentit ovat vapaa-
ehtoisesta palvelutyöstäni kiitoksensa 
ilmaisseet. 

Piirikuvernööriehdokas 2014-2015 
Susanna Saranlinna LC Oulu / Hannat

Muu luottamus- ja vapaa-ajan toi-
minta: Suomen Vanhempainliiton 
puheenjohtajaksi minut on valittu 
vuosille 2013-2014. Vanhempaintoi-
minnassa olen mukana myös alueelli-
sella ja paikallisella tasolla. Lisäksi olen 
mukana nuorisoseuran ja asukasyh-
distyksen toiminnassa. Ektakompus 
Oy:ssä olen hallituksen jäsenenä. 
Maastopyöräily ja muodostelmaluis-
telu sekä pianon soitto kuuluvat lii-
kunnallisiin harrastuksiini. 
Minulle tärkeää: Lionstoiminnan 
tulee olla jokaiselle ilo. Hyvän teke-
minen ja lähimmäisen auttaminen 
on suurta vaikutusta pienillä teoilla ja 
arjessa hetkiin tarttumista - yksilönä ja 
yhteisönä.  Lionsjärjestön tulevaisuus 
rakennetaan perinteitä kunnioitta-
malla, nykyhetki huomioiden, katse 
suunnattuna tulevaan. 

Olen syntynyt Lappajärvellä. Perhee-
seeni kuuluu puoliso Anja, kaksi ai-
kuista poikaa ja kaksi pojantytärtä.
Työhistoriaa: Palvelin esikuntatehtä-
vissä Oulun Sotilaspiirin Esikunnassa 
ja Jääkäriprikaatissa vuoteen1996, 
jonka jälkeen suoritin Kiinteistöalan 
Koulutuskeskuksessa isännöitsijätut-
kinnon (ITS). Nykyisin toimin isän-
nöintialan yrittäjänä. Sotilasarvoni on 
kapteeni. Sotilasurani aikana minulle 
myönnettiin mm. Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarimerkki, Suomen Leijo-
nan ritarimerkki ja sotilasansiomitali. 
Lions –toiminta: Sain kutsun LC 
Kempele-Sampolan jäseneksi vuon-
na 1984 ja olen ollut 100 %:n jäsen. 
Kaudella 1991–92 toimin 100 %:n an-
siomerkillä palkittuna presidenttinä. 
Hoitamistani klubin viroista on minul-
le myönnetty yhdeksän tunnustus-
palkintoa. Melvin Jones – jäsenyyden 
sain kaudella 2006-07. 
Lohkon puheenjohtajana toimin kau-
della 2009–10, I-piirin toiminnantar-
kastajana kaudella 2011–12 ja syksyl-
lä 2013 piirin Nenäpäivä -keräyksen 
kampanjapäällikkönä. Tällä hetkellä 
olen piirihallituksen jäsen ja 2. vara-
piirikuvernööri. Kuulun piirin alueella 
kesällä 2014 järjestettävän kansainvä-
lisen nuorisoleirin leiriorganisaatioon. 
Liiton vuosikokouksiin olen osallistu-
nut 13 kertaa ja Eurooppa Foorumiin 
kolme kertaa. Lomamatkoillani olen 
vieraillut paikallisissa klubeissa Yhdys-
valloissa, Thaimaassa ja Itävallassa. 

1. Varapiirikuvernööriehdokas 2014–2015
Harri Hirvelä LC Kempele-Sampola

Luottamus-, vapaaehtois- ja har-
rastustoiminta: Muun muassa Kem-
peleen seurakunnan nuorisotyöjoh-
tokunnan puheenjohtajana 8 vuotta, 
kunnallisia luottamustehtäviä. Olen 
Pohjois-Pohjanmaan Partiosäätiön 
valtuuskunnan jäsen ja Kempeleen 
energiaosuuskunnan hallituksen 
jäsen. Harrastuksiini kuuluu Lions 
-toiminnan lisäksi vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö ja kaikenlainen 
kuntoliikunta vuodenaikojen mukaan. 
Vuonna 1988 voitin Pieksämäellä 
Lions-liiton ampumaurheilumesta-
ruuden ilmapistoolilla. 

Lions-koulutus I-piirissä!
Kolme vuotta sitten piirin koulutustoimi-
kunta asetti tavoitteita koulutukselle, vah-
ventui siitä kaksi kohtaa voimakkaammin 
esiin.

”Vahvistaa ja kehittää klubien osaamis-
ta ja löytää uusia klubien-, lohkojen- ja pii-
rinjohtajia”.

Klubin virkailijakoulutusten tavoit-
teena on ollut saattaa ajantasainen tie-
to ja osaaminen klubien käyttöön. Kau-
den11–14 aikana yli 200 lionia on ollut 
perinteisissä virkailijakoulutuksissa.

Tätä työtä on edesauttanut menestyk-
sekkäästi se, että olemme kyenneet saa-
maan parhaat kouluttajat työhön. Har-
vemmin piiri on joutunut käyttämään 
”erityistä” osaamista vaativissa asioissa ul-
kopuolista asiantuntijuutta. 

Suuri kiitos kuuluu kouluttajille.
Suomen Lions liiton ja LCI:n tavoittei-

den mukaisesti olemme lisänneet erityi-
sesti johtamiskoulutuksen osuutta. Klubi-
en tuleville johtajille on jatkossakin tarjolla 
3-vaiheinen johtamiskoulutus alkaen ke-
väällä ja syksyn sekä talven aikana muut 
osiot. Strategisen osaamisen ymmärtämi-
nen ja henkilöjohtaminen ovat olleet pää-
asiana.

Lisäksi olemme I-piirissä ottaneet käyt-
töön lohkonpuheenjohtajille suunnatun 
seminaaripäivän, jonka tarkoituksena on 
lisätä omaa osaamista, lions -tietoutta ja 
piirikuvernöörin linjauksia toimintavuo-
delle. Olemme onnistuneet saamaan se-
minaarin muun muassa liiton puheenjoh-
tajan sekä pääsihteerin alustukset.

Kevään 2014 klubien virkailija-
koulutukset ovat seuraavasti:

Oulu 22.4.2014 
Liminka 23.4.2014
Kajaani 24.4.2014

Tarkemmat tiedot lähetetään klubipostina, koulu-
tuspaikan ja aikataulujen osalta.

Kun koulutusjohtajuuden kausi I-piirissä osalta-
ni päättyy kesäkuun lopussa, haluan toivottaa me-
nestyksellistä tulevaisuutta klubeille ja tulevalle 
DC:lle. Kiitos klubeille ja lioneille sekä koulutustoi-
mikunnalle. Kiitos myös piirikuvernööreille useam-
man kauden ajalta – tukenne koulutuksille on ollut 
arvokasta.

”Tieto tuo terävyyttä!”
Olavi Tapaninen
DC-GLT
ZC
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LC Oulu/Sillat
Olen syntynyt Vieremällä 1957 ja 
muuttanut Ouluun 1980.
Perheeseeni kuuluu puoliso Silja, sekä 
aikuinen poika joka asuu Oulussa. Li-
säksi talossamme on ”vahtikoira” Rin-
go – rodultaan shipperke.
Työhistoria: Olen Polarolli Ky:n yrittä-
jä ja toimin teknisenalan kauppaedus-
tajana. Yritystoimintaa on takana n. 20 
v. ja toivon että edessäpäin paljon. Ai-
kaisemmin olen työskennellyt mm. 
Kesko Oy:ssä n. 10 v. ja Berner Oy:ssä.
Kielitaito: Suomi, ruotsi, englanti
Lions- toiminta:  2008 - LC Oulu/Sillat. 
Pysy Kuulolla 2010! - kampanjan veto-
vastuussa yhdessä toimikunnan kans-
sa. 09-11 koulutustoimikunnan jäsen I-
piirissä, johtamisvalmentaja. 11-14 DC 

2. Varapiirikuvernööriehdokas 2014-2015
Olavi Tapaninen

GLT, koulutustoimikunnan pj., - johta-
miskoulutus. 12 – 13 klubin president-
ti. 13–14 ZC (lohkonpuheenjohtaja 1 
alue 3. lohko), piirihallituksen jäsen.
Luottamustoimet: Olen ollut useissa 
Oulun kaupungin luottamustehtävis-
sä vuodesta 1984 alkaen, mm. hankin-
ta-, satama- ja rakennuslautakunnissa. 
Tällä hetkellä ei kaupungin luottamus-
tehtäviä. Ammattijärjestöni Myynnin 
ja markkinoinnin ammattilaiset; - val-
tuuston jäsen sekä Oulun Myyntimie-
het ry:n hallituksenjäsen aikaisempi-
na vuosina. 
Huomionosoitukset: Lions- ansio-
merkit; I Ruusukkeen ansiomerkki, 100 
% kotimainen presidentin ansiomerk-
ki, lisäksi useita piirikuvernöörin tun-
nustuspalkintoja.
Muut: Keskuskauppakamarin kultai-
nen ansiomerkki, Suomen Yrittäjien 
hopeinen yrittäjäristi. 
Harrastukset: Olen täysillä Lions- toi-
mintaa tekemässä! Olen iloinen kun 
saan olla palvelutyössä mukana. Myös 
järjestöllinen puoli on kiinnostavaa ja 
haluan antaa panokseni kehitystyö-
hön. Jos jää aikaa, niin olen kovasti 
kiinnostunut sukututkimuksesta. Kun 
ajankohta on otollinen, pidän kesämö-
kin rauhallisuudesta ja lataan itseäni 
jaksamaan eteenpäin! 

Olen 63-vuotta täyttänyt työelämän 
virallisesti jättänyt rakennusmestari 
ja siirtynyt itsenäiseksi toimijaksi eri-
laisiin kehitysprojekteihin projektin-
johtajaksi eli nykyisin olen täysipalk-
kainen eläkeläinen ilman rajoitteita. 
Toimin muutamissa yrityksissä halli-
tuksissa ja työskentelen erilaisissa pro-
jektikehitystöissä. Tehtävissä on sama 
luovuus, ideointi ja haasteellisuus kuin 
Lions –toiminnassa. 
Puolisoni lady Airi toimii erilaisis-
sa lääkärin tehtävissä sekä julkisel-
la sektorilla, että yksityisellä sektoril-
la. L apset ovat muodostaneet omat 
perheensä Espooseen ja Tampereelle 
pikkuneiteineen.
Työelämässä olen saanut toimia mo-
nissa erilaisissa tehtävissä ja sain hy-
vän koulutuksen yritystoimintaan sekä 
siirtyä työmaapäälliköstä aluepäälli-
köksi rakentamisalueen vetäjäksi. Mi-
nussa on ollut aina sisäistä yrittävyyt-
tä ja olin perustamassa Seicon Oy:n 
v. 1988 ja osaomistajana aina myyn-

2. Varapiirikuvernööriehdokas 2014 – 2015 
Aarto Mäkinen 3-alueelta

tiin saakka v.2003, jolloin ruotsalainen 
Peab AB osti meidät.
Olen toiminut erilaissa opiskelija- ja 
harrastusjärjestöissä mukana koko 
elämäni ja kahdeksassa niistä puheen-
johtajana ja parissa valtakunnallisessa 
opiskelijajärjestössä hallituksen jäse-
nenä aikoinaan. Kainuussa Sotkamon 
ns:n puheenjohtaja vv. 1998 – 2001 
ja I-piirin koulutustilaisuuksissa luen-
noitsijana – innostajana.
Lions -toiminta on imaissut minut 
mukaansa, omassa klubissa LC Sotka-
mossa olen nykyisin ns. lampunvaih-
taja eli luomassa valoa tehtävään We 
Serve. Kutsun sain klubiin ja tulin jä-
seneksi 10.2.2003. Toiminut presi-
denttinä kauden 2010 – 2011 sekä ZC 
kauden 2011- 2012, lisäksi olen suorit-
tanut SLL:n muutosvalmentaja koulu-
tuksen v. 2011 – 2012.  
Olen saanut Lions –työstä muutamia 
palkintoja, mutta paras palkinto tuli 
v. 2011 kun olin jakamassa ekaluok-
kalaisille pyöräilykypäriä Pohjavaaran 

koululla LC Sotkamon presidenttinä. 
Se tunne, kuinka meitä oli odotet-
tu jakamaan nämä kypärät jokaiselle 
ekaluokkalaiselle. Tässä tunsi olevan-
sa joulupukkia parempi! Työelämästä 
tunnustuksena mm. sain v. 1998 Suo-
men Yrittäjän hopeisen ansioristin.
Vuokatti 2015 vuosikokous pro-
jektin johtoryhmän puheenjohtaja 
tehtävät ja projektisuunnittelu ovat 
keskeisiä tehtäviä tällä hetkellä ja ta-
pahtuman kehittäminen. Muutaman 
vuoden on ollut harrastuksena yritys-
kummitehtävät. Tämä hyvin mielen-
kiintoinen tehtävä ja siinä on paljon 
meidän leijona toiminnan syviä piirtei-
tä. Yrittäjää auttamalla vaikeissa pai-
koissa päätöksen teossa. Monesti olet 
kuuntelijan ja sparraajan osassa, sillä 
keskustelukumppania moni heistä kai-
paa. Palkkiona on kahvikuppi ja hyvä 
mieli molemmille osapuolille. Leijona 
ja yrittäjätoiminnassa on itse luotava 
tulevaisuus ja tämä on mielenkiintois-
ta sekä palkitsevaa.

I-piirin johdossa tulen tukemaan klu-
bien toimintaa koko piirin alueella ja 
käyden kannustamassa heitä tässä tär-
keässä palvelutehtävässä. Toimin mie-
lelläni käytännön läheisesti klubien ja 
jäsenten kanssa koko piirimme alueel-
la.
Mottoni: Me Palvelemme – Viesti Tule-
vaisuuteen – Yhdessä enemmän 

Ensin on lyhenne ja sen jälkeen englanninkielinen selitys ja sitten suomenkielinen.

DG  District Governor • Piirikuvernööri 
DG-e  District Governor Elect • Piirikuvernööriehdokas 
VDG  Vice District Governor  • Varapiirikuvernööri 
PDG  Past District Governor  • Entinen piirikuvernööri 
IPDG  Immediate Past Disctrict Governor Juuri edellinen piirikuvernööri 
CC  Council Chairman • Liiton puheenjohtaja 
IPCC  Immediate Past Council Chairman • Liiton juuri edellinen puheenjohtaja
PDCC Past Deputy  Council Chairman • Entinen Suomen Lions-liiton varapuheenjohtaja 
PCC  Past Council Chairman • Liiton entinen puheenjohtaja 
VCC  Vice Council Chairman • Liiton varapuheenjohtaja 
ID  International Director • Kansainvälinen johtaja 
PID  Past International Director • Entinen kansainvälinen johtaja 
GS  General Secretary • Pääsihteeri 
ZC  Zone Chairman • Lohkon puheenjohtaja (Lpj) 
RC  Region Chairman • Alueen puheenjohtaja (Apj) 
DC  District Chairman • Toimikunnan puheenjohtaja 
IP  International President • Kansainvälinen presidentti 
PIP  Past International President • Entinen kansainvälinen presidentti 
IPIP  Immediate Past International President • Juuri edellinen kansainvälinen presidentti 
KVN  Council of Guvernors • Kuvernöörineuvosto 
PNAT  District Governors Advisory Committee • Piirikuvernöörin neuvoa antava toimikunta 
YEC  Youth Exchange Chairman • Nuorisovaihtojohtaja 
IRC  International Relations Chairman • Kansainvälisten suhteiden johtaja 
LDC  Leadership Development Chairman • Koulutusjohtaja 
LeoC  Leo Chairman • Leojohtaja 
CS  Cabinet Secretary  • Piirisihteeri 
CT  Cabinet Treasurer • Piirin rahastonhoitaja 
MD  Multiple Disctrict • Moninkertaispiiri (kuten esim. Suomi) 
EF  Europa Forum • Euroopan yhteistyöneuvosto 
NSR  Nordic Cooperation Committee • Pohjoismaiden yhteistyöneuvosto 

Lions-maailma on täynnä lyhenteitä, joita 
kaikkia on mahdoton muistaa ulkoa. Tästä 
voi tarkistaa miten mikäkin lyhennys menee.
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Toimintakausi 2012-2013 alkoi jo käytännös-
sä kesäkuun lopussa.  Piirikuvernöörit saivat pe-
rehdytystä tulevaan tehtäväänsä piirikuvernöö-
ri-elektien seminaarissa 19.- 22. kesäkuuta 2012 
Busanissa Korean tasavallassa. Seminaari edelsi 
varsinaista Lions Clubs Internationalin 95. vuo-
sikongressia 22. – 26. kesäkuuta 2012. Ennen se-
minaaria elektit suorittivat useita tehtäviä mo-
ninkertaispiirin järjestämässä koulutuksessa ja 
itsenäisesti interaktiivisten verkkokurssien avul-
la lionien oppimiskeskukseen. 

Tulevien piirikuvernöörien (DGE, District 
Governors-Elect) seminaari oli intensiivinen 
koulutusseminaari, joka oli suunniteltu anta-
maan tuleville piirikuvernööreille tiedot, nä-
kemys ja taidot, joita tarvitaan Lions Clubs In-
ternationalin vahvistamiseen ja rakentamiseen. 
Nämä tehtävät auttoivat suunnittelemaan ja aset-
tamaan myös omia tavoitteita tulevalle kaudelle. 

Keskeinen aihe seminaarissa oli vuoden 
2012-2013 kansainvälinen teema, Palvelun maa-
ilmassa (In A World of Service), jonka oli valin-
nut kansainvälinen presidentti Wayne Madden. 
Hänen mielestään lionit ja 46 000 klubista muo-
dostuva verkosto eri puolilla maailmaa haluavat 
antaa palvelua kaikille kaikilla paikkakunnilla, 
missä tahansa sitten asummekin. Piirimme tee-
ma oli: Palvelulla hyvää mieltä.

Käsittelen seuraavassa joitakin piirin kannal-
ta keskeisiä toimintavuoden tapahtumia. Moni 

Palvelun maailmassa
toimintakaudella 2012 - 2013

nyt mainitsematta jäänyt leijona, klubi tai tapah-
tuma olisi varmaan ansainnut maininnan. 

Jäsenasiat
Piirin jäsenjohtajana (GMT) toimi Susanna Sa-
ranlinna ja jäsentoimikunta kokoontui yhdes-
sä koulutustoimikunnan kanssa useaan kertaan. 
Myös lohkojen yhteiskokouksissa jäsenjohta-
ja piti alustuksia. Piirin tavoitteena ollut jäsen-

Koulutus
Toimikunnan puheenjohtajana (GLT) toimi 
Olavi Tapaninen. Toimikunnan tavoitteina oli 
tunnistaa ja kehittää tulevaisuuden johtajuutta 
kokonaisvaltaisesti, valmentaa ja kouluttaa joh-
tajia saavuttamaan parhaan mahdollisen loppu-
tuloksen. Vahvistamalla ja kehittämällä osaa-
mista koulutetaan uusia johtajia klubeihin, 
lohkoihin ja piirihallitukseen ja muokataan val-
mennusohjelmia palvelemaan alueellisia tehtä-
viä. 

Keinoina tavoitteiden saavuttamiseksi olivat 
piirin johtamisvalmennuksen jatkuva päivittä-
minen. Virkailijakoulutusten sisältö ja laatu vas-
taavat tavoitteita ja edellyttävät tiivistä yhteistyö-
tä DG tiimin ja GMT toimikunnan kanssa. 

Virkailijakoulutuksissa koulutettiin  noin 120 
lionia.  Johtamiskoulutuksia pidettiin kaksi, jois-
sa oli yhteensä 45 eri tasolla olevaa klubijohta-
jaa.  Lohkonpuheenjohtajien seminaari pidettiin 
14.8.2012 Utajärvellä, Koulutuksessa oli muka-
na 12 lionia. 

Tiedotus ja viestintä
Toimikunnan puheenjohtaja Tero Haipus hoiti 
Tervaleijona-piirilehden onnistuneesti. Lehden 
toimituksesta ja tekemisestä vastasi Heimo Tu-
runen yhdessä puolisonsa Eila Lahtisen kanssa.

Kansainvälinen presidentti Wayne 
Madden mielestä lionit ja 46 000 klu-
bista muodostuva verkosto eri puo-

lilla maailmaa haluavat antaa palvelua 
kaikille kaikilla paikkakunnilla, mis-
sä tahansa sitten asummekin. I-piirin 

teema oli: Palvelulla hyvää mieltä.
määrän kasvattaminen ei onnistunut, sillä jäsen-
määrä laski -21 ja oli toimintakauden päättyessä 
1 330.  

Yksi klubi, LC Kajaani/Pietari, lopetti toi-
mintansa kauden päättyessä. Ilonaiheena oli 
kuitenkin uuden naisklubin perustaminen 
15.5.2013 Oulunsaloon (Salottaret). Piirin jä-
sentilanne olisi ollut +2, jos Salottarien 23 uut-
ta jäsentä olisi saatu kirjattua kansainvälisiin re-
kistereihin ajoissa. 

Toimikauden lopun  yksi ilon aihe oli uuden naisklubin, Salottarien, perustaminen 15.5.2013 Oulunsaloon. Kuva perustamiskokouksesta.
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Klubit osallistuivat niin juttujen tekoon kuin 
ilmoitusten hankintaan hyvin, josta osoituksena 
on hyvä taloudellinen tulos. Haasteena tulevina 
vuosina on mainosten saaminen lehteen.

Web-masterin tehtävät hoiti edelleen Juhani 
Alanen, jonka ansiosta piirin kotisivut olivat ajan 
tasalla ja klubien web-masterit saivat hyvää kou-
lutusta ja opastusta tarvittaessa.

Palvelu- ja aktiviteetitoiminta
Toimikunnan puheenjohtajan tehtävää hoiti Ta-
pio Junkkonen. Piirin alueella järjestettiin mm. 
kuntokampanja, verenluovutuskampanja ja pii-
rin lentopalloturnaus 10.2. LC Oulujoen järjes-
tämänä.

Nuorisotyö
Nuorisotyötoimikunnan puheenjohtajana oli 
Kalevi Kiviniitty.

Päihteiden vastaisessa työssä saavutettiin ase-
tettu tavoite yhdessä muiden järjestöjen kans-
sa. Yhteistyössä  järjestettiin kaksi seminaaria ni-
meltään Kannabis ja nuoret. Tilaisuudet olivat 
Oulun pääkirjaston Pakkalan salissa to14.2.2013 
ja 22.5.22013. Seminaari oli tarkoitettu lasten ja 
nuorten parissa työskenteleville ammattilaisil-
le. Molemmilla kerroilla Pakkalan sali oli aivan 
täynnä. Toisen seminaarin kustansi ELY-keskus. 

Kansainvälisen nuorisoleirin 2014 suunnit-
telua jatkettiin. Skeba-bändikilpailun karsintaan 
Oulussa 17.2.2013 ei ollut yhtään yhtään osan-
ottajaa. 

AR-säätiö
Toimikunnan vetäjänä oli Seppo Pietilä. Adres-
sien myyntitavoite kaudelle oli 750 kpl. Adres-
seja toimitettiin 755 kpl, mikä on 100,6 % ta-
voitteesta, joten adressimyynti tavoite ylittyi 
hieman. Adresseja käytti 22 klubia 54:stä, käyt-
töaste klubeilla 40,7 %. Jäsenmäärään peilaten 
käyttöaste oli 56,3 % .

Kuitenkin kaksi klubia I-piiristä ylsi AR-sääti-
ön järjestämässä klubikilpailussa palkintosijoil-
le: LC Oulunsalo ja LC Liminka-Liminganlahti. 
Molemmat klubi palkittiin 300 euron kannus-
terahalla.  I-piiri tuli piirien välisessä kilpailussa 
toiseksi adressimyynnin  ja ritariostojen yhteen-
lasketulla tuloksella. Piiri palkittiin Heinolassa 
600  euron kannusterahalla. 

Ritarien kohdalla tavoite oli I-piiriin 8 rita-
ria. Ritareiksi lyötiin 6 lionia, mikä on 75 % ta-
voitteesta.

LCIF, IR ja MJ
Toimikunnan vetäjänä oli Jari Hautala.Toimi-
kunnan tavoitteena on oli tuoda LCIF:n toi-
mintaa tunnetuksi piirin klubien keskuudessa. 
Säätiön tehtävien, toiminnan ja menestyksen 
esilletuominen klubien yhteisissä tilaisuuksissa, 
kuten lohkojen kokouksissa, on tärkeää. Kaudel-

la 2012 - 2013 keskeinen avustuskohde oli tuh-
karokon pysäyttäminen tukemalla kansainvälis-
tä rokotuskampanjaa. 

Keskeisinä keinoina tavoitteiden 
saavuttamiseksi olivat 
toimikunnan internet- sivujen jatkuva päivittä-
minen, säännölliset toimikuntatiedotteet, ajan-
kohtaiset sähköpostit. Toimikunnan alaan liit-
tyvien asioiden esittely lions- kokouksissa, 
koulutustilaisuuksissa ja pk- tiedotteissa.

Tiedottamisen ja neuvonnan osalta asetettu-
jen tavoitteiden voidaan katsoa toteutuneen toi-
mintasuunnitelman mukaisesti. Piirihallituksen 
kokouksissa lohkon puheenjohtajat saivat ajan-
kohtaista tietoa vietäväksi klubeihin. 

Piirin klubit olivat lahjoittaneet LCIF- sää-
tiölle kaudella 2012 - 2013 yhteensä 14 264,15 
USD. Tässä on mukana klubien MJF- lahjoituk-
set ja vapaaehtoiset jäsenmaksut. 

Summa on noin kaksinkertainen edellisen 
kauden lahjoituksiin nähden. Lahjoituksia teki 
24 klubia. 

LC Oulu Sillat lahjoitti 23.2.2013 Haukiputaalla olleessa piirihallituksen kokouksessa piirin lipuille 
kantopussin. Lahjoittajan oli klubin presidentti Olavi Tapaninen ja vastaanottajana DG Toivo Sisto-
nen. Kuva: Juhani Alanen.

Piirihallituksen kokousessa Suomussalmella 1.9.2012 DG Toivo Sistonen palkitsi edellisen kauden DG 
pariskunnan Eino ja Liisa Jakkulan. Kuva: Juhani Alanen.

Toivo Sistonen (oik.)  muisti entisiä piirikuvernöörejä kansainvälisen vuosikokouksen viirillä, vasem-
malta: Jorma Soikkeli, Jorma Eronen, Y.A. Korhonen ja Viljo Tuhkanen
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LCIF:ssä olevilla klubien lahjoitustileillä oli 
kauden lopussa varoja yhteensä 13,729.70 USD. 
Varoja oli kaikkiaan 46 klubilla, niistä neljällä (4) 
yli 1000 USD. Piirin klubeissa oli samana ajan-
kohtana MJF- jäseniä yhteensä 315 ja PMJF- jä-
seniä viisi (5). Jäsenistä uusia oli seitsemän (15). 

Tilinpäätös ylijäämäinen
Piirin tilinpäätös osoittaa tilikauden ylijäämäk-
si 2.994,39 euroa. Tämä antaa hyvät lähtökohdat 
tuleville toimintakausille.

Vierailuja ja tapahtumia
Kauden aikana vierailin piirin 45 klubissa ja lä-
hes kaikissa vierailuissa mukana oli myös puo-
lisoni Leea. Mieleenpainuvana jäi mieleen mm. 
Kuhmon kolmen klubin yhteiskokous ja II alu-
een 3. lohkon kuuden klubin yhteinen pikkujou-
lu Raahessa 9.11. 

Kaikissa klubeissa vieraanvaraisuus ja hen-
ki olivat loistavia ja ne jättivät mieleenpainuvia 
muistoja lions-toiminnasta. Vierailuista jäi tosi 
hyvä mieli ja tunsimme olevamme tervetulleita. 

Erityisesti jäi mieleen LC Oulu/Siltojen 
hieno 50 -vuotisjuhla Oulun kaupungintalon 
juhlasalissa 23.3.2013. Muita juhlia olivat LC 
Liminka/Liminganlahden 50 -vuotisjuhla ja sa-
manaikaisesti LC Liminka/Lakeuden 30-vuo-
tisjuhla. LC Haukipudas/Kello täytti 27.5. 40 
vuotta ja LC Kempele/Sampola  30 vuotta 31.5.

Piirimme kannalta hieno tilaisuus oli 6.-
9.6.2013 Heinolan vuosikokous, jossa liiton sil-
loinen varapuheenjohtaja Asko Merilä sai valta-
kirjan liiton uudeksi puheenjohtajaksi. 

Minulla oli tilaisuus DG-jäsenenä osallistua 
Lions –liiton Toiminnan ja talouden suunnit-
telutoimikunnan (TTST)  työskentelyyn. Toi-
mikuntaa veti VCC Asko Merilä ja se on hah-
motellut Suomen lions-toiminnan strategista 
suunnitelmaa vuosille 2013 – 2018. Toimikau-
si jatkuu vielä reilun kaksi vuotta.

Piirin vuosikokouksessa 13.4.2013 Sotka-
mossa vieraili kansainvälisenä vieraana saksalai-
nen ID Klaus Tang  yhdessä PID Harri Ala-Kul-
jun kanssa.

Kiitämme Leean kanssa ainutlaatuisesta 
mahdollisuudesta vierailla piirin klubeissa. Vie-
railuillamme olemme kuulleet mielenkiintoisis-
ta ja erinomaisista palveluaktiviteeteista. Olem-
me havainneet, että jäsenistö on sitoutunutta ja 
innokasta. Toimimme maailman arvostetuim-
massa ja luotettavimmassa palvelujärjestössä. 
Ollaan ylpeitä siitä!

Toivo Sistonen
IPDG

DG Toivo Sistonen oli juhlapuhujana Kajaanissa LC Linnan sotiemme veteraaneille järjestetyssä jou-
lujuhlass 8.12.2012. Kuva: Juhani Alanen. 

Piirihallituksen kokous Muhoksen Huovisen navetasalissa 24.11.2012 oli ns. juhlakokous naisleijoni-
en 25 v, mukana olon vuoksi. Kokouksessa kukitettiin kaikki naispuoliset leijonat ja puolisot ruusuil-
la. Kuva: Juhani Alanen.

Piirin vuosikokousvirkailijoina piirikuvernööri Toivo Sistonen, piirisihteeri Juhani Alanen ja rahaston-
hoitaja Juha Vornanen.
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Edessä tärkeitä Lions-toiminnan
Meillä kaikilla Suomen Leijonilla ja Lions-toiminnan ystävilläkin on edessämme 
tärkeitä vuosia erityisesti Lions-toiminnan uudistamisen näkökulmasta. Järjes-
tömme on kohotettava profiilia niin klubi-, piiri- kuin liittotasolla niin, että se 
huomataan. Tilanteen korjaamiseksi on kaikkien Leijonien ponnisteltava. Tämä 
tarkoittaa mm. sitä, että Lions-brändiä ja kaikkea Lions-toimintaa kannattaa tuo-
da esille rohkeasti, mutta myös sitä, että Lions-toiminnan kärkituotteita noste-
taan esille kaikkiin medioihin. Järjestön kokonaisuuden kannalta järjestömme 
uudistuu nuorten ihmisten, naisten ja uusien klubien lisääntyvänä määränä.

Brändityöryhmä on aloittanut hy-
vin työnsä, ja se jatkuu niin, että 
Lions-toiminnallemme löydetään 
sellaisia tuotteita, jotka suuri yleisö 
vähitellen tunnistaa Lions-toimin-
naksi. Lions-toiminnallamme kan-
nattaa olla selkeästi erottuvia vuo-
sittain esillä olevia kärkituotteita. 
Aktiivisen toiminnan kautta järjes-
tö saa uusia toiminnastamme kiin-
nostuneita jäseniä.

Käytettävissään jäsenillä, klu-
beilla, piireillä sekä liitolla on vuo-
sittaiset hyvät suunnitelmat ja 
strategiat, jotka on tarkoitettu to-

teutettaviksi. Aktiviteettitarjotin 
on tälle kaudelle selkeytynyt ja siel-
tä jokainen klubi löytää itselleen 
sopivat yhteiset suurelle yleisölle 
suunnatut aktiviteetit. 

Tämä vuosi käynnistyy Lions-
viikolla pontevasti supertaifuunin 
tuhojen korjaamiseen suunnatulla 
katastrofikeräyksellä. Keräysohjeet 
nettisivuilla.

Samalla kun toteutamme lipas-
keräyksen, kannattaa pitää aktii-
visena mielessä myös seuraavien 
vuosien erityinen jäsenhankinnan 
tarve. 

Asko Merilä tähyilee  
visiirin takaa tulevaan.

Entinen kv-johtaja Bob Corlew sai Suomelta kannatustodistuksen VIP-
tehtävään.

Siitä aito HD-takki mootoripyörän tekokaupungista, Chicagosta.

Suomen Lions-lähetystö kävi päivän aikana noin 10 neuvottelua Lions-päämajan johtajien kanssa. Vuorossa Kevin Lin (Lions IT-osasto ) ja Joe Schrepfer 
(sama IT-osasto).
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ja jäsenkehityksen vuosia

Aktiivinen järjestö saa helpos-
ti uusia jäseniä. arvitsemme jäseniä 
ja tarvitsemme paljon uusia klube-
ja.  Jokaisen klubin kannattaa käsi-
tellä erilaiset vaihtoehdot uusien 
Lions tai Leo-klubien perustami-
seksi. Piirien jäsenjohtajat ja piiri-
kuvernöörit ponnistelevat kaikkien 
uusien jäsenten saamiseksi ja ole-
massa olevien jäsenten pitämisek-
si järjestön vahvuudessa. 

Lions-järjestön rikkaus on sen, 
että sen jäsenet parhaimmillaan 
saavat olla paljon yhdessä erilais-
ten aktiviteettien merkeissä. Uusi-
en klubien saamiseksi on hyvä käy-
dä läpi oman tai naapurilähiön tai 
paikkakunnan uuden klubin kum-
miksi ryhtyminen. 

Klubin perustaminen on teho-
kasta vuorovaikutusta, mutta klu-
bin voi perustaa 20 uutta leijonaa. 
Tulevaisuuden varalta LIONS-il-
mettä nuorentava LEO–klubin pe-
rustaminen omalle alueelle nousee 
lähivuosina arvoon arvaamatto-
maan. Missään ei tietysti uutta klu-
bia vastusteta - päinvastoin - miltei 
jokainen klubi voi ottaa liitännäis-
klubikseen ”nuorisosiiven”, joka te-
kee nuorille hyvää!

Viimevuodelta vielä yksi kan-
nustava muisto: Sanoin Canada-
USA Foorumissa IPIP Maddenille, 
että teemme nyt täällä ja Suomessa 
rankasti töitä PID Harri Ala-Kuljun 
hyväksi, johon hän totesi ”Nyt on 
sen aika”. Tästä syystä meidän kaik-

kien kannattaa panna paljon peliin 
jäsenistön ja uusien klubien hyväk-
si. Jäsenkehitykseen anomme myös 
rahaa päämajasta, koska he kysyivät 
”kuinka me voimme teitä auttaa jä-
senkehityksessä?” Kova työ jatkuu 
kunnes Harri on läpi.

Kansainvälisyys on myös muu-
ten Lions-järjestömme vahvuus, 
joka näyttää laajenevan kaiken ai-
kaa mitä enemmän jäsenkuntam-
me nuorenee. Yhä useammalla 
klubilla on myös omaa kansainvä-
listä vuorovaikutusta toisen maan 
Lions-klubin kanssa. Tuota asi-
aa kannattaa käsitellä jokaises-
sa klubissa. Vuosittainen pohjois-
mainen yhteistyökokous, NSR ja 
Europa Forum, ovat yksi mahdolli-

suus osallistua kansainväliseen toi-
mintaan, järjestömme vuosikoko-
uksen, Conventionin, lisäksi, joka 
tänä vuonna on Torontossa.

Toivon kaikille antoisaa palvelu-
työvuotta mm. katastrofikeräyksen, 
kaikkien aktiviteettien merkeis-
sä oman paikkakunnan ja kansain-
välisen avun hyväksi, jotta ne jotka 
ovat eniten avun tarpeessa saavat 
apua. Viihtykää ja huolehtikaa klu-
binne kaikkien jäsenten viihtyvyy-
destä. Brändi kehittyy vauhdilla 
kun jatketaan hyvää työtä edelleen.

Asko Merilä
Puheenjohtaja 
Suomen Lions-liitto r.y. 

Entinen kansainvälinen presidentti Jimmy Ross kaappasi tietysti GS Maaritin kainaloonsa. LC Rauma Ankkurin lahja juhlapu-
heesta muistuttaa erehdyttävästi 
kantajaansa.

 Lions päämajassa vieraillut Suomen lähetystö vasemmalta tuleva kansainvälinen johtaja Jouko Ruissalo LC H-ki/Mellunmäki, entinen kv-johtaja Harri 
Ala-Kulju LC Espoo/Keskus, pääsihteeri Maarit Kuikka LC H-ki/Malmittaret ja Suomen Lions-liiton pj. Asko Merilä, LC Utajärvi, I-piiri.

Suomen CC ja GS 
1. kerran 20 v:een 
Lions päämajassa
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Arvomaailma muuttuu
Olisitko voinut kuvitella, että joku Suomen suuryritysten 

pääjohtajista kantaisi huolta vähäosaisten asemasta? 

2014TERVATERVALLeijonaeijona

Sunnuntaina 29.9.2013 Helsingin 
Sanomissa oli artikkeli, jossa OP-
Pohjolan pääjohtaja Reijo Karhi-
nen kertoi, miten yksittäisten ih-
misten tarinat satuttavat häntä. 
Niiden vuoksi hän menettää jopa 
yöunensa.  Velkaantuvalla Suomel-
la ei ole enää varaa nykymuotoi-
seen hyvinvointiyhteiskuntaan.  Jo 
nyt nähdään, että julkisen sektorin 
palvelujen ulkopuolelle jää yksittäi-
siä henkilöitä ja ryhmiä. 

Toimintaympäristöämme kos-
kevat mullistukset ovat vaikutta-
neet myös lionsklubien toiminta-
edellytyksiin. 

Muutosvauhti näyttää yhä vain 
kiihtyvän, ja meidän on kehityttä-
vä jatkuvasti, jotta pysyisimme mu-
kana. Perinteitämme kunnioittaen 
on pidettävä yllä muutoshalukkuut-
ta ja -kyvykkyyttä - ei väkisin, vaan 
rennolla, innostuneella otteella. 

Useista kyselyistä selviää, että 
suomalaiset ovat juuri nyt hyvin 
kiinnostuneita vapaaehtoistyös-
tä. Yhteisöllisyys ja auttamishalu 
ovat suurimmat syyt liittyä mukaan 
lionstoimintaa. 

Vapaaehtoisena toimiessa ei 
auta vain muita, vaan samalla saa 
myös omaan elämään uutta sisäl-

töä. Arvostukset muuttuvat, ja va-
paa-ajan käyttäminen lionstoimin-
taan on mielekäs vaihtoehto. Se 
tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa 
apua tarvitsevien unelmien ohella 
myös omia unelmiamme.

Jäsenistön mielipiteitä 
arvostetaan 
Marras-joulukuussa tehtyyn jäsen-
kyselyyn saatiin lähes 3.000 vasta-
usta. Koskaan aikaisemmin ei vas-
taaviin kyselyihin ole ollut näin 
suurta intoa vastata. Tämä osoit-
taa, että jäsenistö on sitoutunutta 

ja haluaa vaikuttaa lionstoiminnan 
suuntaan, toteutettaviin aktiviteet-
teihin ja toiminnan kehittämiseen. 

Jäsenistömme mielestä tärkeim-
piä kohderyhmiämme ovat lapset ja 
nuoret sekä sotiemme veteraanit ja 
muut ikäihmiset. Nämä ryhmät tul-
laan tulevalla toimintakaudella nos-
tamaan toimintamme keskiöön. 

Viestinnän osalta hyödyllisinä 
pidetään uutiskirjeitä. Myös Lion-
lehti luetaan tarkkaan ja siitä pide-
tään hyvänä ajankohtaisen tiedon 
lähteenä. Koulutuksen tarjontaa ja 
sisältöä pidetään hyvänä. Koulu-
tuksiin osallistuttiin varsin aktiivi-
sesti, mutta ehkä pienoista innosta-
mista kaivattiin lisää.

Suurimpana kehittämiskoh-
teena pidetään ulkoista viestintää. 
Siinä meillä riittää parannettavaa 
kaikilla tasoilla. Keväällä 2013 Ta-
loustutkimus Oy:n tekemän selvi-
tyksen mukaan lionstoimintaan lii-
tettiin sellaisia ominaisuuksia kuin 
hyväntekijä, kansainvälinen, hyö-
dyllinen ja tarpeellinen. Valitetta-
vasti meihin liitettiin myös vähem-
män mairittelevia ominaisuuksia 
kuten konservatiivinen, vanhoilli-
nen ja suljettu. Hyvin harvoin mei-
hin liitettiin ominaisuuksia avoin, 
nuorekas ja dynaaminen. 

Lions-brändin rakentaminen 
on pitkäjänteistä työtä. Omista te-
kemisistämme on saatava aikaan 
hyviä tarinoita, jotka vetoavat jä-
senistömme lisäksi potentiaalisiin 
jäseniin ja muihin ulkoisiin kohde-
ryhmiin.

Jäsenkyselyn mukaan toinen 
selkeä kehittämiskohde on klubien 
sisäinen toiminta, etenkin klubiko-
kousten ja -iltojen osalta. 

Olen rohjennut suositella klu-
beille ns. perinteisten klubikokous-
ten vähentämistä ja niiden tilalle 
klubi-iltojen käyttöönottoa. Niissä 
tiedotettavat asiat käydään nopeasti 
lävitse ja loppu aika käytetään mie-
lenkiintoisiin klubiesitelmiin, kes-
kusteluihin, yhdessäoloon ja viih-
tymiseen.

Tuomo Holopainen 2014 
hiihtokilpailujen palkin-
tojenjako.
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2014 2014 TERVATERVALLeijonaeijona

Klubivierailut yrityksiin tai naa-
puriklubeihin antavat lisäarvoa jä-
senistölle. Saadaan uusia näkö-
kulmia oman elämän hallintaan ja 
vastapainoa työhön sekä vapaa-ajan 
harrastuksiin. 

Nostetaan Lions- 
periaatteet kunniaan
Mielestäni meidän olisi pysähdyttä-
vä miettimään lionstoiminnan pe-
rusasioita. Kaikki muistamme, että 
Chicagossa toiminut 38-vuotias lii-
kemies Melvin Jones kertoi paikal-
lisen yrittäjäkerhonsa jäsenille, että 
heidän pitäisi tehdä muutakin kuin 
keskittyä liiketoimintaan: pyrkiä 
parantamaan asuin paikkakuntaa ja 
maailmaa. Muut olivat samaa miel-
tä. Jatkokertomus tästä onkin jo sitä 
historiaa, jonka me tunnemme hy-
vin.

Minulla oli onni saada syvälli-
nen sisäänajo ensimmäisessä klu-
bissani. Kun olin nuori klubin jä-
sen, kokeneet lionit korostivat 
minulle muutamia mielestään tär-
keitä Lions-periaatteita. Olen par-
haani mukaan yrittänyt noudattaa 
niitä.

- Pidä ystävyyttä tavoitteena, 
ei välikappaleena. Tosi ystävyys ei 
vaadi mitään itselleen eikä se ole 
riippuvainen keskinäisistä palve-
luista.

- Auta lähimmäistäsi heidän ko-
ettelemuksissaan. Surevat tarvitse-

vat myötätuntoasi, heikot ja vaike-
uksissa kamppailevat tukeasi.

- Ole varovainen arvosteluissa-
si, mutta antelias kiitoksissasi. Toi-
mi rakentavasti, ei hajoittaen.

- Toimi aina epäitsekkäästi. Jos 
Sinun epäillään menettelevän vää-
rin, käyttäydy silloin lähimmäistä-
si kohtaan niin kuin toivot hänen 
käyttäytyvän Sinua itseäsi kohtaan.

Toivottavasti jaksamme toimia, 
kuten Melvin Jones on ajatellut ja 
Lions-toimintaperiaatteisiimme on 
kirjattu. Jokainen leijona on hyväk-
synyt periaatteet antaessaan Lions-
lupauksensa. 

Meitä leijonia tarvitaan 
aikaisempaa enemmän 
Me leijonat haluamme auttaa lähei-
siämme ja tiedämme, että saamme 
itsekin siitä hyvän mielen ja paljon 
uusia ystäviä. Kaikkien tutkimusten 
mukaan monet ihmiset olisivat ha-
lukkaita tulemaan toimintaamme 
mukaan, kunhan vaan joku muistai-
si pyytää. Tehdään se! 

Ota vastuu klubisi  
elinvoimaisuudesta
Mielestäni yksi keskeinen periaate 
klubin presidentille voisi olla seu-
raava ajatus:

”Luovuta klubisi seuraajallesi 
vahvempana kuin otit sen vastaan 
edeltäjältäsi.” 

Vahvuus voi tarkoittaa klubin 
yhteishengen ja aktiivisuuden ke-
hittymistä, jäsenmäärän kasvua tai 
kaikkia näitä. Vastuuta tulevasta 
palveluvoimasta soisin kantavan jo-
kaisen lionin, ei pelkästään klubin 
presidentin. Jos ottaisimme tämän 
periaatteen käyttöön kaikissa klu-
beissa, ei meillä olisi hädän päivää-
kään jäsenkehityksen osalta. 

Kvartaalitalouden kyllästyttä-
mät nuoret ja keski-ikäiset ja vähän 
varttuneemmatkin haluavat saada 
elämälleen uutta sisältöä. He halu-
avat osallistua vapaaehtoistyöhön. 
Ihmisille on tärkeää kuulua johon-
kin ryhmään ja olla sen jäsen. Sik-
si lionstoiminnan yhteisöllisyys on 
monelle tärkeä syy liittyä klubiin. 
Niinpä uskon hyväntekeväisyys- ja 
vapaaehtoisjärjestöjen elävän jul-
kista sektoria täydentävinä uutta re-
nessanssia. 

Meillä leijonilla on nyt tuhan-
nen taalan paikka vahvistaa toimin-
nastamme mielikuva ja tunnetta:

”Tuohon toimintaan minäkin 
haluan osallistua, Lionstoiminta on 
kivaa, motivoivaa ja innostavaa.”  

Hyvät I-piirin lionit,  
puolisot ja leot
Lämmin kiitos teille jokaiselle te-
kemästänne palvelutyöstä, hyvästä 
asenteesta ja ahkeruudesta. 

Arvostan työtänne paremman 
huomisen puolesta. Toivotan teil-

le hyvää kevättä ja jatkuvaa intoa 
auttaa oman asuinalueenne tukea 
ja apua tarvitsevia sekä katastrofi-
en uhreiksi joutuvia niin Suomes-
sa kuin missä päin maailmaan ta-
hansa. 

Toimintamme ehdottomas-
ti tärkein yksikkö on klubi. Silloin 
kun klubi ja sen jäsenet voivat hy-
vin, voi myös koko järjestömme hy-
vin. Toivottavasti synnyinmaakun-
tani lionsklubit Kainuussa ja koko  
I-piirissä voivat hyvin myös tulevi-
na vuosina.  

Näillä ajatuksilla mennään koh-
ti kesää ja tulevaa kautta. Voimme 
luottavaisin mielin suunnata kat-
seemme tulevaisuuteen.

Tuomo Holopainen
Lions-liiton varapuheenjohtaja

Tuomo ja Kaija Holopainen järjestön vuosikokouksessa Busanissa.Vierailu Vuokatissa vuosikokouspaikat katsastettu ja 
sitten golfkentällä isäntänä piirikuvernööri Vilen.

11



2014

12

Piirisihteerin palsta:

Yhdessäolosta turvallisuutta ja lämpöä

Tarja Rissanen puhumassa viime kevään vuosikokouksessa Sotkamossa.

Aloitin “vihreänä” piirisihteerinä 
puolisoni DG Eeron pyynnöstä ke-
sällä 2013. Eeron mielestä oli hyvä 
ajatus, jos sihteeri on kotona saman 
katon alla. Mene ja tiedä, kausi on 
kuitenkin jo puolivälissä ja hengis-
sä ollaan, molemmat.

Paljon on ollut opittavaa ja pal-
jon olen oppinutkin. Työ on ollut 
erittäin mielenkiintoista. Olen saa-
nut uppoutua huomattavasti sy-
vemmälle lions -toimintaan kuin 
muutoin rivijäsenenä tai DG puo-
lisona olisin koskaan saanut tietää. 
Uusia tuttavuuksia on tullut run-
saasti vastaan ja olen kokenut tässä 
suuressa Leijona perheessä turvalli-
suutta ja lämpöä yhdessä olosta.

 Viimekesänä Kajaanin seura-
kunnan Joutenlammin leirikeskuk-
sessa pidettiin vaihtokokous, joka 
oli ennätyksellinen osallistuja mää-
rältään. Kokous jäi mieleen juuri 
tästä syystä ja antoi viitteitä aktiivi-
sesta kaudesta.

Lohkot, toimikunnat ym ovat 
toimineet todella kiitettävästi. He 
kaikki ovat lähettäneet sihteeril-
le/DG:lle pyydettäessä raportteja 
ja toimintasuunnitelmia, raportoi-
neet piirihallituksen kokouksissa 
toiminnastaan. Lions -toiminta on 

todella hyvässä mallissa I-piirissä 
tällä hetkellä, kaikkien näiden aktii-
visten ihmisten toimesta.

Erilaista on kuluvan kauden 
toiminnassa ollut se, että piiriku-
vernööri ei ole laittanut erillisiä 
tiedotteita klubeille, vaan toiminta-
linjauksensa mukaisesti kaikki tie-
to on ollut nähtävillä piirin kotisi-
vulla. Tämä on helpottanut suuresti 
piirisihteerin työtä, sillä näin työssä 
käyvänä, joskus on haasteita ajan-
käytön kanssa. Toivottavasti kui-
tenkin kaikki ovat tarpeellisen tie-
don löytäneet.

Kevätkausi on varmasti yhtä el-
lei jopa vieläkin mielenkiintoisem-
pi kuin tähän astinen. Uusia klubeja 
on perusteilla sekä jäsenistö on kas-
vussa. Tämä työ ei ole turhaa, pal-
velevia henkilöitä löytyy meidän 
jokaisen lähipiiristä, kun vain katse-
lemme ympärillemme.

Nähdään piirihallituksen koko-
uksessa helmikuussa Säräisniemel-
lä ja viimeistään vuosikokouksessa 
Oulussa.

Aurinkoista kevättalven jatkoa!

Tarja Rissanen, lion, CS 

Leijonat tarvitsevat yhteisiä hetkiä
Lions -toiminnan uudistaminen, 
lions -brändin ja uudenlaisen lions 
-kuvan luominen yhteiskuntaanme 
on ajankohtainen ja arvokas asia. 
Auttamisen tarve ei ole poistunut, 
“Meitä Tarvitaan” ja myös lisää kä-
siä tähän palvelutyöhön. 

Meidän tulee myös olla siellä 
missä kansalaiset haluavat viihtyä 
ja olla. Siellä me annamme hyvän 
kaikupohjan näkyvillä olon lisäk-
si myös sille, että lions -auttamis-
järjestön taustalta löytyy kaikkien 
tuntemia aitoja eläväisiä ihmisiä ja 
tiedostamaan sen, että lionit ovat 
valmiita uhraamaan omaa aikaansa 
lähimmäisten auttamiseen. Silloin 

löytyy myös ihmisiltä herkemmin 
ymmärrystä auttamistyön tukemi-
seen.

Varsinainen aarre tässä Lions-
toiminnassa on kosketus toisiin lio-
neihin. Tarkoitan tällä yhdessäoloa, 
yhteisiä kokouksia, yhteisiä juh-
la hetkiä, aktiviteetteja jopa yhtei-
siä harrastuksia, jotka kaikki nekin 
ovat yhdessä tekemistä. Kun kokee 
kuuluvansa johonkin ja tiedostaa 
sen, että yhdessä olemme tätä sak-
kia, olemme lioneita ja yhdessä me 
voimme saada paljon hyvää aikaan. 

Eräs toimintakautemme merkit-
tävä kokoontuminen oli kuvenöö-
rineuvoston kokous Rokua Health 

& Spa –kylpylähotellissa. Tyyty-
väisyys järjestelyihin tuli herkäs-
ti kokousväen suusta. Uskon myös, 
että käsitellyt asiat tuottavat tulos-
ta. Yksi huolen aihe nousi vahvana 
ylitse muiden; 25 000 rajan alittu-
minen jäsenmäärässämme on huo-
lestuttavaa. Suomen kieli säilyy 
Lions-järjestömme virallisena kie-
lenä vain silloin, kun jäsenmääräm-
me on yli 25 000.

Hyvää lions kautta teille kaikil-
le!

          Mauri Viitajylhä

Mauri Viitajylhä.
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Suomen lioneilla on ollut monta 
vuotta aikaa seurata omaa suurta 
unelmaansa - saada oma ehdokas 2. 
kansainvälisen varapresidentin teh-
tävään.  Viimeisimpien ehdokas-
päätösten jälkeen olemme odotta-
valla kannalla. 

Hampurissa kesällä 2013 on 
tehty päätös seuraavasta 2. kan-
sainvälisestä varapresidentistä, jo-
hon suosituksen sai Robert ”Bob” 
Corlew USA:sta. Hänet valittaneen 
tuohon tehtävään Torontossa ke-
sällä 2014.

Kansainvälinen johtoryhmä teki 
myös vuoden 2015 varapresiden-
tin valinnasta suosituksen. Keskus-
telua käytiin Euroopan ja Intian vä-
lillä. Koska järjestön johtoryhmän 
mielipiteet jakautuivat eurooppa-
laisten ehdokkaiden välillä, tuli pää-
tökseksi Intia. Seuraava valintakier-
ros osuneen Euroopalle ja meidän 
mahdollisuudet ovat hyvät. Päätös 
seuraavasta suosituksesta tehdään 
kesällä 2015. 

Suomalainen lionstoiminta on 
maailmanluokassa mittavaa. Suo-
mi on Euroopan 4. ja maailman 12. 
suurin lionsmaa. Reilun viiden mil-
joonan suomalaisen joukossa on 25 
000 jäsentä.

Seitsemän vuoden kampan-
jan ajanjakso on ollut vaiherikas. 
Olemme rakentaneet kampanjan 
tueksi koko maan kattavan organi-
saation. Suomen lionit ovat anta-
neet kannatustodistuksen Lions-
liiton vuosikokouksessa. Olemme 
kiertäneet puhumassa Suomen 
hankkeesta eripuolilla Suomea ja 
maailmaa. Tiedämme, että meidän 
ehdokasta tuetaan kaikkialla. Pää-
tökset ovat kuitenkin arvaamatto-
mia.

Suomi johtoon – seuraa unelmaasi!  
Me olemme sisukkaita
Suomalaiset ovat asettaneet ehdok-
kaakseen PID Harri Ala-Kuljun. 
Hänen Lions-meriittinsä niin koti-
maassa, Pohjoismaissa, Euroopas-
sa kuin kansainvälisellä tasollakin 
täyttävät selkeästi tehtävän vaati-
mukset. Harri on esiintynyt kaikil-
la merkittävimmillä kansainväli-
sillä forumeilla ja hän on tavannut 
Lions-järjestön korkeimman joh-
don useita kertoja, joten hänet tun-
netaan hyvin. 

Harrilla on hyvät suhteet kesäl-
lä 2014 valittavaan kansainväliseen 
presidenttiin sekä tuleviin varapre-
sidentteihin. Porin vuosikokouk-
seen on saapumassa tuleva 1. va-
rapresidentti Dr. Jitsuhiro Yamada 
Japanista. Pitkä kampanja-aika ei 
ole lannistanut Suomen lioneita 
eikä Harria. Näyttää siltä, että kam-
panjointi on todellinen kestävyys-
laji.  Me suomalaiset olemme sisuk-
kaita emmekä anna periksi, vaan 
toteutamme haaveemme yhteis-
tuumin. 

Mitä Suomen leijonat 
voivat vielä tehdä?
Suomalaiset ovat nyt tilanteessa, 
jossa kaikki tosiasiat puhuvat puo-
lestamme. Paras keino varmistaa 
Harrin valinta on toimia edelleen 
aktiivisesti, parantaa jäsentilannet-
ta ja olla vahvasti esillä kansainvä-
lisessä vuosikokouksessa Torontos-
sa 2014. 

Pidetään klubit hyvässä kunnos-
sa, sillä meitä seurataan mm. kuin-
ka täsmällisesti teemme kuukausit-
taiset jäsenilmoitukset.  Klubien on 
pidettävä itsensä hyvässä asemas-
sa, eli on hoidettava talousvelvoit-
teensa päämajaan.  Osallistumme 
jatkossakin LCIF:n kautta tapah-
tuvaan kansainvälisten katastrofien 
avustustoimintaan. 

Jäsenmäärän kehitys Suomessa 
tulisi saada kääntymään positiivi-
seksi Lions-liiton vuosikokouksen 
Heinolassa 2013 tekemän päätök-
sen mukaisesti. Tämän eteen teh-
dään tarmokkaasti työtä kaikkialla 
Suomessa ja tuloksia alkaa näkyä. 

Uusia klubeja on jo perustettu ja li-
sää on tulossa. Myös nykyisiin klu-
beihin on rekrytoitu vilkkaasti uu-
sia jäseniä.  

Kiitos kaikille lioneille tuestan-
ne ja sitkeydestä. Jaksetaan viedä 

hanke yhdessä maaliin.
Työmme Harrin saamiseksi jär-

jestömme johtoon jatkuu.

Tuomo Holopainen
Lions-liiton varapuheenjohtaja

Harri ja Sirkku Hampurissa

Suomen lippu liehuu Hampurissa
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Maikkulan Äiti

LC Pyhäjoki-Merijärvi teki menneellä kau-
della historiansa suurimman aktiviteetin. Toi-
mimme yövartijoina erään tuulivoimapuis-
ton rakennustyömaalla 94 vuorokauden ajan. 
Kyseisen työmaan alkuvaiheessa vaivana oli-
vat usein toistuvat varkaiden vierailut ja yhtiö 
palkkasi leijonaklubin tarjouksemme perus-
teella asennusvaiheen ajaksi yövartiointitehtä-
viin. Tukikohtana oli työmaalla sijainnut toi-
mistotila. Vartiokierroksia alueella  tehtiin 
jokaisen  yövuoron aikana noin kolme kertaa.

Homma hoidettiin mallikkaasti ja varkau-
det loppuivat vartioinnin tuloksena. Tilaaja oli 
toimintaamme tyytyväinen. Työmäärä oli mit-
tava, veljet tekivät  yhteensä 930 tuntia ja leidit 
530 tuntia. Aktiviteetin euromääräinen  tulos 
oli erittäin merkittävä ja klubin talous on nyt 
historiansa parhaassa taseessa. 

Antero Tiirinki
LC Pyhäjoki-Merijärvi

Leijonat yövartijoina

LC Pyhäjoki-Merijärvi 
klubilaiset toimivat 

tuulipuiston rakennus-
työmaalla yövartijoina 

asennusvaiheen ajan. 
Vartioinnin tuloksena 

rakennustyömaalla 
varkaudet saatiin loppu-

maan.  Kuvassa rootto-
rin  noston odottelua.

Kevättalvella 2013 ideoimme Lions-liiton äi-
tienpäiväaktiviteettialoitteen innoittamana to-
teuttamaan oman klubimme alueemme ni-
meä kantavan ”Maikkulan Äiti” - aktiviteetin. 
Klubimme jäsen, Arto Tolonen tiedusteli alu-
eemme yhtenäiskoulun rehtorilta, Mauno Hil-
tuselta, miten asiassa kannattaisi edetä. Sen 
seurauksena idean toteuttamiseksi mukaan lii-
tettiin Maikkulan suuralueen yhteystyöryhmä 
ja eritoten kuntalaisvaikuttamisen koordinaat-
tori Tuula Hautamäki ja myöhemmin myös 
Maikkulan kirjastosta Virpi Säävälä. 

Edellä mainittujen henkilöiden ehdotukses-
ta Maikkulan Äidiksi valikoitui Maikkulan kir-
jaston kirjastonhoitaja Irmeli Anttila tunnus-
tuksena sosiaalisesta ja elämänmyönteisestä 
asenteesta työtovereita ja ympäristöä kohtaan 
sekä pitkäaikaisesta työstä lasten ja nuorten pa-
rissa. 

Tiedustelimme Lions-liitolta, olisiko heillä 
valmiina asiaan sopivaa kunniakirjaa tai muuta 
vastaavaa. Ei ollut. Näin päädyimme itse laati-
maan kunniakirjan. 

Kunniakirja ja Ladymerkki luovutettiin vali-
tulle ensimmäiselle Maikkulan Äidille 7.5.2013 

Maikkulan Äiti
Maikkulan kirjastossa pidetyssä tilaisuudessa 
puheen, kukkien ja kahvin kera.

Tarkoituksenamme on jatkaa perinnet-
tä vuosittain. Mielestämme jatkossa valinnan 
Maikkulan Äidiksi voisi tehdä Maikkulan suur-
alueen yhteistyöryhmä, jossa olisi edustettuna 
Maikkulan yhtenäiskoulu, kuntalaisvaikutta-

misen koordinaattori, seurakunta sekä Maik-
kulan Lions klubimme. Tilaisuutta tulisi edel-
leen kehittää siten, että siitä tulee itse valitulle 
Maikkulan Äidille ja koko Maikkulan suuralu-
eellemme tunnistettu ja lämmin tapahtuma. 

Erkki Simonen, sihteeri

Juhlapuheen aika. Vas. Janne Koskela, lion Paavo Iljana, Jussi Onte-
ro, lion Mauri Tauriainen ja lion Seppo Kylmämaa sekä kirjastonhoi-
taja Irmeli Anttila.

Maikkulan Äiti
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Raahen Tilausliikenne Oy – tien päällä 10 vuotta
Raahen Tilausliikenne Oy on saanut palvel-
la asiakkaita ja matkustajia jo 10 vuoden ajan.  

Raahen Tilausliikenne Oy toimii Raahen 
alueella, tilausliikennettä harjoittavana yri-
tyksenä. Tällä hetkellä liikennöidään viidel-
lä bussilla joista kolme on täysturistibusseja 
ja yksi on 16-paikkainen pikkubussi. Raa-
hen Tilausliikenne Oy työllistää tällä hetkel-
lä yrittäjäperheen lisäksi 3 ulkopuolista kul-
jettajaa.

-  Yrityksen päätoimiala on siis linja-au-

tojen tilausliikenne. Teemme matkoja koti-
maan liikenteessä sekä ulkomaan liikenteessä 
asiakkaiden toivomusten mukaan tilaukses-
ta. 

Yrityksen on perustanut vuonna 2003 
Kari Eilola, nimellä Tilausliikenne K. Eilola. 
Toiminimi muutettiin osakeyhtiöksi vuonna 
2008 jonka yhteydessä nimi muutettiin Raa-
hen Tilausliikenne Oy:ksi.

- Toiminnan lähtökohtana ja yrityksen ar-
voina meillä on ollut alusta asti ystävällisyys, 

joustavuus sekä luotettavuus. Näitä arvoja 
toteuttamalla olemme saaneet myös pitkiä 
ja hyviä asiakassuhteita jotka ovat toiminnan 
edellytyksenä. 

- Toiminnan vastapainona täytyy olla toki 
myös hyviä harrastuksia joista toimintaa LC 
Pattijoen osastossa pidän tärkeänä. Siellä on 
mielenkiintoisia tapahtumia ja aktiviteettejä. 
Yhtenä hienona ja arvokkaana aktiviteettinä 
pidän kynttilöiden sytytystä itsenäisyyspäi-
vänä sankarihaudoille. Kari Eilola

Tällä toimintakaudella vastuut on jaettu i-
piirissä piirikuvernöörin ja kahden varapii-
rikuvernöörin kesken. Jokainen on hoitanut 
esimerkiksi klubivierailut omilla alueillaan, 
vierailujen arvon siitä kärsimättä ja näin on 
pystytty säästämään sekä piirin että liiton va-
roja ja toki paljon myös omaa aikaa, joka pit-
kien yhteyksien vuoksi olisi mennyt pelkäs-
tään autossa istumiseen.

Samalla olemme täyttäneet alueiden pu-
heenjohtajan paikat ja tehtävät. Tätä seikkaa 
tunnutaan arvostettavan kovasti vallankin 
Lions-liiton päämajassa kun piirin toiminta-
pisteitä jaetaan.

Ei varmaankaan toimintamme ole ollut 
ihan pielessä, sillä vuoden vaihteessa sain 
kuulla että piirimme sai jo toisen  kansainvä-
linen Bresidentti Barry J. Palmerin myöntä-
män hopeisen neljännesvuosi tähden. 

Nyt on kaksi tähteä  ainoastaan I-piirillä 
koko. Tämän me olemme saaneet aikaan ra-
kentavalla yhteistoiminnalla. Tähän ryhmään 
kuuluu vielä piirin koulutusvastaava ZC Ola-

I-piirille kansainvälistä tunnustusta
DG tiimi 2. VDG Harri Hirvelä, DG 
Eero Vilén ja 1. VDG Susanna Sa-
ranlinna.  Kuva Heimo Turunen.

vi Tapaninen.
Kunniahan kuuluu toki kaikille lioneil-

le piirissämme. Kiitos kaikille rakentavasta 

yhteistyöstä,se on kantanut hedelmää.

Eero Vilén



2014

16

Valaistu sauna ja kuusi
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Vihannin keskustassa on pieni sau-
na ja iso kuusipuu vierekkäin. Saunan 
rakensi kauppias Luukkonen vuonna 
1948. Heillä oli vuokralla Revonsäh-
kön asentajia, jotka sähköistivät Vi-
hantia ja halusivat peseytymispaikan. 
Sähkönasentajat asensivat saunaan 
myös sähkövalot, harvinaista siihen ai-
kaan. Sauna palveli tehtävässään vuo-
teen 1990 saakka, jonka jälkeen se on 
ollut käyttämättömänä, huomaamaton 
ja jopa unohdettu rakennus. Kiinteis-
tön omistaa nyt veljekset Hilakivi.

Kuusipuu on istutettu vuonna 
1952, jolloin Nyky-Asun kauppiaat 
Tyyne ja Edvard Kuparinen avioitui-
vat. Kuusi sai nimekseen Tyyne. Tyy-
ne kuusi on kasvanut hyvässä ympäris-
tössä ja saavuttanut jo nyt massiviset 
mittansa, pituutta jopa 14 metriä. 

Niinpä eräänä päivänä eräs tarkka-
silmäinen Lions-veli aamulenkillään 
päätti, että tuo saunamökki kunnoste-
taan ja ehostetaan ulkoisesti sopivaksi 

puuhapaikaksi joulupukille ja pihapii-
rin suuri kuusi valaistaan jouluksi. Ide-
aa lähtivät tukemaan saunan osalta Hi-
lakivi Ky, josta saatiin kunnostukseen 
tarvittavat tarvikkeet. Kuusen valais-
tukseen yhteistyöhön mukaan tulleet: 
Raahen kaupunki, Vihannin Osuus-
pankki, Vihannin Vesiosuuskunta, Vi-
hannin yrittäjäyhdistys, Säästö-Anki, 
Vihannin Sähkö ja Radio sekä MA-kul-
jetus Paavolasta. Vihannin Lionsklubi 
sitten 9-11.9.2013 toteutti talkooura-
kan ja teimme siitä nätin kylänraittia 
kaunistavan rakennuksen;Joulupukin 
mökin. 

Nyt Joulupukin mökki ja viereinen 
iso kuusi on valaistu jouluksi jouluva-
loin, asennuksista ja purkutöistä on 
huolehtinut Vihannin Lionsklubi. Ku-
vat kertovat enemmän...

P. Räsänen
H. Haapakangas
LC Vihanti

Valaistu sauna ja kuusi

Tästä lähdettiin. Sauna aloituskun-
nossaan.

Osa talkootyöhön osallistuneista  
lions-veljistä. Vas. Petri Turula, Pek-
ka Räsänen  ja Martti Hyvärinen.
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Klubimme on perustettu 17.05.1973. Toi-
mintamme noudattaa Lions-liiton toiminta-
ajatusta. Sen mukaan teemme yhdessä työtä 
lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityk-
sen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, so-
tiemme veteraanien, vammaisten, perheiden 
ja apua tarvitsevien tukemiseksi. Juhlimme 
40-vuotistaivaltamme Kellon Nuorisoseu-
ralla 18.5.2013. 

Piirikuvernööri Toivo Sistonen lady Lee-
an kanssa toi Lions-liiton tervehdyksen juh-
laamme yhdessä naapuriklubien kanssa. Toi-
minta-ajatuksemme mukaisesti jaoimme 
juhlassamme avustuksia sotaveteraaneille, 
nuorille jalkapalloilijoille ja jääkiekkoilijoil-
le sekä voimistelijoille, perhekahvilalle, ke-
hitysvammaisille, meripelastusyhdistyksel-
le, partiolaisille, ikäihmisten porinapiirille, 
nuorille muusikoille sekä Haukiputaan lu-
kion ja ammattioppilaitoksen opiskelijoil-
le. Juhlassamme oli esillä pitkäaikaisimman 

aktiviteettimme nuorten hyväksi vuodesta 
1997 tehtyjen Haukipudas- kalentereiden 
näyttely. 

Kalenterinäyttelymme on myöhemmin 
ollut esillä Haukiputaan kirjastossa. Pysyvä 
paikka kalenterinäyttelyllemme on pohdin-
nan alla. Haluamme kalenterin valokuvin, ly-
hyin tekstein ja opaskartalla tallentaa hauki-
putaalaista perinnettä, jota meidän kaikkien 
on syytä vaalia nyt ja jatkossakin, jotta jotain 
jäisi entisistä ajoista muistuttamaan uusille 
ja tuleville haukiputaalaisille sekä oululaisil-
le. Myynnissä olevan vuoden 2014 kalente-
rimme aiheena ovat Aitat ja kalavajat Hau-
kiputaalla. Kuluvan kauden aikana olemme 
tukeneet ensimmäisen luokan oppilaita lii-
kennetyökirjoilla. Kymmenelle vähäosaisel-
le perheelle on jaossa 70 euron jouluruoka-
setelit ja samalla yksi perhe saa itselleen 
ilmaisen joulukuusen. Olemme tukeneet 
kahden haukiputaalaisen opettajan Lions-

Quest- koulutusta. Suunnitelmissamme on 
lähettää haukiputaalainen lukionuori Sveit-
siin nuorisovaihtoon. Tulemme jälleen tuke-
maan vuonna 1979 perustamaamme Hauki-
pudashiihtoa, joka hiihdetään Haukiputaalla 
16.2.2014.

Lions hengessä
Hannu Liljamo
presidentti

LC Haukipudas/Kello nuorison tukena yli 40 vuotta
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LC Haukipudas/Kello 40-vuotta 18.5.2013

Kalenteri 2014

LC Hailuoto palkitsi Rauhanjulistekilpailuun  
osallistujat koulun joulujuhlan  yhteydessä Päivi Niemelä, 

sihteeri, LC Hailuoto

Lionit Anna-Liisa Piekkola ja Päivi Niemelä pal-
kitsevat voittajan Amilla Sauvolan.

Hailuodon  kilpailuun  osallistuneet 26 oppilasta yhteiskuvassa. Voittaja Amilla Sauvola  
on  eturivissä neljäs vasemmalta.
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Murre on meidän rikkaus ja sitä pi-
täisi viljellä. Näin kehottaa nettitie-
dotteessaan TervaLeijonan lehti-
vastaava Mauri Viitajylhä.

Mikäpä siinä, koitetaan kertua 
kuulumisia täältä Liminganlahen 
rantamailta. Kirijottaminen mur-
teella ei oo kyllä niin heleppua ku 
puhuminen. Mutta Oulun murteen 
ääneen lukeminen se vasta vaikiaa 
on, varsinki jos ylleesä yrittää pu-
hua kirijakielellä. Yrittäkääpä lukia 
tämä juttu ääneen ja vielä niin, että 
joku on kuuntelemasa.

Kolome lupia
Kolome lupiahan meitä täälä Li-
minganlahen länsilaijalla touhuaa. 

Vanahimmat ukkolupit viettivät 
viime kevväänä yhteiset 80-vuotis-
juhulat. Liminka Lakkeus 50 vuotta 
ja Liminka Liminganlahti 30 vuot-
ta. Nuoremmat lupilaiset, tyttäret 
Limingan Kultasirkuisa ovat tou-
hunnee vajavat viis vuotta. Ja aha-
neesti ovakki touhunnee. Kevvääl-
lähän ne aina juoksuttavat emäntiä 
pitkin Limingan raittia LeiditLen-
toon aktiviteetin tiimoilta. Kul-
tasirkut ovat joka vuosi löytäny hy-
vät kohteet tapahtuman tuotosta. 
Jatkakaa sammaan malliin.

Ukkolupien touhuista viime 
vuojelta tuon enemmänkin tervei-

Kuulumisia Liminganlahelta

siä evustamani lupin Liminganla-
hen tiimoilta. Tiijän, että Lakkeus-
lupikin on touhunnut monenlaista, 
mutta jospa he ite tievottavat asiois-
ta. Näistä yhteisistä juhulista ker-
ron kerron jotaki lopuksi.

Liminganlahen toiminnasa 
vuonna 2013 oli kolome suurem-
paa hommaa, pienempien liiken-
teen ohojauksien ym palaveluakti-
viteettien lisäksi.

Kauven 2012-2013 alusa alo-
tettu aktiviteetti nuorten syrjäyty-
minen ehkäsemiseksi jatkui kesällä 
,tukemalla nuorten kesätyön saanti-
mahollisuuksia. Yhesä leitien kans 
lahajotimme 12000 eurua 4H-yhis-
tysten organisoimien nuorten ke-
sätyöpaikkojen palakanmaksuihin. 
Usiammalle kymmenelle nuorelle 
pystyttiin näin järijestämmään ke-
sätöitä pariksi viikoksi kullekki.

Kesä-heinäkuun vaihteesahan 
sitä taas ratkottiin Viikateniiton 
maailimanmestaruuksia. Tätä niit-
tyjen pitäjien vanhaa tärkiää työpe-
rinnettä, jota nykysi voijaan jo kut-
tua kulttuuriperinteeksi, yritämme 
vaalia. Valitettavasti ihimiset eivät 
taho uskaltautua viikatteen varteen. 
Ihimiset pelekäävät liikaa kilipa-
henkisyyttä ja osanottajajoukot 
meinaavat huveta. Leijonajoukois-
ta kiuruvetiset leijonat ovat urhool-
lisesti joka kesä osallistunu isolla 

joukolla kisoihi. 
Haastanki täsä piirin leijonat 

ensi kesän kisoihin. Varmasti joka 
lupista löytyy muutamia jotka tie-
tävät miten viikatetta pijetään kä-
jesä, muuta ei tarvikkaa ku reipasta 
yhesäolon henkiä. Ei sielä kukkaan 
naura vaikka viikate töksähtäis-
kin kiinni turppaaseen. Eikä tarvi 
olla tumma puku tai mokki, sitä pa-
rempi mitä resusemmat kamppeet 
päällä. Tulukaahan kesä-heinäkuun 
vaihteesa kokkeilemaan. Kisoisa on 
palion muutaki ohheisohojelmaa.

Joulukuusiaktiviteetti on meil-
lä Niittokisojen ohella vakiintu-
nu joulunalustouhuksi. Toimitam-
ma kuusia kunnille, seurakunnille, 
liikelaitoksille,  virmoille ja tieten-
ki yksityiskotteihi.  Myyntipistei-
tä on muutaman kaupan tai huolto-
aseman pihalla. Myyntipäivystystä 
ei oo, vaan asiakkaat käyvät kaupan 
kassalle maksamasa. Ihimiset ovat 
rehellisiä näisä asioisa ja huolehti-
vat maksusta. Kuuset hankimme 
yksityismetistä. Oomma perustanu 
oman parin hehtaarin kuusivilijel-
män, josta muutaman vuojen pääs-
tä saahaan kuusia, jos porukalla riit-
tää intua hoitaa vilijelmää.

Niistä juhulista
Niitä yhteisiä synttäreitähän me to-

siaan vietettiin viime kevväänä Li-
minganlahen yläasteella. Väkiä oli 
tupa täynnä ja tyttäret korreita ja 
pojat oli  räniköisään ku koristeltuja 
joulukuusia. Leijonapomojakin oli 
Tuuran Matista alakain ja tietenki 
piirikuvernööri Sistosen Toivo. 

Alatalon Ahti-leijona leijona-
tyttösä Virva Jakkulan kans laules-
keli komioita lauluja.  Arvion Aaro 
ja Lehon Arto kertoilivat mitä sitä 
on vuosien saatosa saatu aikaseksi. 
Ja olihan sitä jos mitä tehty ja tou-
huttu.

Ohojelman lisäksi tietenki juhu-
lisa jaettiin räniköitä. Lyötiin rita-
reita ja Melvin Joneksia. Palakittiin 
aktiivisia lupilaisia ja Liminganla-
hen perustajajäseniä. Lakeuslupisa 
ei oo ennää perustajajäseniä yhtään 
mukana. Räniköitä oli niin palijo, 
että melekein jokkainen sai jotaki.

Sitte syötiin riskisti ja raatailtiin 
ja taijettiinpa tanssahellakin loppu-
illasta. Oikein mukavat juhulat kai-
ken kaikkiaan. Virallisempi juttu 
juhulista on viime syystalven Lion-
lehesä.

Timo Pietilä
LC Liminka-Liminganlahen 
tievotussihteeri

Kiuruvetiset  ovat urhoollisesti kisojen alusta alakain olleet joka vuosi mukana. Viime kesänäki ne veivät joukkuekilipailusa kaksosvoiton Kiuruveelle. 
Etummaisena oikia niittoveteraani Heikki Väisänen.
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Kirjastokassi kotiovelle

Omaishoitajien virkistyspäivä

Kempeleen kirjasto on aloittanut 
palvelun, joka on tarkoitettu niille, 
joka eivät pääse asioimaan kirjas-
toon esimerkiksi korkean iän, sai-
rauden tai toimintakyvyn muunlai-
sen heikentymisen takia.  Kyse on 
maksuttomasta kotipalvelusta, jos-
sa LC Kempele-Sampolan jäsenet 
käyvät vuorollaan kerran kuukau-

dessa viemässä asiakkaille heidän 
toivomansa aineiston. Samalla he 
tuovat palautettavan aineiston kir-
jastoon. Kohteita, joihin kirjoja vie-
dään, on useita. Kirjaston väki pitää 
tätä todella hienona yhteistyömuo-
tona. 

Aarne Karvonen

Omaishoitajien virkistyspäivän ret-
ki Kempeleen seurakunnan leirikes-
kukseen Luurinmutkaan Utajärvel-
le toteutettiin 7.8.2013 yhteistyössä 
LC Kempele-Sampolan, Kempe-
leen kunnan ja seurakunnan kans-
sa. Retkellä olivat mukana myös ne 
hoidettavat, joiden kunto sen salli.  

Omaishoitajat tekevät arvokas-
ta työtä. Työpäivä on 24 tuntia vuo-
rokaudessa ja kun hoidettavana on 
oma puoliso, niin hänestä pidetään 
hyvää huolta. Omaishoitajat jaksa-
vat toteuttaa tätä vaativaa ja usein 

raskasta tehtävää ”kun on aikoi-
naan sanottu tahdon, niin sitä tah-
toa riittää läpi elämän” ja ”eiköhän 
se ole rakkaus”, totesivat omaishoi-
tajat.    

Meille leijonille tuli päivän jär-
jestämisestä hyvä mieli, kun näim-
me hyvin selvästi, kuinka päivän 
retkestä nautittiin ja sillä saatiin kai-
vattua vaihtelua omaishoitajien ras-
kaaseen arkeen.

Aarne Karvonen

LC Kempele-Sampolan toimintaa:

Avant-kuormaimet  
Agrimarket Kempele
puh. 010 76 84920.

Avant hoitaa kiinteistöt

www.avanttecno.com

Katso koko Avant-mallisto  
ja laaja työlaitevalikoima  
osoitteesta:  
www.agrimarket.fi

MUKAVAA MATKAA

JO 10 VUOTTA!

www.raahentilausliikenne.fi / Puh. 0400 680 072

ATERIA KIIMINKI
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Äänite isänmaalle
tuotti apua sotiemme veteraaneille
Äänite ”Isänmaalle” sai alkunsa kun 
I-piirin hallitus päätti kokoukses-
saan Kuhmossa vuonna 1996 DG 
Matti Tieksolan johdolla toteuttaa 
seuraavalla kaudella ”korkeatasoi-
sen äänitteen isänmaallisista lau-
luista yhteistyössä mieskuoro Poh-
jan Laulun kanssa. Äänitteen tuli 
olla ensisijaisesti kunnianosoitus 
itsenäisyytemme syntyyn ja säilyt-
tämiseen vaikuttaneille sukupol-
ville ja dokumentti nuoremmille 
ikäluokille”. Päätös perustui kau-
delle 1996-1997 valittuun teemaan 
”Ojenna kätesi”, jonka pääkohteik-
si oli nimetty sotiemme veteraanit 
ja nuoriso.

Piirihallitus antoi käytännön to-
teutuksen ajatuksen esittäneelle LC 
Oulunsalolle. Tuottajana ja tulos-
vastuullisena toiminut klubi hoiti 
tehtävänsä piirikuvernööri Heikki 
Marttilan, piirisihteeri Jorma Elsi-
län ja rahastonhoitaja Matti Laukan 
toimin. Pohjan Laulun taiteellinen 
johtaja Rauno Rännäli, Oulun kon-
servatoorion rehtori Ahti Alatalo 
ja Pohjan Laulusta Antti Simojoki 
ja Eero Kokko valitsivat esitettävät 
kappaleet. Yhteistyö Pohjan Soti-
lassoittokunnan kanssa alkoi tässä 
vaiheessa. Sovitukset eri soittimil-
le tilattiin ylikapellimestari Rauno 
Haahdelta Rovaniemeltä.

Pohjan Laulun normaalien har-
joitusiltojen lisäksi pidettiin kak-
si harjoitusleiriä. Tuottaja Kimmo 

Kultalevyä luovuttamassa 5.12.2013 PDG Heikki Marttila ja Oulunsalon klubin presidentti Kari Syrjärinne. Vas-
taanottajina olivat musiikkikapteenit Kimmo Rantakeisu ja Jaakko Nurila Pohjan Sotilassoittokunnasta.

Pihlajamaa äänittäjiensä Antti Kar-
vosen ja Tapio Lappalaisen kans-
sa taltioivat soiton ja laulun Oulun 
Konservatorion tiloissa, Tulinber-
gin salissa saman vuoden huhti-
toukokuussa.

Tekstiosat, esittäjien esittelyn ja 
laulut ”kommentaarein” laati Eero 
Kokko, puhtaaksikirjoitti Heikki 
Marttila ja tarkisti Matti Heikkinen.

Isänmaalle – äänitteen julkais-
ukonsertti pidettiin Ouluhallis-
sa 4.6.1996. Konsertin juonsi Eero 
Kokko. Pääsylipun lunastaneita 
kuulijoita oli yhteensä 2580. 56:sta 
klubista 17 tilitti konserttiin myy-
tyjä lippuja 803 kpl, joista suhteel-
lisesti eniten presidentti Jouko Ris-
sasen johtama LC Pyhäntä. Pohjan 
Laulun osuus oli 1460 lippua. Ter-

vehdyksen lionsjärjestön puolesta 
esitti DG Matti Tieksola runomuo-
dossa. 

Äänite ”Isänmaan” kaikki tuo-
tantokulut on suoritettu myyntitu-
loista. Toimintavuonna 1996-1997 
äänite lahjoitettiin kaikkiin piirin 
klubeihin ja yhteistyökumppaneil-
le ja esiintyjille. Klubit saivat tuo-
tantohintaan myyntitileilleen 10 
äänitettä velvoitteella jakaa omil-
la päätöksillään voitto paikkakun-
nan sotiemme veteraaneille. Suh-
teellisesti paras tulos saavutettiin 
LC Ristijärven alueella. Äänitettä 
on liki 15 vuoden aikana tuotettu 
15 143 kpl. Sen sotiemme veteraa-
neille eri muodoissa jaettu apu van-
huusvuosien arjen parantamiseen 
on noin 100 000 euroa.

LC Oulunsalo lopetti ”Isänmaa” 
–projektin vuonna 2008 ja siirsi 
tuotanto-oikeudet  Arto Marttilal-
le. ”Isänmaalle” äänitettä on viime 
vuosina käytetty lahjaesineenä ja 
arpajaisjärjestelyitten- esimerkik-
si Suomi –johtoon projektin yhtey-
dessä - palkintoesineenä. Taloudel-
lisen avustamisen ohella on tullut 
tärkeimmäksi tavoitteeksi levittää 
sanomaa sanojen ja sävelten voi-
malla siitä ”MIKSI TAISTELTIIN 
ja taistellaan”.   

Heikki Marttila
LC Liminka

LC Pattijoki lahjoitti 1000 euroa 
FC Raahen jalkapallojoukkueelle, 
jonka vastuuhenkilö Marika Ilvo-
nen lähetti klubille kiitosviestin:

-Kiitos hommaamastanne ton-
nista! Sillä saatiin hankittua 30 kpl 
kuvan valkoisia vieraspelipaitoja, 
sekä tötsiä ja pieniä harjoituslii-
vejä. Kaikki tuli kyllä tarpeeseen 
ja tästä hyötyivät kaikki ikäluokat 

03-09 saakka, niinkuin oli alunpe-
rin tarkoituskin.

Pattijoen klubi lahjoitti näiden 
lisäksi yhdessä ladyjen kanssa 35 
kpl 25 euron hintaisia joulupaket-
tia paikalliseen Majakka ry:n hy-
väntekeväisyys toimintaan.

Reijo Härönoja

Paita- ja pelivälinelahjoitus Pattijoella

Lc Pattijoki lahjoitti muun muassa pelipaitoja FC Raahen junnupelaajille.
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LC Oulu-Terwan vuosi 2013 oli 
monin tavoin kasvun ja toimeliaan 
tekemisen aikaa. 

Jo kuukausikokousten osallis-
tumisprosenttien valossa klubin 
meno oli enemmän kuin hyvä. Ta-
kavuosien läsnäoloprosentteja, jos-
kus jopa alle 50 %, ei näkynyt ker-
taakaan. Useammin liikuttiin jopa 
80 prosentin nurkilla.

Myös piirin ja liiton kokouksiin 
osallistuimme eikä sovi unohtaa 
sitä, että liityimme tiimiin, jonka ta-
voitteena on perustaa Oulun poh-
joiselle alueelle uusi klubi.

Hyvälle kokousten läsnäolol-

Kasvun ja tekemisen vuosi Terwa-leijonilla

le löytyy selityksiä, joita mainoste-
taan usein myös liiton ja kv-järjes-
tön kirjeissä: mielekäs tekeminen, 
hyvä henki ja vaihteleva ohjelma 
vuoden varrella. Ei siinä sen kum-
mempaa tarvita.

Säpinää ja mielekästä tekemis-
tä koko porukalle antoivat vuoden 
aikana mun muassa hyvän vasta-
noton saaneet kevät- ja syyskaudel-
la toteutetut peräkonttikirppikset 
Oulun torilla. 

Molemmissa tapahtumissa tava-
ra liikkui ja kauppa kävi. Kirppisten 
tavoitteet eli lions-toiminnan nä-
kyvyys ja tuoton kerääminen hy-

väntekeväisyyteen toteutuivat niin 
klubilaisten kuin kirppisvieraiden-
kin mielestä erinomaisesti. Ostajia 
oli molemmilla kerroilla aivan mai-
niosti ja sää onneksi mitä parhain.

Tapahtumien tuotto jaettiin vii-
me vuonna 4H-kerholaisille ja Ou-
lun Seudun Omaishoitajat ja Lä-
heiset ry:lle.  Lisäksi perinteinen 
kohteemme eli Rajakylän koulu sai 
osan kirppisten tuotosta. Pienen, 
mutta hyvin merkittävän osan vuo-
den aktiviteettituotoistamme toi-
mitamme säännöllisesti kummityt-
tärellemme Nialmalle Sri Lankaan. 

Varainkeruu tapahtuu kirpputo-
rien lisäksi pyramidikeräyksellä eri 
kauppaliikkeissä. Tämäkin on ke-
hittynyt hyvin vuosien mittaan – 
asiakkaat muistavat yhä useammin 
laittaa pullopanttikuitit ja taskujen 
pohjia kuluttavat kolikot lions-toi-
minnan tukemiseen.

Pitkäikäisin ja täynnä perintei-
tä oleva palveluaktiviteettimme 
isänpäivän veteraanilounas koko-
si jälleen lähes kaksi sataa kiitollis-
ta ruokailijaa. Veteraanien keski-ikä 
lähentelee 90 vuotta ja yhä useam-
pi tarvitsee tukea niin kotona, liik-
kuessa kuin ruokailussakin. Mutta 
ruoka maistui ja juttua riitti Am-
mattiopisto Luovin tukemassa ak-
tiviteetissa.

Loppuvuoden kauas näkyvä ak-
tiviteetti on joulukuusen pystyt-
täminen Tuiran torille muutama 
vuosi sitten kunnostamamme Ter-
wa-leijona – valomainoksen alle. 
Kaupungin komein kuusi löytyi 
tänä vuonna lions Aaron pihapii-
ristä Jäälistä. Kuusen pystytyksen 
yhteistyökumppaneina toimivat 

edellisvuosien tapaan Nosturiliike 
Sulkala Oy, Oulun Neon Oy ja Ra-
mirent Oy.

Ja lopuksi kerma päältä: vuoden 
2013 aikana klubiimme liittyi en-
nätysmäärä uusia jäseniä – vahvuu-
temme kasvoi 20 prosentilla. Ehkä 
toiminnan näkyvyys, mielekäs te-
keminen ja hyvä henki on ollut vai-
kuttamassa jotenkin myös tässä asi-
assa.

Kiitokseksi tukijoukoillemme 
– siis klubilaisten puolisoille – lah-
joitti klubi pikkujoulussa hienot 
rintamerkit kertomaan siitä, että ar-
vostamme heitä ja halusimme ojen-
taa heille pienen yhteen kuuluvai-
suutta osoittavan symbolin.

Kauko Kallio

Tyytyväiset veteraanit nauttimassa ansaitsemaansa juhlalounasta yli 30 vuotta kestäneessä palveluaktiviteetis-
samme.

Puolisot, Terwan valiokuntaneuvokset lion Jorma Määtän nimeäminä,    
koolla pikkujoulussa uusine rintamerkkeineen.

Taina Pitkänen-Koli Oulun Seudun 
Omaishoitajat ja Läheiset ry:n puo-
lesta vastaanottamassa kirpputori-
tuoton lahjoitusta klubimme presi-
dentiltä Erkki Puolakalta.

Joulukuun kokouksessa vastaanotetut uudet klubin jäsenet Seppo Karja-
lainen, Elsa Keränen ja Silja Wahlstedt ja vuoden neljäs uusi jäsen Jarkko 
Välikangas sai viirinsä ja arvomerkkinsä jo aikaisemmin.

Oulun Tanssikeskus JoJo:n notkeat 
nuoret ovat viihdyttäneet kirppis-
asiakkaita ja -myyjiä useamman-
kin kerran.
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Tyrnävällä järjestetään syyskuus-
sa Perunamarkkinat, jotka kokoa-
vat vuosittain lähes 10 000 nouse-
van yleisömäärän. Viime syksyn 
markkinat vietettiin 28.9. 20-vuo-
tisjuhlamarkkinoiden merkeissä. 
Viime vuosina markkinoiden jär-
jestelyvastuun on kantanut LC 
Tyrnävä. Markkinoiden tuotto on 
käytetty kokonaisuudessaan nuor-
ten toiminnan kehittämiseen ja yl-
läpitämiseen sekä opiskelujen tuke-
miseen.

Tyrnävän perunamarkkinat ovat 
olleet perinteisesti alueen sadon-
korjuukorjuujuhla ja monet mark-
kinavieraat ostavat markkinoilta 
talven perunat. Markkinoilta löytyy 
perunoiden lisäksi torikauppiaita 
laidasta laitaan, kevyttä markkina-
ohjelmaa sekä lapsille että vanhem-
mille, kulttuuria ja taidetta. Viime 

Perunamarkkinoiden tuotto nuorison hyväksi

syksyn markkinoilla oli esiintyjänä 
muun muassa tangokuningas Sai-
ja Tuupanen ja eXmiehet, Peltolan 
lausujat ja paikallinen ohjelmayrit-
täjä Peetu Pelle. Perunankuorin-
nan kilpailussa olivat osallistujina 
perinteisesti paikkakunnan vaikut-
tajat muun muassa entinen kunta-
ministeri, kansanedustaja Tapani 
Tölli. 

Tutustumiskohteina on ollut li-
säksi muun muassa Shaman Spirits 
-pottuviinatehdas, kunnantalo, mu-
seo, kirkkomännikön koulu ja kirk-
ko.

Pitkään leijonatoiminnassa mu-
kana olleen markkinapäällikön 
Eero Ylilaurin mukaan Tyrnävän 
klubi tekee etukäteen suuritöiset 
valmistelut ja markkinoiden aikaan 
on oltava suuri joukko vapaaehtoi-
sia, muitakin kuin klubilaisia, ta-

Pitkäaikainen markkinapäällikkö Eero Ylilauri 
toimii myös markkinaohjelmien juontajana.

Keskustan puheenjohtaja Juha Si-
pilän vanhemmat Pirkko ja Pentti 
Sipilä vierailivat markkinoilla Kem-
peleestä. Pentti toimi aikanaan pit-
kään Puolangan kunnanvaltuuston 
puheenjohtajana, mutta nyt viet-
tää eläkepäiviään poikansa Juha 
Sipilän perheen naapuritalossa. 

Markkinoiden talkoolaiset Matti Niemelä (vas.)  ja Pekka Kauppi jututtamassa Muhokselta saapunutta Mauri 
Viitajylhää, joka on Palvelu -ja aktiiviteettitoimikunnan puheenjohtaja, ALERT toimikunnan puheenjohtaja ja 
Lehtitoimikunnan jäsen sekä  oikealla olevaa PDG Jaakko Ponkalaa Oulusta. 

Yleisöä markkinat kokoavat lähes 10 000. Edessä Oulusta saapuneet pit-
kän linjan leijonat PDG Erkki Manninen LC Oulu Pokkitörmä ja Mirja Mani-
nen LC Oulu Hannoista. 

pahtumassa töissä. Markkinat ovat 
myös kasvaneet todella suureksi ja 
ohjelmaltaan monipuoliseksi ta-
pahtumaksi. 

Seuraavat Tyrnävän Peruna-
markkinat ovat 27.9.2014. 

Heimo Turunen

Kansanedustaja Tapani Tölli (oik.) oli yksi perunankuorimiskilpailuun osal-
listuja ja puhdasta jälkeä tuli nopsasti.



2014 2014

23

Nenäpäivä Rotuaarilla
Rotuaarilla Oulussa vietetty Nenä-
päivä -tapahtuma keräsi laajan osal-
listujajoukon. Myöskin I-piiri oli 
päivässä mukana sijoittuen muun 
muassa Tandem -hiihdossa kol-
manneksi. Lionit haastoivat Mar-
tat etukäteen kisaan ja Martat otti-
vat haasteen vastaan peräti kahden 
joukkueen voimin. Mukana Ro-
tuaarilla leijonia oli muun muassa 

seuraavista klubeista Oulu/Sarat, 
Oulu/Sillat, Oulu/Oulujoki, Ou-
lunsalo/Salottaret, Kempele/Sam-
pola. Piirin Nenäpäällikkö Harri 
Hirvelä totesi tavoitteen ylittyvän 
keräyksen suhteen I-piirissä. Voi-
makkaan panoksensa toi piirimme 
tuore naisklubi, LC Oulunsalo/Sa-
lottaret, jotka tempaisivat torstain 
Stand Up -showllaan yli 1000 eu-

ron lahjoituksen. Kokonaisuudes-
saan Oulun tapahtuma kirjasi yli 
5500 euron keräystuloksen. Nenä-
päivästä jäi näkyvä ja iloinen mieli 
osallistujille ja yleisölle.

 
Olavi Tapaninen

Tandem -hiihto on mukavaa katsottavaa. Sekä yleisöllä että hiihtäjillä on hauskaa. Oikealla ryhmässä mm. Harri Hirvelä, Pentti Kuukas-
järvi, Tuula Salminen.

Piirin Nenäpäällikkö Harri Hirvelä 
oli tyytyväinen Oulun tapahtu-
mankeräystulokseen.

Pääsihteeri Maarit Kuikka ja Rubens Stiller ottamassa vastaan nenäpäivä-
lahjoituksia suorassa lähetyksessä. Kuva: Asko Merilä.

Nenäpäivän tulos shekki lähdössä nousemaan laskeutuakseen suoraan 
lähetykseen. Hyvä tulos. Taas ensi syksynä... Kuva: Asko Merilä

Nenäpäivä kerää varoja maailman 
köyhimmissä oloissa elävien las-
ten hyväksi ja yllyttää suomalaisia 
hauskaan varainkeräykseen. Nenä-
päivä järjestetään kerran vuodessa 
loka-marraskuun aikana. Kolmen 
viikon kampanja huipentuu Yle 
TV2:n Nenäpäivä-show’hun, jos-
sa mukana on Suomen kirkkaimpia 
tähtiä. Nenäpäivää 2013 vietettiin 
marraskuussa ja kampanja käynnis-
tyi lokakuussa.

Esimerkiksi Nenäpäivä 2012 ke-
räsi reilut 2 miljoonaa euroa. Suo-
malaisten avulla tuhannet lapset 
pääsevät kouluun, saavat suojaa hiv-
tartunnalta tai nukkuvat yönsä tur-
vassa malariaverkon alla. 

Nenäpäivän järjestää Ylen Hyvä 
Säätiö. Sen ovat vuonna 2004 pe-
rustaneet Suomen Punainen Ris-
ti, Kirkon Ulkomaanapu ja Suo-
men UNICEF. Säätiön toiminnassa 
ovat mukana myös Pelastakaa Lap-

Mikä Nenäpäivä on? 
set, Plan Suomi Säätiö, Suomen Lä-
hetysseura, Fida International, Soli-
daarisuus ja SASK. Yleisradio tukee 
Nenäpäivää ohjelmatoiminnallaan. 
Lisäksi Nenäpäivä saa ulkoasiain-
ministeriön kehitysyhteistyövarois-
ta tiedotustukea kehitysyhteistyös-
tä tiedottamiseen.

Nenäpäivä on avoin kaikille: yk-
sityisille henkilöille, kouluille, työ-
paikoille, seurakunnille, yhteisöille 
ja yrityksille. Pienet ja isot asiat so-
pivat Nenäpäivään kuin nenä pää-
hän: järjestä liikuntatempaus, leivo 
muffinsseja ja myy niitä kavereil-
le pieneen ylihintaan, haasta naa-
puri lumenluontiin – Nenäpäivänä 
on lupa monenlaiseen hauskaan va-
rainkeruuseen. 

Nenäpäivää vietetään nykyään 
myös mm. Saksassa, Australiassa, 
Norjassa ja Islannissa. 

(lähde: http://nenapaiva.fi/tie-
toa)
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Klubihistoriamme suurin palveluaktivi-
teetti, hirsisaunan rakentaminen CP- yh-
distyksen käyttöön, toteutettiin yhdessä 
LC Oulun kanssa. Rakentaminen toteutet-
tiin esteettömyys periaatteella, joten löylyn 
lämpimiin päästään myös pyörätuolia käyt-
täen. Rakennuksen koko on 32 neliötä, ja-
kautuen sauna-, pesuhuone ja pukeutumis-
tilaan. Kustannuksiltaan hanke toteutui 
noin 30000 euron panoksella. Kohteessa 
tehtiin työtä yli 2500 tuntia noin 20 hen-
gen voimin. Kohteeseen on saatu AR – sää-
tiön avustusta.

”Käyttäjien määrä saunalla on ollut 
varsin runsasta huhti – lokakuun välise-
nä aikana 2013. Kaikki viikonloput ja osa 
viikollakin on saunottu ja hyväksi ja tar-
peelliseksi havaittu”, iloitsi Eeva-Kaarina 
Järvinen Oulun Seudun CP- yhdistyksestä. 

LC Oulu/Sillat kiittää kaikkia lionei-
ta, esiintyviä taitelijoita ja muita yhteistyö-
kumppaneitamme. 

Teitte 50 v. toimintakaudesta 2012 – 
2013 työteliään ja juhlavan.

Teksti: Olavi Tapaninen,  
past presidentti
Kuvat: Raimo SavolainenKiitos sydämellisistä sanoista Eeva-Kaarina Järvinen ja Oulun Seudun CP- yhdistys, ottaessanne vastaan 

LC Oulu/Sillat ja LC Oulu klubien rakentaman hirsisaunan.

Kiitos juhlapuhujille PID Harri Ala-
Kulju (yllä) ja VCC Asko Merilä.

Onnea klubin uudet ritarit! Vasemmalla Ritva ja Raimo Savolainen, Sanni ja Arto Peltosaari  ja PCC- pari Pekka ja 
Eeva Rautakorpi. 

On LC Oulu/Sillat klubin kiitosten aika
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Lämmin kiitos yhteistyöklubillemme - LC Oululle. Reino Lohilahti (vas.), Lauri Is-
sakainen  Oulu-klubista ja Raimo Kauhanen Silloista.

Kiitos Oulun kaupunki ja kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja Riik-
ka Moilanen. Suuri kiitos ONMKY:n 
Mieslaulajille (kuva oik.). Erityis-
kiitokset Anneli Korhonen, Oulun 
kaupunki.

Onnea MJF- palkitut Timo Ahonpää ja Pirkko Ponkala.

Kiitos piirikuvernööri Toivo Sistonen - tuestasi koko kaudella.

Kiitos, Sotiemme 
veteraanit! Sep-
peleenlaskussa 
Juha Arola 
(vas.) Raimo 
Kauhanen ja 
Heikki Hiltula.
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Hyväntekeväisyyskonsertti Oulujoen 
kirkossa viritti kuulijat joulutunnelmaan

Hän kuvasi myös havainnollises-
ti leijonien käsillä avustamisen tai-
toa.  Solistien ohjelma oli kaksiosai-
nen. Ensimmäisessä osiossa tenori 
Petrus Schroderus esitti joulumiel-
tä nostattavat joululaulut ’Joulu tul-
lut on’, ’On hanget korkeat nietok-
set’, ’Joulun kellot’ ja ’Tuikkikaa oi 
joulun tähtöset’.  Unohtaa ei sovi 
aina ihmisiä herkistävää  Sibeliuk-
sen ’En etsi valtaa loistoa’. Ensim-
mäisen osion jälkeen seurakunnan 
tervehdyksen toi kappalainen Ilkka 
Mäkinen. 

Tunnelmallinen Oulujoen kirkko ja joulukonserttiin virittäytynyt yleisö 
odottaa Joulukonsertin alkua. Kuva Pentti Koskinen.

Tervehdyksen jälkeen yhteis-
laulu ’Arkihuolesi kaikki heitä’ vei 
yleisön toiseen osioon. Tenori esit-
ti Rannan ’Vaeltajan joulurukouk-
sen’ sekä kaksi Otto Kotilaisen kap-
paletta ’Kun joulu on’ ja ’Varpunen 
jouluaamuna’. Seuraavaksi kuultiin 
’Sylvian joululaulu’ ja ’Jouluyö, juh-
layö’ sekä Schubertin ’Mille cheru-
bini in coro’. Yhteislaulu ’Maa on 
niin kaunis’ johdatteli kuulijat kon-
sertin huipentumaan; tenori Pet-
rus Schroderus tulkitsi vaikuttavas-
ti Adolphe Adamin joululaulun ’Oi 
jouluyö’. 

Säestäjä Markus Vaara esitti en-
simmäisen ohjelmaosion lopus-
sa Jean Sibeliuksen ’Kuusi op. 75 
nr.5’ ja toisen osion loppuvaiheessa 
Cecar Franck’in ’Panis Angelicus’. 
Lady’t  Brita Mäkelä ja Eeva Rauta-
korpi kukittivat esiintyjät.

LC Oulu/Oulujoki ja LC Oulu/
Raatti ovat järjestäneet joulukon-
sertteja nyt kahtena peräkkäisenä 
vuonna.  Konserttivastaavat  Henry 
Mäkelä ja Voitto Juutinen toteavat-
kin kuin yhdestä Leijonakuorosta: 
”Yhteistyö on ollut onnistunut-
ta ja jatkoa on tulossa. Konserttien 
tuotolla avustamme ja palvelemme 
paikallista lapsi- ja nuorisotyötä.”
    
Pentti Koskinen
LC Oulu/Oulujoen tiedottaja

LC Oulu/Oulujoen ja LC Oulu/
Raatin yhteistyönä järjestämän jou-
lukonsertin onnistumiseen olivat 
kaikki tähdet kohdallaan keskiviik-
kona 27.11.2013. Oli juhlavasti ja 
jouluisesti valaistu Oulujoen kirk-
ko, esiintyjinä tenori Petrus Schro-
derus ja piano/urkutaituri Markus 
Vaara  ja joulun odotukseen virit-
täytynyt yleisö. 

PCC Pekka Rautakorpi LC 
Oulu/Raatista kertoi 550 hengen 
yleisölle joulukonsertin tuoton 
menevän lapsi- ja nuorisotyöhön. 

Lopuksi esiintyjät kukitettiin. He kiittivät yleisöään käsi kädessä. Vas. Mar-
kus Vaara ja Petrus Schroderus. Kuva Heimo Turunen.

Kirkko oli ääriään myöten täynnä 
yleisöä. Kuva Heimo Turunen.

Pekka Rautakorpi piti koskettavan 
puheen. Kuva Heimo Turunen.
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LC Oulu/Oulujoen klubissa kan-
sainvälisyys-arvo toteutui touko-
kuussa ja heinäkuussa 2013.

Klubin tiedottaja vieraili lo-
mamatkansa yhteydessä Sloveni-
an pääkaupungin City-hotellissa 
Lions Klub Ljubljana Tivolin vie-
raana 14.5.2013. Toinen kv-kon-
takti realisoitui lukiolaisen nuoriso-
vaihdon kautta heinäkuussa 2013.

Lions Klub Ljubljana Tivolin 
Naispresidentti toivotti vierailijan 
tervetulleeksi. Esittelyjen jälkeen 
klubin jäsenet olivat kiinnostuneita 
LC Oulu/Oulujoen toiminnasta.  
Kysymyksiä sateli elämäntapataito-
jen Quest-koulutuksesta sekä klu-
biaktiviteetti-, hyväntekeväisyys- ja 
avustustoiminnasta. Kannustavaa 

Kahden mantereen kansainvälisyyskokemuksia
oli kertoa koulutuksesta, opiskeli-
jastipendiaatista, palvelukodin seu-
rustelu-, laulu-, kahvitapahtumista, 
urheilu- ja ammunta-aktiviteeteis-
ta, tienvarsitalkoista ja jouluaikaan 
ajoittuneesta vähävaraisten per-
heiden tukemisesta. Antoisa yh-
teishetki ja äänekäs kättentaputus 
innostavat jatkossa vierailuihin ul-
komaisissa klubeissa.

Ljubljana Tivolissa on jäseniä 
30, miehiä ja naisia, nuoria, kes-
ki-ikäisiä ja senioreita. Kokouksen 
osallistumisprosentti hipoi sataa. 
Ja aina klubista löytyy jäsen, joka 
on vieraillut Suomessa ja tässä ti-
lanteessa, myös Oulussa. Näin kes-
kustelun oli hyvä polveilla Oulun 
yritysten osaamisvahvuuksiin eri-

laisille teknologian alueille.
Lukiolainen Linda Pirilä oli 

nuorisovaihdossa Indianapolisis-
sa USA:ssa heinäkuun 2013. In-
diana oli aurinkoinen ja kuuma 
paikka, jopa 40 astetta. Asuminen 

Kuvassa Ljubljanan Lions-klubin 
muutaman jäsenen keskuuteen 
seisahtuivat Naispresidentti ja LC 
Oulu/Oulujoen tiedottaja Pentti 
Koskinen.

oli järjestetty isäntäperheisiin. In-
dianassa hän tutustui myös pai-
kallisiin Leijoniin. Linda Pirilä 
vieraili myös kahdessa muussa osa-
valtiossa, Ohiossa ja Illinoisissa. 
Seuranaan hänellä oli kaksi muuta 
lukiolaista. Ohiossa kolmen nuo-
ren naisen seurue kävi huvipuistos-
sa ja Illinoisin Chicagossa vieraili 
USA:n korkeimmassa pilvenpiir-
täjässä. Nuorten naisten englannin 
kielen osaaminen karttui uimaran-
noilla, ostoskierroksilla ja 1000 tv-
kanavan tarjontaan tutustumalla. 
Vierailut taide- ja lastenmuseossa, 
eläintarhassa ja elokuvissa – ne elä-
vöittivät nuorisovaihdossa ollutta 
lukiolaista.

Pentti Koskinen

LC Oulu/Hannojen varainhankin-
ta/aktiviteetit ja palvelut –toimi-
kunnan ”aivoriihessä” heräsi ajatus 
ravintolapäivään osallistumises-
ta. Pop-up vohvelibaari oli avoinna 
Oulun Pukumiehen edessä lauan-
taina 18.5.2013 neljän tunnin ajan 
ja suosio oli mahtava. 

Seitsemän vohvelirautaa kävi 
kuumana koko ajan ja paistajat oli-
vat suorastaan liekeissä. Hiukan 
jännittyneinä odotimme, mitä tule-
man pitää ja joudummeko syömään 
itse kaikki vohvelit, mutta huoli oli 
turha. Taisikin käydä niin, että osa 
paistajista ei saanut edes maistaak-
seen herkkuja, kun vohveleita vä-
lillä suorastaan jonotettiin ja taiki-
naa tehtiin lisää kahdessa vuorossa. 
Ilma oli mitä parhain, tunnelma 
hyvä, ravintolan paikka kerrassaan 

Vohvelibaaria ja  
turvallisuutta

loistava ja fiilikset kaikilla tapahtu-
maan osallistuneilla Hannoilla oli 
hyvät. Ravintolapäivä onkin mer-
kittynä myös Hannojen kevään 
2014 kalenteriin. Hannat haluavat 
vielä kiittää erityisesti Oulun Puku-
miestä, mutta myös kaikkia muita 
tapahtumaan osallistuneita tahoja.

Kaudella 2013-2014 Hannojen 
teemana on turvallisuus. Teemaan 
on perehdytty tutustumalla maan-
puolustuskoulutuksen toimintaan, 
koulupoliisin työsarkaan/liikenne-
turvallisuuteen, uhkaavan tilanteen 
tunnistamiseen ja siinä toimimi-
seen sekä Oulun kaupungin turval-
lisuusasioihin.

Teksti: Sari Juola
Kuva: Anneli Alasalmi-Husso Vohvelibaari oli avoinna Oulun Pukumiehen edessä  toukokuisena lauan-

taina neljän tunnin ajan ja suosio oli mahtava. 
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Oulun toiseksi vanhin leijonaklubi 
LC Oulu Pokkitörmä vietti 55-vuo-
tisjuhliaan 25.10.2013. Koska ky-
seessä olivat ”välivuodet”, koolla 
Ravintolaa Perlassa oltiin pelkäs-
tään klubilaisten kesken. Ilta alkoi 
Trio Ikämiesten musisoinnilla, jos-
sa kierrettiin ympäri Suomen.

Presidentti Elsi Salovaaran ter-
vetulopuheen jälkeen kuulimme jo 
yli 40-vuotisen leijonauran tehneen 
ja kaudella 1981-82 presidenttinä 
toimineen Jorma Martinojan muis-
teloita. Pääsimmepä yhdessä tutki-
maan tuon kauden lehtileikkeitä-
kin. Kyllä silloin leijonilla oli hyvin 
palstatilaa! Ihastelimme esimerkik-

Pokkitörmäläiset juhlatuulella

Presidentti Elsi Salovaara esittelee 
Kalevan etusivua vuodelta 1982. 
Kuva: Jaakko Salovaara

si Kalevan etusivua keväältä 1982, 
jossa mainosten seassa ainoana uu-
tisena kerrottiin klubimme ideoi-
man Rauhan puiston perustamises-
ta Hietasaareen.

Juhlakokouksessa saimme uu-
den jäsenen, kun Heidi Enwald an-
toi leijonalupauksensa. 35-vuoti-
sesta jäsenyydestä muistettiin Jouni 
Ohtosta ja 20-vuotisesta jäsenyy-
destä Risto Korkalaa. Kokoukses-
sa päätettiin tehdä myös yhdessä 
ladyjen kanssa 1500 euron suurui-
nen lahjoitus Oulun Ensi- ja turva-
kodille.

Elsi Salovaara

Jorma Martinoja muisteli aktiivista 
1980-lukua. Kuva: Elsi Salovaara.

Yhteiskuva LC Oulu Pokkitörmän juhlaan osallistuneista leijonista puolisoineen. Klubin viiriä pitää uusin jäsen, Heidi Enwald. Kuva: Jaakko Salovaara.

20-vuotta kestäneestä leijonatoiminnasta palkittu Risto Korkala ja Marjat-
ta Korkala pysähtyivät poseeraamaan kameralle.

Klubin sihteeri Jarkko Raatikainen ja presidentti Elsi Salovaara luovutti-
vat Jouni Ohtoselle tunnustuksen 35-vuotisesta leijonataipaleesta. Kuva: 
Jaakko Salovaara
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LC Oulu Pateniemi vietti Nenä-
päivää Pateniemessä Palokan toi-
mintakeskuksen seniorikahvilassa 
8.11.2013. Tilaisuuteen oli kutsuttu 
alueella ja etenkin Palokassa asuvat 
vanhukset. Tilaisuuden avasi presi-
dentti Harri Lamberg kertoen nenä-
päivän tarkoituksesta sekä Leijona-
aatteesta. 

Rajakylän 6. musiikkiluokka ilah-
dutti osallistujia lauluillaan ja uu-
della mielenkiintoisella musiikki-
instrumentillä, jonka muodostivat 
eripituiset muoviputket. Kahvitte-
lun ja seurustelun aikana lady Yli-
pahkala järjesti luontoaiheisen tie-
tokilpailun. Lisäksi saimme nauttia 
haitarimusiikista. LC Oulu Pate-
niemen merkittävin aktiviteetti on 

Punainen nenä ja lipporieha
toukokuussa äitienpäivän jälkeise-
nä sunnuntaina pidettävä Lipporie-
ha Kuivasojalla koulun kohdalla. Ti-
laisuus on järjestetty vuosittain lähes 
30 vuoden aikana ja tilaisuudesta on 
tullut alueella suosittu tapahtuma 
kaiken ikäsille ennen kesää. 

Riehassa voi kisailla monissa la-
jeissa kuten kaloja lippoamalla, saa-
pasta heittäen, kävellen puujaloilla, 
lapsille on onnenpyörää ja ongin-
taa ym. Kalansaaliit riippuvat kevään 
etenemisestä ja kalojen noususta 
Kuivasjärveen. Ladyt huolehtivat 
kanttiinin antimista. Tavataan jou-
kolla toukokuussa Kuivasojalla!

Hannu Anttonen

Punaisten nenien jaon jälkeen kaikkien ilmeet olivat iloisia ja hauskaa oli 

kuten kuvassa nähdään.

LC Oulu Pateniemen merkittävin aktiviteetti on toukokuussa äitienpäivän jälkeisenä sunnuntaina pidettävä Lipporieha Kuivasojalla koulun kohdalla. 
Kuva viime kesän Kuivaojatapahtumasta. Tilaisuus on järjestetty vuosittain lähes 30 vuoden ajan.

Puolangan klubi on perustettu 
vuonna 1971. Jäseniä on tällä het-
kellä 16. Vuosittain klubi jakaa sti-
pendejä koululaisille, tukee nuo-
riso- ja vanhustyötä sekä muistaa 
sotiemme veteraaneja. Klubi on pe-
rinteisesti osallistunut myös kan-
sainväliseen nuorisovaihtoon.

Kuluvan kauden alussa oli suu-
rena aktiviteettina Halloota Puo-
lanka –palveluhakemiston toteutta-
minen klubin omana työnä. HT

Halloota Puolanka klubin omana työnä

Joulukuun klubikokous pidettiin 
joulujuhlan merkeissä Ravintola 
Esterissä.
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I-piirin ensimmäinen naisklubi Ou-
lun Sarat perustettiin 20 vuotta sit-
ten. Lionseilla oli huoli naisklubien 
vähäisestä määrästä, kun silloinen 
piirikuvernööri Jarkko Marttila 
esitteli perustamisideaa. Oulun Sa-
rojen perustajajäsen Tuula Seppä-
nen muistelee 90-luvun alun tapah-
tumia.

- Jarkko Marttilan piirikuver-
nöörikaudella  93-94  tuli puhet-
ta, että Suomeen pitäisi perustaa 
naisklubejakin. Olimme Rolf Sii-

Naisenergiaa hyvien asioiden puolesta jo 20 vuoden ajan

lasvuon 70-vuotissyntymäpäivillä, 
ja hän kysyi miltä sellainen ajatus 
kuulostaisi. Tiesin Lions-toimin-
nasta ja siitä se lähti vyörymään. 

Tuula otti luurin käteen ja läh-
ti soittelemaan. Hän esitteli ajatus-
ta Auli Korhoselle, Liisa Hentilälle 
ja Inkeri Hietaselle. Aletaanko-ky-
symykseen kaikki naiset vastasivat 
innostuneen myöntävästi. Ja kun 
jokainen vielä kysyi ystäviään mu-
kaan, oli perustamisillassa 9.9.94 
mukana 26 naista. Aiemmin touko-

kuussa oli ollut perustamiskokous, 
jossa päätettiin klubin perustami-
sesta. Sarojen alkutaipaleen ensim-
mäisenä opasleijonana toimi Pekka 
Siponen Limingasta.

Auttaminen on  
toiminnan johtotähti
Yhteisöllisyys ja auttaminen olivat  
päällimmäisinä ajatuksina klubin 
perustamisesta lähtien. Sarat ovat 
olleet vuosien saatossa auttamassa 
apua tarvitsevia perheitä. Avun tar-
ve ei ole hävinnyt mihinkään, oike-
astaan päinvastoin. 

- Yksittäisillä vanhuksilla on 
käyty esimerkiksi siivoamassa. On 
tehty siis talkootyötä. Silloin al-
kuun oli aina marraskuussa myös 
Naisten Messut. Siinä korostui yh-
dessä tekeminen. Ystävänpäivätans-
sit on myös pitkään jatkunut pe-
rinne. Toki myös Flooran-päivät, 
pienemmässä kaavassa, ovat olleet 
yhteistyön voimannäyttöjä, Tuula 
Seppänen kertoo vuosien saatossa 
tehdystä työstä.

Oulun Hiirosenkoti on Sarojen 
pitkäaikainen yhteistyökumppani. 
Sarojen juhlavuoden aikana myös 
Hiirosenkodissa järjestetään oma 
musiikki- ja kahvihetki. 

Koko maailma  
leijonilla lähellä 
Lions-toiminnan kautta huomaa 
pian tuntevansa paljon ihmisiä niin 
läheltä kuin kaukaa. Tuula Seppä-
nen kertoo hoitaneensa nuoriso-
vaihto-asioita aikoinaan kuuden 
vuoden ajan. Sinä aikana syntyi yh-
teyksiä maailmalle, jotka kantavat 
vielä tänäkin päivänä.

- Minulla on ollut  ympäri maa-
ilmaa vastaavia nuorisovaihtojoh-
tajia, joiden kanssa on kommuni-
koitu. Terveisiä saan aina, kun joku 
täkäläinen on nuorisoleirillä jossain 
päin maailmaa.

- Silloin kun minä hoidin tätä 
tehtävää, ei ollut sähköpostia. Soi-
teltiin, kirjoiteltiin ja faxattiin. Aina 
piti miettiä kun soitti, paljonko kel-
lo on Amerikassa, Intiassa ja Aust-
raliassa. 

Lionsvuosiin mahtuu myös kan-
sainvälisiä nuorisoleirejä, joista yksi 

on ollut myös Haukiputaan Virpi-
niemessä. Seppäsen perhe on toi-
minut myös isäntäperheenä lukui-
sista maista Suomeen  ja Ouluun 
saapuneille nuorille. 

- Vieläkin sain Japanista Sato-
milta kirjeen. Hän on mennyt nai-
misiin ja lähetti myös tyttärensä 
kuvia. Joulun aikaan yleensä tulee 
kirjeitä, miten vuosi on mennyt, 
Seppänen kuvailee.

Juhlinnan lomassa  
työ jatkuu
Juhlavuosi etenee  pitkälti erilaisil-
la kulttuuririennoilla. Maaliskuussa 
mennään teatteriin ja  toukokuus-
sa järjestetään jo perinteeksi muo-
dostunut Flooran-päivän hattujuh-
la. Kohokohta on 13.9. vietettävä 
pääjuhla. 

Oulun Sarojen toiminnassa on 
edelleen mukana iso joukko pe-
rustajajäseniä. Tehty työ on ollut 
mielekästä ja seurassa on viihdyt-
ty. Klubikokouksissa on mukava ta-
vata tuttuja. Tuula Seppänen luotaa 
katseensa tuleviin haasteisiin.

- Ikääntyminen, vanhusten li-
sääntyvä määrä ja huoli hoitajien 
jaksamisesta. Jos elinpäiviä on, niin 
kuka minua auttaa. Haluan olla mu-
kana auttamassa. 

- Leijonaperhe on suuri. Yhtei-
nen tavoite yhdistää.  

Teksti Päivi Annala
Kuvat Ulla Karppinen

Ystävänpäivä-
juhlissa 2013 
lahjapöytä oli 
runsas.

Lionit Marja-Leena Kärkkäinen, Aila 
Suhonen ja Marja Kinisjärvi joulun 
alla 2013 viemässä lahjoja yksin-
huoltajaisälle ja hänen tyttärelleen.

Joulun 2012 alla lahjoitettiin OYS:n 
vastasyntyneiden osastolle villa-
myssyjä ja -peittoja.
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Sotkamossa kisailtiin Leijonien 
voimalla. Kainuulaiset 3. alueen 2. 
lohkon Leijonat tapasivat toisensa 
iltapalan ja keilailun merkeissä. Ki-
sajoukkueita saapui keilaamaan pe-
räti viisi joukkuetta. Lc Sotkamo/
Vuokatti 1 joukkue ja Lc Kuhmo 
/Kuhmoniemi päätyivät tasape-
liin. Seuraavina olivat Lc Sotkamo/
Vuokatin 2 joukkue, Lc Sotkamo ja 
viimeisimpänä tuli naisjoukkue Lc 
Kuhmo‐Helenat. Tunnelma Sotka-
mossa oli korkealla minkä vuoksi 
esimerkiksi naiset ottivat keilailun 
harjoittelun merkeissä, sillä tuleva-
na maaliskuuna 2014 otetaan mit-
taa keilailun lisäksi myös tikanhei-
ton ja biljardin muodossa. 

Kainuulaisten tempaus

LC Suomussalmi ja Suomussalmen 
Riistanhoitoyhdistys järjesti yhteis-
työssä  sotainvalideille, sotavete-
raaneille, rintamamiesveteraaneille 
ja heidän puolisoilleen sekä leskil-
le perinteeksi muodostuneen pik-
kujoulun 8.12.2013 Hotelli Kian-
non Kuohissa. Veteraanit pääsivät 
nauttimaan ennen varsinaista pik-
kujoulua Teatteri Retikassa esityk-
sen Hevosmiestenpöytä. Samaan 
aikaan leijonat puolisoineen ko-
koontuivat syyskauden viimeiseen 
kuukausikokoukseen. Piirikuver-
nöörimme Eero Vilén juhlisti klu-

bivierailullaan kokoustamme. Vilén 
palkitsi kokouksessamme klubim-
me toiminnassa pitkään olleita jä-
seniämme Veijo Tauriaista, Raimo 
Rusasta ja Seppo Möttöstä. 

Veteraaneille järjestetty tapah-
tuma oli samalla klubilaisten pal-
velutapahtuma. Annoimme muun 
muassa kuljetusapua sitä tarvitse-
ville. 

Varsinaisen pikkujoulutapah-
tuman avasi Leijonat puolisoineen 
laulamalla No, onkos tullut kesä? ja 
Joulu on taas. Klubi presidentti ker-
toi veteraaneille Lions -toiminnasta 

Suomussalmella. Leijonat tarjoili-
vat joulupuurot puolisoitten avus-
tamana veteraaneille, sekä heidän 
saattajille. Lääninrovasti Risto Kor-
milainen piti hartaushetken. Veijo 
Tauriainen lauloi joululaulut Var-
punen jouluaamuna, En etsi valtaa 
loistoa Seppo Möttösen säestäessä 
hanurilla.

Riistanhoitoyhdistyksen edus-
tajat jakoivat veteraaneille joulu-
lahjaksi purkillisen paikallisilta 
riistamailta kaadettua hirvenlihaa 
jalostetussa muodossa. Veteraanei-
ta oli tilaisuuteen saapunut saat-

Piirikuvernööri  Eero Vilen kertoo 
klubilaisille ajankohtaisia asioita.

tajineen reilut kuusikymmentä. 
Lämminhenkisen pikkujouluta-
pahtuman päätteeksi lauloimme yh-
dessä, Maa on niin kaunis.

Asko Keski-Nisula
presidentti, LC Suomussalmi

Pikkujouluun osallituneita veteraaneita puolisoineen.

Joulumieltä veteraaneille
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Minut otettiin juhlallisesti vastaan Muhoksen Lions-
klubiin vuonna 1985. Olen täten  taivaltanut ”lei-
jonaviidakossa” 28 toimintakautta 100 %:n jäsenenä. 
Vuosien saatossa ovat Lionsjärjestön tavoitteet ja pe-
riaatteet säilyneet ennallaan, mutta klubin toiminta on 
monilta osin muuttunut.  

Takavuosina toiminta oli mielestäni jämerämpää - 
ainakin omassa klubissani. Kuukausikokouksiin tultiin 
klubipuku päällä. Joka kerta kajautettiin leijonamars-
si pontevasti. Asiat käsiteltiin selkeästi hyvän kokous-
tavan mukaisesti. Kokouksen jälkeen oli vapaan sanan 
vuoro. Silloin ns. ”pretkusiipi” paransi maailmaa joskus 
jopa puoliyöhön asti. Tuolloin klubissa ei ollut vielä 
naisjäseniä, vaan aktiviteetteja junnattiin miesjoukol-
la. Kuukausikokouksissa jäsenet pitivät vuorollaan esi-
telmän omaan ammattiin liityvästä tai muusta aiheesta. 
Nykyään esitelmät ovat jääneet lähes kokonaan pois. 
Nykyisin toiminta on myös rennonpaa. Kokouksissa 
istutaan vapaa asu päällä ja asiat käsitellään vapaam-
paan tyyliin kuukausitapaamisen merkeissä. Uusi lei-
jonamarssi ei innosta laulamaan. Kokouskäytäntö on 
mennyt ehkä hyvään suuntaan nykyhengen mukaises-
ti, mutta pukeutumiseen haluan kiinnittää pikkasen 
huomiota. Mielestäni klubiasun tulee olla päällä piiri-
kuvernöörin viraillessa kokouksessa, klubivierailujen 
yhteydessä ja kun uusia jäseniä  otetaan vastaan.

Lionsjärjestön tunnuslause Me palvelemme on 
juurtunut vankasti klubitoimintaan. Muhoksen Lions-
klubilla on lähes kymmenkunta perinteistä vuosittain 
toteutettavaa palveluaktiviteettia. Lisäksi toiminta-
kausiin sisältyy useita kerran suoritettavia aktiviteette-
ja. Paikallislehti Tervareitin osakkuuden ansiosta klu-
billamme ei ole nykyään varainhankinta-aktiviteetteja, 
koska osingot korvaavat rahan hankinnan. Niinpä klubi 
voi keskittyä täysillä palveluaktiviteetteihin.

Uudet jäsenet
Lions-liitto on painottanut viime aikoina uusien jäse-
nien ottamista klubeihin. Painotus on oikea, koska use-
at klubit ovat ”ukkoutuneet” ja toiminta on urautunut 

samoille raiteille. Toiminnan jatkuvuuden ja kehittämi-
sen vuoksi uutta leijonaverta tarvitaan kaikkiin klubei-
hin. Mutta uusien jäsenten hankinta ei saa olla itsetar-
koitus. Muhoksen Lionsklubiin otettiin vuoden 2013 
aikana peräti 11 uutta jäsentä. Näin ollen 30 % jäsenis-
töstä uusiutui vuoden aikana. Kaikki tulokkaat omaa-
vat varmasti jäsenpätevyyden, mutta tällaisen jäsen-
määrän rekrytointi kerralla on haastavaa.

Uusilla jäsenillä vie aikansa klubitoiminnan sisäistä-
miseen, joten vanhat jäsenet kuormittuvat enemmän. 
Uudet jäsenet voivat myös joutua vedetyksi liian no-
peasti sihteerin, rahastonhoitajan tai presidentin teh-
täviin. Lisäksi tällaisella lisäysvauhdilla klubin jäsen-
määrä saattaa kasvaa liian suureksi, jos ei laiteta jarruja 
päälle. Jäsenhankintaa tulee toki tehdä jatkuvasti, mut-
ta hallitusti. Toimikauden aikana otettava sopiva määrä 
olisi ehkä 2-3 jäsentä. 

Kummien toiminnalla on ratkaiseva merkitys uu-
sien jäsenten sopeuttamisessa. Ensiksi kummin tu-
lee kertoa ehdokaalle jäseneksi pyydettäessä mitä on 
lionstoiminta ja mitä velvotteita se pitää sisällään. Toi-
seksi kummin pitää tukea ja kannustaa uutta jäsentä ja 
vetää hänet toimintaan mukaan. Kaikkien vanhojen jä-
senten pitää myöskin perehdyttää ja kannustaa mento-
rina uusia jäseniä klubioimintaan. Jos nämä asiat jäävät 
tekemättä, saattaa tuore jäsen erota hyvinkin nopeasti. 
Näin on Muhoksen klubissa käynyt aika usein.

Pariskunnat jäseninä
Muhoksen Lionsklubissa on jäseninä kuusi pariskun-
taa. Heidän osuutensa on 33 % jäsenkunnasta. Lions-
toiminnasta pariskunnille muodostuu yhteinen har-
rastus, joka on eduksi myös klubille. Parin osapuolet 
voivat kannustaa ja tukea toisiaan. Yhteinen harrastus 
myös piristää  parisuhdetta. Vain toisen osapuolen toi-
minta klubissa saattaa aiheuttaa nyreyttä toisen taholta. 
Nyt tämä mahdollinen kitka jää pois. Pariskuntien ot-
tamista klubiin voikin suositella kaikille sekaklubeille.

Pertti Marttinen

Ukkoleijonan mietteitä
Muhoksen Lionsklubi perustettiin 
57 vuotta sitten. Eero Salo toimi 
kummina ja LC Oulu kummiklubi-
na. Kaikki klubin perustajajäsenet 
ovat siirtyneet ilmeisesti jo tuon 
ilmaisiin. Kesällä 2012 saattelim-
me perustajajäsenten kuopuksen 
ikileijona Eero ”Mönsä” Kokon 
iäisyysmatkalle Intiön vanhassa 
kappelissa. Surun sävyttämä leijo-
nahenki leijaili vahvana siunausti-
lausuudessa.

Voidaan varmaankin todeta, 
että ”Mönsä” oli leijonien leijo-
na. Tätä todistaa hänen viimeisinä 
päivinään sairasvuoteella esittämä 
kysymys katsomaan tulleelle lei-
jonaveljelle:- Käykö tämä makaa-
minen paikkauksesta?   

LC Muhoksen jäsenistö on uu-
siutunut lähes kaksi kertaa koko-
naan vuosikymmenien saatossa. 
Klubiin liittymisvuoteni jäsenis-
tä on enää meitä jäljellä 5 jäsen-
tä. Näin jäsenkunta on vaihtunut 
vuosikymmenten saatossa. Uusiu-
tunut jäsenistö toteuttaa varmasti 
jatkossa lionsaatetta perustajajä-
senten viitoittamaa tietä liontoi-
minnan uudistukset huomioiden.   

Klubin toimintakaaren aikana 
on toteutettu valtava määrä erilai-
sia aktiviteetteja ja rahaa on koh-
dennettu avustuksiin ja stipendei-
hin n. 450 000 euroa. Uskon, että 
Muhoksen Lionsklubi jatkaa tule-
vinakin vuosina leijonaharjat hul-
muten palvelutoimintaa.

Päätän ukkoleijonan mietteeni 
vanhan leijonamarssin viimeisen 
säkeistön muunnelluin sanoin:” 
Taas työhön leijonat, jok´ainut 
nainen sekä mies! Näin kulje 
Lions-ties! Ja osaltasi toimi, auta! 
Lie esteet korkeat, lie liukkaat tiet. 
Kun tahdot, uurastat, niin palvelua 
eespäin mittas viet.”

EPILOGI

Nostalginen kuva kahden vuosikymmenen takaa. 
Leijonat uurastamassa lasten liikennepuiston huolto-
rakennuksella.
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Sapsottaria. Poseerataan juhlajärjestelykokouksessa. Istumassa presi-
dentti Anna-Liisa Korhonen.

Monien tapaamisten ja palaveri-
en jälkeen Sotkamoon perustet-
tiin kolmas Lions Klubi, Sotkamo 
/Sapsottaret.

Klubihan on naisten klubi, niin-
kuin nimestäkin voi päätellä. Ni-
meä pähkäiltäessä mietittiin ,olisi-
ko se joku merkkihenkilö liitteinen, 
kunnes keksittiin Meillähän on pal-
jon järviä ja niillä kauniita nimiä. 
Sapso ja Sapsottaret tuntui ja kuu-
losti oikein mukavalta ja näin he va-
litsivat nimen Sapsottaret.

Niin kuin jo totesin olisihan 
meillä ollut muitakin hyviä järven 
nimiä, on Pirttijärvi on Kiimanen 
ja Iso-Kiimanen on Kusia ja niin 
edelleen, mutta ehkä Sapsojohdan-
nainen oli sittenkin oikein hyvä va-
linta.

Klubin perustamiskokous oli 

Uusi klubi perustettiin Sotkamoon
Ravintola Saraksessa Salmelanran-
nassa 25.10.2014. Oli Saatu kah-
denkymmenen kahden naisen 
suostumus ja allekirjoitus liittymis-
kaavakkeisiin. 

Kaikki naiset eivät olleet paikal-
la samaan aikaan mutta paperit oli 
kunnossa ja ensimmäiseksi Sapsot-
tarien presidentiksi valittiin Anna_
Liisa Korhonen. Hän on kunnioite-
tun Lion Y.A Korhosen tytär. Y.A 
Korhonen oli perustamassa en-
simmäistä Sotkamon klubia yli 40 
vuotta sitten ja on edelleen mukana 
aktiivisesti. Joten perinne jatkuu.

Samassa tilaisuudessa päätet-
tiin että Charter Night eli perusta-
misasiakirja kirjoitetaan 8.2.2014 
ja pidetään juhla asian kunniaksi ja 
se on edennyt niin pitkälle että juh-
lapaikka ja juhlapuhujat on valittu 

ohjelmat harjoiteltu, ruokalista tar-
kastettu. Kutsuja parasta aikaa lähe-
tellään. Juhlapaikkana toimii Ho-
telli Tulikettu.

Nyt odotellaan dokumentteja 
ja perustajajäsenten merkkejä sekä 

perustamisasiakirjaa pääkonttoris-
ta Amerikasta. Tervetuloa palvele-
vaan Lion perheeseen Sapsottaret. 
WE SERVICE.

DG Eero Vilén

Taifuuni Yolanda (kansainväliseltä 
nimeltään Haiyan) on aiheuttanut 
valtavaa tuhoa perjantaina 8. mar-
raskuuta 2013 kun se iski Filippii-
neille. Muiden avustusjärjestöjen 
tapaan myös Lions-klubien kan-
sainvälisen säätiö (LCIF) osallis-
tui katastrofin uhrien auttamiseen. 
Parin päivän aikana LCIF yhdes-
sä lähialueen lionien kanssa keräsi-
vät varoja ja lahjoitus summa koho-
si puoleen miljoonan US Dollariin. 
Varojen keruu jatkuu ja lionit osal-
listuvat tuhoalueiden korjaami-
seen. Annettujen lahjoitusten mää-
rä on noussut jo yli miljoonaan US 
Dollariin. Suomestakin on lahjoi-
tettu jo lähes 100 000 US Dollaria.

Lionsklubit ja LCIF avustavat Filippiineillä
Suomessa lionsliiton katastrofi-

tili otettiin käyttöön ja klubit ovat 
lahjoittaneetkin varsin aktiivises-
ti varoja keräykseen. I-piiristä lah-
joituksia on annettu yli 8000 euron 
edestä. Kevään aikana on varoja 
myös mahdollista kerätä lipaskerä-
yksellä. Keräyksen toteuttavat pai-
kalliset Lionsklubit. Leijonia onkin 
voinut nähdä näissä merkeissä lip-
paineen eri puolilla maata tammi-
kuusta alkaen. Lippaaseen kerätyt 
eurot menevät luotettavasti peril-
le. Varat ohjataan Suomen Lions-
liiton katastrofitilin kautta Filippii-
neille LCIF välityksellä.

Filippiineillä paikalliset, vapaa-
ehtoiset lionsklubien jäsenet orga-

nisoivat varojen suuntaamisen ja 
käytännön avustustyön tuhoalu-
eilla. Tähän mennessä kansainvä-
lisen LCIF-säätiön kautta on pys-
tytty antamaan apua jo kymmenille 
tuhansille taifuunin tuhoista kär-
siville filippiiniläisille tarjoamalla 
mm. suojaa, ravintoa ja terveyden-
huoltoa. 

Pitkän aikavälin avustustar-
peita ei ole vielä pystytty määrit-
telemään, mutta LCIF on tehnyt 
alustavia suunnitelmia mm. koordi-
nointikeskuksen perustamisesta ja 
telttakylien rakentamisesta. LCIF 
ja paikalliset klubit ovat varautu-
neet vuosia kestävään jälleenraken-
tamistyöhön.

Kansainvälinen Nuorisoleiri järjestetään Ou-
lussa 4.-14.8.2014. Leirille osallistuu noin 30 
iältään 16-21 vuotiasta nuorta ympäri maail-
man. Leirimajoitus järjestetään Pohtossa Ou-
lussa.

Nuoret saapuvat Ouluun viikko ennen lei-
riä, jolloin heille järjestetään perhemajoitus. 

Leirin järjestäjät hakevat parhaillaan isäntä-
perheitä, nyt siis loistava mahdollisuus saada 
ulkomainen nuori (noin 16-21v) viikoksi per-
heeseen asumaan. Ajankohta  perhemajoi-
tukselle on 28.7.2014 - 4.8.2014. Isäntäper-
he voi ottaa useampiakin nuoria asumaan ja 
toiveita sukupuolesta / maasta / kielitaidois-

ta voi esittää hakemuslomakkeella. 
       Lisätiedot ja hakemuslomakkeet Lei-

rikoordinaattori Kari Syrjärinne, e-mail: kari.
syrjarinne@elisanet.fi, p. 040-555 8684.

Isäntäperheitä etsitään
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LC   Linna klubin presidenttinä 
toimii Pertti Määttä ja sihteerinä 
Juhani Alanen. Kuluvalle kaudel-
le asetimme tavoitteeksi sisäisen 
toiminnan kehittämisen ja jä-
senmäärän kasvun turvaamisen. 
Edellisen kauden lopulla saim-
me kuulla LC Kajaani Pietarin 
lopettaneen toimintansa. Tämän 
perusteella läksimme liikkeelle 
myös me tässä jäsenasiassa. To-
sin meillä ei ole ollut mitään heik-
koutta uusien jäsenten hankin-
nassa aikaisemminkaan. 

Klubimme on ns. yhteisklubi. 
Muutama vuosi takaperin otim-
me joukkoomme ensimmäiset 

naisjäsenet ja tätä kehitystä on jat-
kettu. Esitämme uusille jäseneh-
dokkaille aina kutsun molemmil-
le puolisoille.

Sisäiseen tiedotukseen kiin-
nitimme myös huomiota. Klu-
bin toiminnasta ja informoinnista 
huolehdimme omien nettisivu-
jemme välityksellä sekä omilla fa-
cebooksivuilla. Molemmat on py-
ritty pitämään niin ajan tasalla 
kuin se on mahdollista. Lisäksi lä-
hetämme jokaiselle jäsenellem-
me kuukauden toiseksi viimei-
sellä viikolla tiedotteen, jossa 
kerrotaan tarkemmin tulevan 
kuukauden toiminnasta.

LC Kajaani Linnalla monipuolista toimintaa

Kauden päätös. DG Toivo Sistonen vieraili klubissamme viime kauden päätöstilaisuudessa. Samassa yhteydessä palkittiin myös klubimme ansioitu-
neita henkilöitä. Melvin Jones palkinnolla palkittiin DG Toivo Sistonen ja lion Matti Ruuskanen, yhden ruusukkeen ansiomerkin sai Juha Vornanen. 
Palkinnot luovutti presidentti Jari Juntunen. Kuva oikealla: Juhlassamme vieraili myös edellisenä kesänä nuorisovaihdossa ollut Emmi Aalto. Kuvassa 
on klubimme nuorisoasiamies Jari Eloranta ja DG Toivo Sistonen. Muuten iltaa vietettiin rattoisasti ruokaillen ja kahvitellen kauniissa Kajaanijoen kult-
tuurimaisemassa.

Kuluvan kauden aloitus. Perinteiseen tapaan aloitimme uuden 
kauden vesisateessa Paltamossa Nuorten koti Kimpassa. Iso joukko 
jäseniämme oli kokoontunut aloittamaan uutta kautta. Mukana 
olivat myös perustajajäsenemme Heimo Korhonen ja Jaakko Sarlin 
yhdessä presidenttimme Pertti Määtän kanssa.

Kaupunkifestivaalilla avustaminen. Kajaanin Hokin kaupunkifestivaaleilla olimme talkoissa teltan pystytyksessä ja itse tapahtumassa hoidimme 
VIP alueen sisäänkäynnin ja ohjasimme heidät sisälle. Vasemmalta: Jari Juntunen, Pasi Saikkonen, Pauliina Saikkonen, Aino Alanen, Juhani Alanen ja 
Tuomo Härkönen.

Jari Sinkkosen luentotilaisuus 

menestys. Klubimme järjesti yh-

dessä Nuorten Ystävät ry:n kanssa 

Jari Sinkkosen luentotilaisuuden 

Kaukametsän salissa. Sali oli ääri-

ään myöten täynnä opettajia, las-

tentarhanopettajia, lastenohjaajia, 

opiskelijoita ja lasten vanhempia. 

Yli 600 henkilöä oli kokoontunut 

tähän tilaisuuteen.

Lasten liikennetapahtuma . Alku-

valmistelut ja radan kuntoonlaitto 

tapahtui klubilaistemme toimesta.

Itse liikennetapahtumassa oli apu-

namme Autoliiton tiepalvelumie-

het Kainuun piiristä.
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Joulujuhla ja uusien jäsenien vastaanotto. Heti veteraanien juhlan jäl-
keen klubimme väki kokoontuu samassa paikassa omaan lopputapahtu-
maansa eli joulujuhlaan. Tapahtuma on siinä mielessä mielenkiintoinen, 
että ensin olemme saaneet olla porukalla auttamassa veteraaneja omas-
sa juhlassaan ja sen jälkeen kokoonnumme omaamme. Tänä jouluna oli 
tapahtuma vieläkin juhlavampi, kun siinä otettiin vastaan kaksi uutta jä-
sentämme Teuvo ja Irma Oikarinen.

Aikoinaan klubien strategias-
sa oli yhdeksi painopisteeksi otettu 
nuoriso ja sen toiminnan tukemi-
nen sekä mahdollinen avustaminen 
niin taloudellisesti kuin henkisesti-
kin. Onhan klubimme toiminnas-
sa mukana sellaisia henkilöitä 
huomattavasti, jotka ovat nuoriso-
toimintaan suuntautuneita. Niinpä 
toimintamme luonnostaan suun-
tautuu juuri tuolle alueelle. 

Useat toimintatapahtumamme 
tällä kaudella ovat suuntautuneet 
juuri nuorten tukemiseen: nuori-
sovaihto, Jari Sinkkosen luentoti-
laisuus kasvattajille ja vanhemmille, 
koululaisten liikennetapahtuman 

Nenäpäiväkeräys suoritettiin ns. lipaskeräyksenä Kajaanin Hokin jääkiek-
ko-ottelun yhteydessä. Leijonamme oli pudottamassa ottelun avauskie-
kon ja sai runsaat huomionosoitukset ja aplodit. Keräystuloksemme oli 
hyvä ja ihmiset ottivat mielellään osaa siihen.

Nuttuprojekti. Jo useamman vuo-
den ajan on klubimme puolisot ja 
naispuoliset jäsenet osallistuneet 
nuttuprojektiin, jossa Etiopian syn-
nytyssairaalan vauvoille kudotaan 
täällä nuttuja, jotka sitten yhteis-
lähetyksenä Suomesta toimitetaan 
perille. Klubimme toimesta on lä-
hetetty nuttuja noin 200 kappalet-
ta. Klubimme kustantaa langat ja 
lähetyskulut.

Sinapin valmistus ja myynti. Sinappi on klubimme toiseksi vanhin ak-tiviteetti. Sen on ollut yhtäjaksoisesti toiminnassa 1996 alkaen. Aktivitee-tin tuotto on käytetty viimeaikoina sotiemme veteraanien joulujuhlaan. Sinapin valmistaminen tapahtuu leijonien omin voimin, tosin käytämme apuna asiantuntijoiden tietoa. Joulukuun toisena viikonvaihteena on si-napin myynti Kajaanilaisissa tavarataloissa, jotka ovat antaneet tilansa avuliaasti käyttöömme. Leijonat suorittavat myyntitehtävän omalla mie-lenkiintoisella ja persoonallisella tavalla maistattaen sinappia ja samalla kertoen sen tuoton käyttökohteesta.

Sotiemme veteraanien joulujuhla. Sinapin myynnin tuotolla olemme 
useamman joulun ajan pystyneet tarjoamaan veteraaneille yhteisen jou-
lujuhlan ruokailun ja kuljetusten kera. Ohjelman suorituksessa ovat olleet 
avustamassa nuorisoryhmät ja Kajaanin Mieslaulajat.

järjestelyissä mukana oleminen, 
Kajaanin Hokin kaupunkifestivaa-
lin talkoissa ja tapahtumassa avus-
taminen, lukiolaisten päivätyöke-
räyksen tukeminen ja avustaminen 
järjestelyissä, nenäpäiväkeräys sekä 
nuttuprojekti kehitysmaiden lapsil-
le.
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Keräyslipaan kanssa  liiken-
teessä Pasi Saikkonen.

Päivätyökeräyksen luovutus. Kajaanin lukion oppilaskunta pyysi klu-
biamme mukaan syksyn 2013 taksvärkkikeräyksensä järjestelyin ja anta-
maan erityisesti apua lupa-asioissa ja rahojen hallinnassa. Olimme tässä 
tapahtumassa avustamassa lukiolaisia ja lopulta luovuttamassa keräyksen 
tuottoa asianomaisille tahoille. Klubimme edustajat rahastonhoitaja Risto 
Haverinen ensimmäinen vasemmalta ja presidenttimme Pertti Määttä kol-
mas oikealta. Nuoret luovuttajat olivat lukion oppilaskunnasta ja vastaan-
ottajana Jouko Hukkanen Kajaanin kaupungin puistoalueen vastaava.

Seppo Tuhkanen, Matti Ruus-
kanen ja Jari Juntunen.

Vierailu Transtechin junanvaunutehtaalla. Klubimme pääsi vieraile-
maan Otanmäessä olevalla junanvaunutehtaalla, jossa valmistetaan 
VR:lle tulevat uudet junanvaunut sekä Helsingin kaupungille tulevat raitio-
tievaunut. Vierailu oli mielenkiintoinen ja ensimmäinen uuden ajan ravin-
tolavaunu oli luovutusta vaille valmis ja pääsimme siihen tutustumaan. 
Samoin oli myös toinen raitiovaunu samassa pisteessä. Porukkamme oli 
jaettu useampaan tutustumisryhmään. Varsinaisessa tehdassalissa ei ol-
lut mahdollista kuvata.
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Edellisen kesän koko perheen Ze-
tor- tapahtuma Raahen Hum-
mastinvaaralla yhteistyössä Lions 
Club Raahe/Kreivi kanssa onnis-
tui ja kokemukset olivat hyvät, jo-
ten zetoristit jatkaa Lionien kans-
sa yhteisaktiviteetteja. Tulevalla 
Kainuun kierroksella nostetaan 
esille I-piirin nuoriso teema nuor-
ten syrjäytyminen ja nuorten syr-
jäytymisen ehkäisemiseksi tehtä-
vä työ. 

- Se on ajankohtainen, johon 
meidän kaikkien tulee tarttua ja 
tehdä työtä asian hyväksi, kehot-
taa Raahen seudun Zetoristien 
puheenjohtaja lion Matti Laurila 

- Kesän 2014 Zetor marssikier-
ros kattaa lähes kaikki Kainuun 
paikkakunnat, joten haemme yh-
teistyökumppaneita paikkakun-

Zetoristien yhteisaktiviteetit saavat jatkoa

Marssikierros Kainuuseen

Raahen Seudun Zetoristit on perustettu 2007. Pe-
rustajina Matti Laurila ja Tauno Rouhiainen. Kah-
desta jäsenestä ja kahdesta Zetorista ryhmä on 
paisunut 44 jäseneen ja 55 Zetoriin. Zetorit ovat 
vuosimallia 1952-1958. Puheenjohtajana on alus-
ta saakka toiminut Matti Laurila Raahesta.

Jäsenet ovat koko Pohjois-Suomen alueel-
ta. Ryhmä on toteuttanut useita mediaa kovasti 
kiinnostaneita zetormarsseja muun muassa Kuu-

samoon Rukatunturin huipulle, Tuuriin Keskisen 
kyläkaupalle ja pitkän Lapin vaelluksen, joka oli 
noin 900 km.

Kansanjoukkojen vastaanotto on ollut jos-
kus jopa henkeäsalpaavaa, muun muassa Rova-
niemellä Lordin aukiolla ja Kemijärvellä Taivaan 
Tulien torilla  2011. Monissa suurissa ja pienissä 
yleisötilaisuuksissa Zetoristit ovat vuosittain mu-
kana. Osa on jo muodostunut perinteeeksi.

nan Lions Klubeista. Yhteistyö oli-
si lähinnä klubin esillä oloa ja jopa 
mahdollisen ohjelman järjestämis-
tä paikkakunnalla.

Tapahtumalla on arvoa Lions 
toiminnalle. Klubi voi tuoda itse-
ään esille ja tiedottaa, että tämä on 
myös rekrytointitilaisuus. Tilai-
suuksissa voi keskustella ja kysel-
lä, toisin sanoen ottaa selville, mitä 
lionstoiminta on.

PDG nuorisotyötoimikunnan 
puheenjohtaja Jouko Lampinen 
viittaa  ”Nuorten syrjäytymisen eh-
käisy” -Lions I-piirin ohjelmaan, 
jossa todetaan, että suomalaisilla 
nuorilla sujuu elämä pääasiassa hy-
vin tai ilman suuria ongelmia. 

Kuitenkin on erilaisia kohtaloi-
ta. On arvioitu, että tällä hetkellä 
on Suomessa noin 60000 syrjäyty-

nyttä nuorta. Syrjäytymisen kovas-
sa ytimessä sanotaan olevan 32000 
nuorta, jotka eivät ole ilmoittau-
tuneet edes työttömiksi työnhaki-
joiksi. He ovat nuoria, jotka eivät 
näy missään tilastoissa. Heidätkin 
olisi löydettävä. Sanotaan, että yk-
sikin syrjäytynyt nuori on liikaa. 
Jokainen ihminen Suomessa on 
tärkeä. On arvioitu yhden syrjäyty-
neen nuoren maksavan yhteiskun-
nalle 1,2 miljoonaa euroa.

Lampinen toteaa, että kolman-
nen sektorin toimijat ovat hyvinkin 
tiukoilla. 

- Pääsääntöisesti he toimivat yh-
teiskunnan vähäisillä avustuksil-
la. Meidän tehtävämme on pyrkiä 
avustamaan mahdollisuuksien mu-
kaan näitä kolmannen sektorin toi-
mijoita. 

Autin vaaraa noustaan ylös. 
Matti Laurila ensimmäisenä.

Raahen Seudun Zetoristien pu-
heenjohtajana on alusta saakka 
toiminut Matti Laurila Raahesta.

- Pidän tärkeänä sitä, että avus-
tettava kohde ilmoitetaan etukä-
teen ja että kohde saa tuoda itse-
ään esille ko tapahtumassa.

- Tiedostamme sen, että pien-
ten on vaikea toimia ja heidän on 
verkostoiduttava tulosten saavut-
tamiseksi, joten autamme heitä 
tässäkin muodossa.

Mauri Viitajylhä
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LC Liminka Kultasirkut juhlii tä-
män vuoden maaliskuun 15. päi-
vänä viisi vuotta kestänyttä toimin-
taansa Limingan Nuorisoseuran 
talolla iloisissa merkeissä. Klubin 
toiminnan tuotoilla ja palvelualt-
tiudella on tuettu tämän lakeuden 
apua tarvitsevia aina vauvoista vaa-
reihin ja jopa globaalisti.

Klubin syntysanat lausui silloi-
nen piirikuvernööri Asko Merilä 
vieraillessaan LC Liminka Limin-
ganlahden kokouksessa 6.11.2008. 
Ajatus jäi hautumaan, mutta jo 
4.12.2008 klubin hallitus päät-
ti aloittaa naisklubin perustamis-
hankkeen. Tämän hankkeen tu-
loksena järjestettiin 15.3.2009 
perustamiskokous, jossa oli muka-
na 23 jäsentä. Klubin ensimmäi-
seksi presidentiksi valittiin musiik-
kiopiston rehtori Tiina Nikander. 
Klubin charter night –juhlaa vietet-
tiin 9.5.2009 Limingan Taidekou-
lulla.

Kultasirkut  5 vuotta Limingassa

LC Liminka Kultasirkut kiittää kaikkia toimintaansa tukeneita, niin yksityisiä henkilöitä ja yhteisöjä kuin myös sisar- ja 
veljeslioneita ja toivottaa menestystä sille tärkeälle työlle, jota yhdessä teemme. 

Terho Lipsonen ja Asko Merilä  ja Kultasirkuista sihteeri Virva Jakkula sekä presidentti Tiina Nikander.

Erityiset kiitokset Kultasirkut 
-klubin perustamisesta kuuluu Suo-
men Lions-liiton puheenjohtaja 
Asko Merilälle. Erityiset kiitokset 
klubin tukemisesta ja kannustami-
sesta osoitetaan myös opaslionil-
le Jari Hautalalle, kummeille Seppo 
Pietilälle, Timo Pietilälle ja Jukka 
Rautiolle sekä erityisesti myös LC 
Liminganlahden presidentti Terho 
Lipsoselle.  

Lyhyen toimintakautensa aika-

Leidit lentoon -tapahtumasta Limingassa 12.5.2012. Kuva: Jussi Riikonen.

Anne Väisänen allekirjoittamassa 
perustajajäsentodistusta, vierellään 
Virva Jakkula ja Terho Lipsonen Kultasirkkujen perustajajäsenet yhteiskuvassa

na LC Liminka Kultasirkut on jär-
jestänyt Limingassa muiden pro-
jektiensa lisäksi vuosittain kaksi 
päätapahtumaa: äitienpäivän aat-
tona suuren suosion saavuttaneen 
Leidit Lentoon -tapahtuman ja 
isänpäivän aattona hyväntekeväi-
syyskonsertin, joiden tuotot on 
lahjoitettu moniin hyviin tarkoi-
tuksiin. Tänä vuonna nämä tapah-
tumat jäävät väliin, sillä tänä vuon-
na vietetään klubin 5-vuotisjuhlaa. 

Juhlasta saatava tuotto menee per-
hettään yksin huoltaville äideille.

Lisäksi klubi osallistuu nuori-
sovaihtoon kuuluvan kansainväli-
sen nuorisoleirin järjestämiseen. 
Kulttuuripitäjänä tunnetussa Li-
mingassa nuorisoleiriläisille on 
suunniteltu taidepainotteinen päi-
vä yhteistyökumppanina Limingan 
Taidekoulu.

Anja Garanvölgyi
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LC Oulunsalo / Salottaret eivät ole 
ehtineet olla olemassa kokonais-
ta kalenterivuottakaan, mutta silti 
paljon on ehtinyt tapahtua. Vuoden 
2013 Nenäpäivä-keräyksessä erit-
täin aktiivisesti mukana olleet Sa-
lottaret pääsivät FlashMob videol-
laan Nenäpäivän päälähetykseen ja 
lahjoittivat keräykseen 1000 euroa. 
FlashMob-videota katseltiin youtu-
besta yli 3000 kertaa.

Nenäpäivä-keräyksen yhtey-
dessä Salottaret lahjoittivat myös 
Oulunsalon Nuorisotalolle 500€ 
elokuvalisenssiä varten. Elokuva 
ensi-ilta pidettiin tiistaina 28.1. en-
sin iltapäivällä alakoululaisille ja il-
lalla yläkoululaisille. Alakoululaisia 
oli kerääntynyt paikalle katsele-
maan Monsterit Oy-Yliopistoa 34, 
mikä oli huomattavasti yli Nuok-
karin ohjaajien odotusten!! Mu-
kana oli useita ensimmäistä kertaa 
talolla kävijöitä. Nuoria yläkoulu-
laisia paikalla oli vain kymmenkun-
ta katselemassa Nälkäpäivä-eloku-
vaa. Salottaret tarjosivat elokuvien 
katselijoille myös pientä napostel-
tavaa ja limua. 

Lions Club Oulunsalo / Salottaret

toimeliaina uuteen vuoteen
Salottaret ovat jatkossakin nuor-

ten asialla, sillä he ovat aktiivises-
ti mukana järjestämässä elokuus-
sa 2014 pidettävää Kansainvälistä 
Nuorisoleiriä yhdessä muiden alu-
een Lions Clubien kanssa. Leirille 
osallistuu 30 iältään 16-21 vuotias-
ta nuorta ympäri maailman. Nuo-
ret saapuvat Ouluun viikko ennen 
leirin alkua, jolloin heille tarjotaan 
perhemajoitus. Leirin aikana nuo-
ret majoittuvat Pohtossa. 

Helmikuun ensimmäisenä vii-
konloppuna Salottaret osallistuivat 
LC Oulu / Avaimen järjestämään 
Kultaisen Räpylän uimaviestiin. 
Tempaus oli piristävä ruiske kloo-
rivettä Oulun uimahallissa talven 
keskellä. Salottaret valloittivat vaa-
leanpunaisilla niminauhoilla ja ti-
manttitiaroilla kilpailevat mies-
joukkueet. Ihailevia ”paparazeja” 
kameroineen parveili heidän ympä-
rillä ja iloista naurua ja hyväksyviä 
kannustushuutoja raikui hallissa. 
Isäntäklubi Lc Oulu/Avain kiitteli 
Salotarten uimareita ja kannustus-
joukkuetta värikkäästä panoksesta 
muuten niin miesvaltaisessa kisas-

sa. Joukkueita oli yhteensä 8, jois-
ta 1 naisjoukkue (Salottaret) ja 7 
miesjoukkuetta. Lc Oulunsalo / Sa-
lottaret voitti kirkkaasti tiaranmi-
talla naisten sarjan ja sai kaulaansa 
upeat kultamitalit sekä kiertopal-
kinnoksi kultaisen räpylän.

Maaliskussa teemme palveluak-
tiviteetin Oulunsalon Salonkarta-
noon, jossa 1.3. laskiaislauantaina 
Salottaret menevät joukolla leipo-

Tällä hetkellä Salottaret myyvät talkoilla ”Hyvän mielen konserttiin” ohjel-
malehtisiä, joiden tuotto menee Oulun seudun nuorten musiikkikoulutuk-
sen tukemiseen. Konsertti on  7.2.2014 klo 19 Oulun Tuomiokirkossa.

maan tuoreita pullia vanhuksille ja 
pidämme iloisen yhteislauluhetken 
kahvikekkereiden ratoksi.

Tuulia Suomela
LC Oulunsalo / Salottaret

Mukana on myös kuva nenäpäi-
vätempauksesta, jossa lipaske-
räyskuva valittiin ylen kuvakilpi-
lussa, missä 10 parasta kuvaa sai 
nenäpäivä T-Paidan. SandUp-
tapahtuman tiimoilta kuva nenä-
päiväleipureista, leivoimme 800 
poro-, kasvis-, ja bananimuffissia. 
Flashmob pyörii vieläkin youtoo-
bissa. Nenäpäivään saimme kerät-
tyä 1000 euroa.

Salottaret vei LC Oulu/Avaimen 1.2. järjestämässä Kultaisen Räpylän uimaviestissä naistensarjan voiton tiaran-
mitalla. Salottaret oli ainoa naisporukka.

Kuva Salottarien varainhankinta-
tempauksesta Oulunsalon Kaptee-
nin joulumarkkinoilla, tuotto me-
nee kaikki hyväntekeväisyystyöhön 
muun muassa kotikylässämme 
Oulunsalossa. Oulunsalon nuoriso-
toimelle on jo lahjoitettu 500 euroa.
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Tämän vuoden toukokuun 29 päi-
vänä LC Vaala luovutti ja Vaalan 
kunta vastaanotti kaikkien kunta-
laisten liikuntaharrastuksen edistä-
miseksi hankitun peliareenan. Peli-
areenan luovutti klubin presidentti 
Pekka Kemppainen ja Vaalan kun-
nan puolesta lahjoituksen vastaan-
otti kunnanhallituksen puheenjoh-
taja Reijo Virkkunen.

Virkkunen toi vastaanottopu-
heessaan esille seuraavia asioita:

- Nyt luovutettu areena käsittää 
monitoimikentän, kenttärakenteet 
ja tekonurmen asennettuna.

- Monitoimikenttä toteutettiin 
yhteistyössä LC Vaalan kanssa ja se 
on osa lähiliikuntapaikkaa. Lähilii-
kuntapaikan kokonaiskustannus-
arvio oli 148 025 euroa, jonka kat-
toivat Pohjois-Pohjanmaan ELY 50 
000 euroa, LC Vaala 40 000, kun-
ta 30 344, arvonlisäveron osuus 27 
681 euroa.

- Lähiliikuntapaikka on suunni-
teltu siten, että se on avoin ja kaikil-
le ikäryhmille suunnattu toimimi-
sen paikka. Se aktivoi liikkumaan 
yhdessä ja yksin. Tietyt välineet 

LC Vaala lahjoitti 50-vuotisen historiansa suurimmat lahjoitukset

Peliareenan luovutti (vas) klubin 
presidentti Pekka Kemppainen ja 
Vaalan kunnan puolesta lahjoituk-
sen vastaanotti kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Reijo Virkkunen.

Areenan käytön käynnisti LC Vaalan presidentti Pekka Kemppainen suorit-
tamalla avauspotkun.

Peliareenalla mahdollisuusuus harrastaa kaikkia palloilulajeja

ovat aina avoimessa käytössä, mut-
ta nyt käyttöön otettavan areenan 
kohdalla toimii varausjärjestelmä.

- Koulupäivien aikana koululai-
set tuovat suurimman käytön, mut-
ta jos koulupäivien aikaan on vapai-
ta aikoja, käyttövuoroja voi varata 
ja iltaisin, viikonloppuisin ja loma-
aikaan areena on varattavissa kaikil-
le Vaalalaisille toimijoille käytettä-
väksi.

- Vaalan eläkeläisyhdistykset ovat 
jo suunnitelleet petangin- ja mölkyn 
pelivuoroja areenalla. Hiekkateko-
nurmi antaa näihinkin peleihin tasa-
puoliset olosuhteet pelaajille.

- Areena antaa mahdollisuuden 
harrastaa kaikkia palloilulajeja verk-
kopelit mukaan lukien. Lähiliikun-
tapaikka nivoutuu saumattomas-
ti urheilu-, pallo- ja tenniskenttiin. 
Lisäksi uusi ja vanha urheilusali 
tuovat lisätarjontaa lähietäisyydel-
lä. Talvisin liikuntapaikkaluetteloa 
täydentää jääkiekkokaukalo, luiste-
lukenttä ja hiihtolatu. Toivomus on 
että areena, lähiliikuntapaikka ko-
konaisuudessaan ja muut liikunta-
paikat innostavat kaikkia vaalalaisia 

liikkumaan monipuolisesti.
Valmistunut areena on Aaba-yh-

tiön tekemä kotikenttä Modules. 
Vaalan kunta on tehnyt pohjatyöt 
ja areenan  pystytys on tehty Aaban 
toimesta. 

LC Vaala on avustanut 40 000 
eurolla lähiliikuntapaikkarakenta-
mista ja LC Vaalan myöntämä avus-
tus kattaa nyt käyttöön otettavan 
Areenan hankintakustannuksen. 
LC Vaala sai 5 000 euron avustuk-
sen Aarne Ritari säätiöltä areenan 
hankkimiseen. 

Myös luovuttaja presidentti 
Pekka Kemppainen korosti areenan 
tarkoitetun kaikkien kuntalaisten 
liikuntaharrastuksen aktivoimisek-
si, joko yksin tai jonkin yhteisön 
kautta.

Vaalan yhtenäiskoulun uusi 
koulurakennus otettiin käyttöön 
tämän vuoden syksyllä, joka sekin 
on Vaalan kunnan historian suu-
rin yksittäinen rakennushanke. Uu-
disrakennuksen alkumetreistä läh-
tien rakennussuunnitelmiin tuli 
mukaan lähiliikuntapaikan rakenta-
minen koulukeskuksen yhteyteen. 
Tuolloin klubin presidentti lion 
Heikki Kivioja esitti klubille mie-
tittäväksi peliareenan lahjoittamis-
ta koulukeskukseen tulevan lähilii-
kuntapaikan yhteyteen. Klubi otti 
haasteen vakavasti ja teki tarvittavat 
päätökset kaikkia kuntalaisia palve-
levasta peliareenasta.

Areena on monipuolinen liikun-
tapaikka vauvasta mummiin tai vaa-
riin. Uskotaan, että Areenaa tullaan 
käyttämään ahkerasti. Arkisin päi-
vän ajat ovat koululaisten käytössä 
ja muu aika tullaan jakamaan kun-
nan puolelta aikavarauksella. 

Tämän vuoden avustukset eivät 
LC Vaalan osalta pääty tähän, vaan 
klubi on sitoutunut työllistämään 

Vaalan yhtenäiskoulun 9lk:n ja lukion 
pojat avasivat omalta osaltaan aree-
nan käytön näytöspelillä.

kunnan kautta 2. asteen opiskelijoi-
ta ns. kolmannen viikon ja varannut 
siihen 5 000 euroa.

Lisäksi klubi jakaa stipendejä 
opiskelijoille noin 3 500 euroa ja 
Sulho Reentilän ja Väinö Vähäsar-
ja stipendit (á 250 € ) sekä yrittäjäs-
tipendi (500 €).

Klubi jakoi hakemusten perus-
teella yhteisöille ja yksityisille avus-
tuksia yhteensä 13 600 euroa.

Näin klubi toteuttaa yhtä Lioni-
en periaatetta: 

Luovuta Isänmaasi Onnellisem-
pana Nouseville Sukupolville.

Lauri Ratava
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Terveisiä Hampurista!
lin vieressä. Siitä oli helppo siir-
tyä tutustumaan kaupunkiin, jota 
mahdollisuutta käytimmekin hy-
väksemme. Kun joukossamme 
oli henkilö joka on asunut vuosia 
Hampurissa, niin opas oli omasta 
takaa.

Saavuimme Hampuriin 1.7. ilta-
päivällä ja näin ollen meillä oli aikaa 
tutustua kaupunkiin, sen upeisiin 
puistoihin ja nauttia hyvistä ravin-
tolapalveluista. Virallinen Conven-
sion ohjelma alkoi 2.7. DG elektien 
piti noutaa ilmoittautumismateri-
aali ja erityiset lahjat, jotka tuleva 
liiton presidentti Barry J. Balmer 
ja puoliso Anne lahjoittivat meille 
elekteille. 

Lahjojen saamisen jälkeen siir-
ryimme valokuvaukseen missä 
meidät ikuistettiin presidentti ja 

rouva Balmerin kanssa.
Convension virallinen avajais-

seremonia oli keskiviikkona 3.7. 
Harri Ala-Kulju piti meille neljäl-
letoista suomalaiselle DG elektille 
koulutukset, joita oli kolmena päi-
vänä. Koulutus oli intensiivistä ja 
läsnäolot kirjattiin kaksi kertaa päi-
vässä. Kaikki suoriuduimme kunni-
alla kurssista. 

Koulutusaikana lounas tarjot-
tiin talon piikkiin vain elekteille. Is-
tumaseurue oli arvottu etukäteen ja 
kaikkina koulutuspäivinä ruokail-
tiin tässä samassa, noin kahdeksan 
hengen pyöreässä pöydässä.

Oli hauska huomata, ettei Kau-
ko-Idän ihmisille maistunut saman-
lainen ruoka kuin meille vai oliko-
han päinvastoin, mene ja tiedä.

Tarja Rissanen Päivi ja Jouko Lampisen keskellä, jotka matkustivat Ham-
puriin Oulu Raatti klubista.

Tässä vietämme pohjoismaista iltaa kuvassa i-piirin edustajia ainakin Eero Vilén, Jari Hautala ja Ari Brunni puoli-
soineen ja eräs lännenmies.

Kuluneen toimintakauden 2013-
2014 Lions järjestön 96th vuosi-
kokous pidettiin pitkästä aikaa Eu-
roopassa ja paikkana oli Hampuri. 
Siellä järjestetään vuosittain monia 
suuria kokouksia ja lionien 25 000 
jäsenen kokous ei tuottanut heil-
le suuria ongelmia, siellä riitti ma-
joitustiloja ja suuria kokouspaikko-
ja. Lionien pääkokous pidettiin O2 
hallissa, johon meitä mahtui noin 
15 000 henkeä.

Säät suosivat koko kokouksen 
ajan, joten myös lomaosuus Wehr-
manin saarella oli hieno elämys.

Olen kirjoittanut Hampurin 
matkasta syksyn aikana piirin koti-
sivuilla blogeissani, mutta tässä vie-
lä tiivistelmä.

Meidät suomalaiset oli majoitet-
tu Radisson Blu hotelliin, mikä oli 
Convension keskeisenä paikkana. 
Siellä oli mm. elektien koulutus ja 
monet tapaamiset ja päivänavauk-

set ja päätöstilaisuudet.
Dammtormin rautatie- ja met-

roasema sijaitsivat aivan hotel-

OULUN
LAATUKULJETUS

www.laatukuljetus.fi

Tiilikaton maalauksella
lisäikää katollesi.

Puh. 044 577 7040
tapani.vahanen@oulunkattohuolto.fi

www.oulunkattohuolto.fi
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Löhes joka ilta joku maa järjesti partyja missä maisteltiin maiden juomia 
ja syömiä,kuvassa Suomen osasto joka oli samoissa tiloissa muiden poh-
joismaiden kanssa.

En tiedä missä puolisot ruokai-
livat, mutta kovin iloisina he pala-
sivat iltapäivällä ostoksineen ho-
telliin. Jälleennäkemisen riemu oli 
aina suuri.

Päivät päättyivät aina yhteenve-
toon. Päivällisellä käytiin usein yh-
dessä, jossain kaupungin monista 
hyvistä ravintoloista, joita oli mu-
kavan kävelymatkan päässä hotel-
listamme.

Suuri pääjuhla oli 5. heinäkuuta 
O2 hallissa. Sinne kokoontui noin 
15 000 lionia ja mukana tietenkin 
kaikki noin 750 DG elektiä. Tilai-
suudessa oli hienoja musiikkiesi-
tyksiä ja puheita ja palkitsemisia, 
joista mainitsen tässä muun muas-
sa suomalaisen leon, Satu Pamilon, 
joka palkittiin Vuoden Leona.

Illan kohokohta oli kun me elek-

tit ja puolisot repäisimme elekti-
nauhat rintapielistämme ja näin 
alkoi meidän piirikuvernöörikau-
temme.

Lauantai aamupäivällä kokoon-
nuimme Hampurin Raatihuoneen 
torille, jonne ryhmityimme jonkin-
laiseen maanosien ja/tai maiden 
nimien mukaiseen aakkosjärjestyk-
seen. Olimme yhtenäisenä skandi-
naavisena ryhmänä muodostaen 
lippulinnan, jossa marssittiin kah-
deksan rinnan ja monta peräkkäin 
lippuja tyylikkäästi kantaen. Itse 
kannoin Norjan lippua. Puolisot 
ja muu paraativäki seurasivat kah-
deksan hengen rintamana laulaen 
ruotsalaista marssilaulua korkealta 
ja kovaa.

Paraatiin osallistui 18 000 lio-
nia, mitä moninaisimmin pukeu-

tuneina ja riemukkaasti karkeloi-
den/soittaen/laulaen. Paraati kesti 
lähes neljä tuntia, mutta siitäkin 
selvittiin. Sitten aloitimmekin val-
mistautumaan lomaosuuteen jon-
ne lähdimme lauantaina aamulla ja 
paikka oli Wehrmanin saari suoraa 

pohjoiseen Hampurista Itämeren 
rannalla Tanskan länsipuolella. Sää 
suosi myös lomaosuuttamme, ja 
meillä kaikilla oli niiiiiin mukavaa. 

Eero Vilén

Kuva O2 hallista missä oli pääjuhla. 

Sotkamo
www.tuhkanen.fi

tuhkanen Koy Ystäväntie

LIMINKA
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Lions-Liiton vuosikokouksessa 
8.6.2013 Vierumäellä Heinolassa 
valittiin Lions-Liiton uudeksi pu-
heenjohtajaksi Asko Merilä Utajär-
veltä ja varapuheenjohtajaksi tuli 
äänestyksen jälkeen Tuomo Holo-
painen Helsingistä. 

Toimikausi alkoi heinäkuun 
alusta ja päättyy kuluvan vuoden 
kesäkuun lopussa. Oulujokivarres-

Onnistunut Lions-Liiton 
vuosikokous Heinolassa

I-piirin lippukulkue, VDG Susanna Saranlin-
nan kantaessa piirin lippua, marssimassa 
sisään kokoushalliin juhlavan marssimusii-
kin tahdissa. Yhdellä jos toisellakin taisi tul-
la kyynel silmäkulmaan erittäin näyttävää 
kulkuetta seuratessa.

ta sekä kaikkialta i-piirin alueelta oli 
kannustusjoukkoja mukana. 

Kaikkiaan vuosikokoustapahtu-
maan osallistui noin 2000 henkeä. 
I-piirin alueen piirikuvernöörik-
si kukitettiin sotkamolainen Eero 
Vilén yhdessä puolisonsa Tarja Ris-
sasen kanssa. Suomen ehdokkaak-
si kansainväliseen hallitukseen va-
littiin Jouko Ruissalo Helsingistä. 

Vuoden 2017 vuosikokouspaikka-
kunnaksi oli ehdolla Helsinki, Ro-
vaniemi ja Joensuu, joka äänestyk-
sessä vei voiton. 

Merilä vetosi kiitospuheessaan 
uusien klubien perustamisen sekä 
naisjäsenten tulemisen klubeihin li-
säämään lioneitten palveluvoimaa. 

Vuosikokouksessa toteutettiin 
useita uudistuksia. Merkittävim-

mät näistä koskivat ilmoittautumis-
ta, äänestämistä, marssin korvaa-
mista juhlavalla lippuparaatilla ja 
vuosikokouksen viestintää. Järjes-
täjien taholta kerrottiin, että haas-
teissa onnistuttiin hyvin ja ainakin 
osa näistä uudistuksista löytänee 
paikkansa myös tulevissa vuosiko-
kouksissa.

Kokoussalissa tauolla Kalevi Holappa, Mikko Kemilä Utajärveltä sekä 
Mauri Viitajylhä Muhokselta.

42

Erkki ja Paula Puolakka sekä Anja ja Jorma Määttä LC Oulu Terva klubista. 
Jorma on innokas kuvaaja ja hänet nähdäänkin usein kameran kanssa.
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Vuosikokouksen ohjelmaa oli 
tiivistetty siten, että lähes kaikki 
asiat saatiin käsiteltyä lauantaina ja 
suuri osa kokousväestä saikin suun-
nata kaikessa rauhassa kotimatkalle 
sunnuntaiaamuna. Seuraava vuosi-
kokous on Porissa ja vuonna 2015 
kokoonnutaan Sotkamon Vuokat-
tiin. 

Heimo Turunen

Vaalan, Utajärven ja Muhoksen klubien edustajat olivat kokouksessa suurella joukolla mukana. Kuvassa he ovat onnittelemassa valittua Lions-Liiton 
puheenjohtajaa Asko Merilää ja hänen puolisoaan Kaisua.

Kuhmolaisia kokousedustajia ja naisklubi Helenat oli hyvin edustettuna. Jorma Soikkeli LC Kuhmo sekä Hele-
noista Sinikka Soikkeli, Arja Kemppainen, Eija Kyllönen ja Irmeli Aalto. Vuoden 2015 Vuosikokouspaikka 

Sotkamon Vuokatti esittäytyi näyt-
tävästi. Infokassit menivät nopeasti 
jakoon. 

Kaksoisveljekset tapasivat puolisoineen, kaikki leijonia, vuosikokouksessa. 
Veljekset viettivät lapsuudessaan monia kesiä yhdessä. Merja Vilén LC Hä-
meenlinna Liinut, Erkki J. Vilén LC Hämeenlinna Lammi. Eero Vilén ja Tarja 
Rissanen LC Sotkamo/Vuokatti.  

Edellisen kauden piirikuvernööripari Toivo ja Leea Sistonen onnitteluvuo-
rossa ja samalla luovutti Amerikasta hankkimansa stetsonin uudelle piiri-
kuvernööriparille Eero Vilénille ja Tarja Rissaselle. 

Kokousta johtamassa varapuheenjohtaja Asko Merilä, puheenjohtaja Seppo Söderhom ja pääsihteeri Maarit Kuikka. 
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Suomen Lions-Liiton kuvernööri-
neuvosto kokoontui viikonloppu-
na 23.-25.8. Utajärven Rokualla. 
Perjantaina keskustelutilaisuuden 
jälkeen vierailtiin Merilän Karta-
nossa, jossa isäntänä ja emäntänä 
toimivat Asko ja Kaisu Merilä. Siel-
lä pidettiin myös liiton hallituksen 
kokous. 

Lauantaina oli seminaari ajan-
kohtaisista asioista, jossa keskustel-
tiin muun muassa lions-toiminnan 
julkisuuskuvasta sekä uusien klu-
bien perustamisesta ja toiminnan 
käynnistämisestä. 

I-piirin puolesta isäntänä toimi-
nut DG Eero Vilén kiitti LC Utajär-
vi/Isa Asp ja LC Utajärvi klubia ti-
laisuuden järjestämisestä. 

-On hienoa, että meiltä löytyy 

Kuvernöörit Rokualla
vahvuuksia järjestää suuria tapah-
tumia. Hyviä asioita on päivien ai-
kana tullut esille. Pidän tärkeänä, 
että on lähdetty uudistamaan toi-
mintaa. Laivassa on lähdetty kään-
tämään suuntaa. Se on hidasta, 
mutta suunta on oikea, nyt on “ruo-
ri oikealle”. 

Asko Merilä haastoi jokaisen 
klubintoiminnan kehittämistalkoi-
siin. Pääpainotus on palveluvoiman 
lisäämisessä sekä säilytetään ole-
massa olevat jäsenemme ja pyyde-
tään uusia jäseniä aina kun on ma-
dollista mukaan toimintaamme. 

PCC Pekka Rautakorpi herätteli 
lauantai-illan juhlapuheessaan lions 
–arvoista mainitsemalla kolme sa-
naa; vapaus, tieto ja kansakuntam-
me turvallisuus. Hän vetosi, että 

kantaisimme vastuuta kanssaihmi-
sistämme. Lioneittein palvelutyö 
on epäitsekästä ja nöyrää lähimmäi-
sen auttamista, jota ilman maailma 
olisi varmaan 

Muhoksen kirkkoherra, lion 
Jouni Heikkinen kertoi puheessaan 
palvelemisen ja vaatimattomuuden 
merkityksestä. 

Leijonatyöhönkin kuuluu aito 
yhteys verkostoitumiseen eri taho-
jen kanssa, myös seurakunnankin 
kanssa.  Siitä on moniaita hyviä esi-
merkkejä.  Muhoksella mm sanka-
rihautojen puhdistamista ja tekstin 
maalaamista, kirkkometsikön oksa-
talkoolaisuutta ja useita muita vas-
taavia työmuotoja. 

Mauri Viitajylhä

Kirkkoherra Jouni Heikkinen kertoi 
puheessaan palvelemisen ja vaati-
mattomuuden merkityksestä. 

Piirikuvernöörejä kokoontui ympäri Suomea elokuussa Rokualle kuluvan kauden ensimmäiseen Kuvernöörineu-
voston kokoontumiseen. 

LC Utajärven klubin lionit Kalevi 
Holappa, Esa Kurttila ja Veli Kar-
vonen kantoivat liput kokoushuo-
neeseen Siniristilippumme laulun 
aikana. 

”Leijonatyöhönkin kuuluu 
aito yhteys verkostoitumi-
seen eri tahojen kanssa.”

Suomen vuoden 2014 euroviisu-
edustaja Softengine on menestynyt 
aiemminkin kilpailuissa. Vuonna 
2012 se voitti Suomen Lions-liiton 
vuosittaisen SKEBA-skaban.

Suomen Lions-liitto järjestää 
vuosittain kaikille nuorille avoimen 
ja maksuttoman valtakunnallisen 
nuorisobändikilpailun. Sen  yhtenä 
tavoitteena on edistää nuorten har-
rastusta musiikin parissa. Samalla 
voidaan vaikuttaa nuorison musiik-
kimaun monipuolistamiseen ja ta-
son nostamiseen.

Kilpailun kuluessa jokainen 

Softengine voitti lionien SKEBA-skaban jo vuonna 2012
osallistuja saa kehittävää palautet-
ta ja esiintymiskokemusta. Jokai-
sen osaamista arvostetaan ja nuoria 
rohkaistaan asettamaan tavoitteita 
ja pyrkimään niihin.

SKEBA-skaba on bändeille, joi-
den jäsenten keski-ikä kilpailu-
vuonna on korkeintaan 18 vuotta 
ja joiden vanhimmat jäsenet täyttä-
vät kilpailuvuonna korkeintaan 20 
vuotta.

Karsintakilpailuja järjestetään 
eri puolilla Suomea. Tänä vuon-
na loppukilpailu pidetään Porissa 
perjantaina 6.6.2014.  Suomen pa-

SKEBA-skaban nettisivut: www.lions.fi/toiminta/skeba_-_nuorten_bandiskaba/   Softenginen viralliset Facebook-sivut: https://fi-fi.facebook.com/softengineband

ras nuorisobändi esiintyy myös Po-
rissa Nuorten Areenassa lauantaina 
7.6.2014.

Yhteiskumppanina on MTV:n 
ja Tukikummit -säätiön Nuorten 
hyväksi -kampanja.

Softengine@Ylen kuvapalvelu
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Tuttu Niilo Tarvajärven kehotus on tänä päivän 
ajankohtaisempi kuin aikanaan 60 –luvulla. Me 
olemme heikommassa kunnossa kuin uskom-
mekaan. Omaehtoinen liikkuminen ja kehon 
kunnosta huolehtiminen on keskimäärin vä-
hentynyt ja liikuntakäyttäytyminen on voimak-
kaasti polasrisoitunut. Toisessa päässä janaa on 
runsaasti liikkuvien ryhmä ja vastaavasti toises-
sa päässä janaa on liikkumattomien ryhmä. Kes-
kimäärin liikkuvien määrä on vähentynyt. Huo-
lestuttavammaksi tämän rakenteen tekee se, että 
lapset eivät liiku terveyden kannalta riittävästi. 
Alakouluvaiheessa tilanne on parempi, mutta jo 
yläkouluikäisten kohdalla tilanne on huolestut-
tava. Eli aikuisten ja perheet liikkeelle. Vanhem-
pien esimerkin kautta saadaan lapsetkin mu-
kaan.

Terveysliikunta, painonhallinta  
ja kunnon kohottaminen
Terminologia ja käsitteistö on sekava ja häm-
mentävä. Lääkäri ja valmentaja Harri M. Hak-
karainen on hyvin kirjoituksissaan kontrannut  
tuota  ”terveysliikunnan” käsitettä kysymäl-
lä ”Mitä on sairausliikunta?” Jokaisen henkilön 
oma henkilökohtainen lähtötilanne liikunnan, 
terveyden ja painonhallinnan suhteen on juu-
ri se mistä kaikkia alkaa. Liikkumattoman 30 –
vuotta täyttäneen aikuisen on syytä ennen aloi-
tusta käydä terveys ja –lääkärintarkastuksessa 
varmistamassa, että mitään esteitä liikkumiselle 
ei ole tai mikäli jotakin liikkumisen vaikuttavia 
sairauksia on -  miten ne tulee huomioida.

Painonhallinta ja painon pudottaminen ovat 
kaksi eri asiaa: kaikille painohallinta on tärkeää 
ja siihen tulee jollakin tasolla kiinnittää huomi-
ota, mutta kaikkien ei tarvitse painoa pudottaa 
-  meillä on oikeasti olemassa normaalipainoi-
siakin tässä maassa, vaikka joskus mediasta saa 
toisen käsityksen. Toisaalta oma lääkärini sanoi 
kerran lohduttavasti, että ”On parempi olla yli-
painoinen ja hyväkuntoinen kuin laiha ja huono-
kuntoinen!”

Energiatasapaino on painonhallinnan tärkeä 
elementti; Kuluta se minkä syöt ja juot! Yksilö-
tasolla yleistäen energiankulutus samalla liikut-
taessa on matkaa kohti vakio. Eli painonhallin-
nan kannalta liikuntaan käytetyllä ajalla ei ole 
suurta merkitystä, kun vain tehdään työtä jolla-
kin tasolla riittävän paljon.

Kaikki painohallintaan positiivisesti vaikutta-
va liikkuminen ei kuitenkaan kehitä kuntoa. Yksi 
periaate kunnon kehittämisessä on se, että eli-
mistöä pitää kuormitta jotta saadaan ”tasapaino 

Ylös, ulos ja lenkille!
kropassa” järkytettyä ja elimistö korjaa tilanteen 
palautumisen aikana -  kunto alkaa kehittymään, 
ensin toiminnallisesti ja sitten rakenteellisesti. 
Kuntoa kehittävän syketason ala-alue on noin 
70% maksimisykkestä eli kohtuullisen liikunnan 
alueella; hikoilu alkaa ja lievää hengästymistäkin 
saattaa olla havaittavissa.  Se pitää muistaa, että 
kuntoa kehittävä liikkuminen on aina myös pai-
nonhallinnan elementti.

Eli karkeasti sanoen käveleskely 7 km noin 4 
tunnin aikana on painonhallinnan kannalta ai-
van sama kuin kävellä 7 km reippaasti tunnin ai-
kana, mutta tuolla reippaalla kävelyllä on myös 
kuntoa kehittävä vaikutus.

Kestävyyskunto / lihaskunto ?
Kestävyyskunto kuvastaa sydän ja verenkier-
toelimistön sekä hengityselimistön kykyä vas-
tustaa väsymystä eri työtasoilla ja lihaskunto 
kuvastaa vastaavasti paikallisten lihasten kykyä 
tehdä työtä ja ylläpitää työtasoa liikaa väsymättä. 

Nämä kategorioi meidän liikuntakäyttäyty-
mistämme ja profiilia – kuulumme jompaan-

tarvitaan suurta hermoston aktiivisuutta - lihak-
sia pitää käskeä eri tavalla voimavaatimusten ta-
son kasvaessa tai kun voimaa tarvitaan nopeas-
ti - räjähtävästi.  Esimerkkinä laaja-alaisuuden 
tarpeesta meidän tulee vanhemmallakin iällä 
huolehtia nopeista liikkeistä ja huolehtia nope-
an voimantuoton reservistä. Tarvitsemme kun-
nossa olevan lihaksen tekemään korjausliikkei-
tä, kun tasapainoelimet havaitsevat, että olemme 
kaatumassa ja ne antavat lihaksille käskyn tehdä 
korjausliikkeitä.

Eli meidän tulee huomioida kehon laaja-alai-
nen kuormittaminen. Kestävyyden ja voiman eri 
osa-alueet yhdistettynä jonkin maila- tai jouk-
kuepelin kanssa, kehittävät ja ylläpitävät kuntoa 
ja toimintakykyä. Olisikohan tällainen suoma-
lainen versio ”Cross Training” ja ajatteluun tai 
”Nordic Fitness”

Tavoitteellisen kuntoilun  
aloittaminen ja toteuttaminen 
Päätös ja sopimus itsesi kanssa – lupaus ja liik-
keelle. Päättäväinen toteutus – ei kuitenkaan otsa 
kurtussa. Aluksi merkittävin tekijä on LIIKUN-
TATIHEYS ja sen nostaminen riittävälle tasolle. 
Seuraavana tulee yksittäisten harjoitusten KES-
TON VAIHTELU. Kolmantena muuttujana tu-
lee KUORMITUSTASOJEN JA MUOTOJEN 
VAIHTELU. Tekemisen pitää olla sellaista, että 
kehityksen huomaa ja sen kautta motivaatio te-
kemiseen säilyy korkeana. Sisäinen palkinto on 
hyvän olon tunne ja ulkoinen palkinto tulee 
huomatessaan oman kehityksen. 

Jaksaminen ja ajankäyttö  
– hallitsenko tämän
Varaa ensin aikaa itsellesi eli kun Sinä jaksat on 
perusteet kunnossa. Töiden ohessa pitää jaksaa 
harrastaa. Seuraavaksi varaa aikaa perheellesi ja 
läheisillesi. Sosiaalinen ympäristö vaatii huo-
lenpitoa. Nyt jaksaa tehdä töitä ja tehokkuuskin 
paranee. Hautausmaat ovat täynnä korvaamat-
tomia ihmisiä. Sinä Itse olet vastuussa jaksami-
sestasi! Fyysisen kunnon kohentuminen paran-
taa huomattavasti myös paineen ja stressin sietoa 
. 
Kenneth Penttinen
LC Sotkamo

”Karkeasti sanoen käveleske-
ly 7 km noin 4 tunnin aikana on 
painonhallinnan kannalta aivan 

sama kuin kävellä 7 km reippaasti 
tunnin aikana, mutta tuolla reip-
paalla kävelyllä on myös kuntoa 

kehittävä vaikutus.”

kumpaan ryhmään, mutta molempia osate-
kijöitä ja niiden alaominaisuuksia tarvitaan 
– puutteet toisessa rajoittavat toisen kehittämis-
tä  - usein vääriä johtopäätöksiä

On huomattava, että liikkumisen kokonai-
suus jaetaan karkeasti kolmeen osatekijään jot-
ka ovat koko ajan vaikuttamassa ja yhteistyössä 
keskenään.

Käskyn antaja aivot ja hermosto, myös toi-
minnallinen palautejärjestelmä

Käskyn toteuttaja lihakset, jotka supistumal-
la saavat luiden ja nivelten kautta aikaan vipuvar-
sien liikettä

Huoltojärjestelmä sydän ja verenkieroeli-
mistö yhdessä hengityksen kanssa hapen ja 
hiilidioksidin kuljetus, kemiallinen palautejär-
jestelmä, ravinteet

Liikunnan toteutuksessa tulee huomioida 
kokonaisuudet. Hermoston ja ohjauksen mer-
kitys ilmenee vahvasti kaikissa taitoa vaativissa 
suorituksissa, mutta myös voiman tuottamiseen 

”Energiatasapaino on painonhal-
linnan tärkeä elementti; Kuluta 

se minkä syöt ja juot!”

”Kuntoa kehittävä liikku-
minen on aina myös pai-
nonhallinnan elementti.”
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Piirin vuosikokous Sotkamossa

Piiritason Rauhanjulistekilpailun voittajalle, Tenetin yläasteen Ella Luk-
karille palkinnon ojensivat kansainvälisen hallituksen saksalainen jäsen 
Klaus Tang ja kansainvälisen lionsjärjestön puheenjohtajuutta tavoittele-
va Harri Ala-Kulju. 

Vaalasta kokousedustajina olivat kuluvan kauden presidentti Veikko Tos-
savainen, rahastonhoitaja Matti Yrjämä ja sihteeri Risto Näpänkangas.

Oulun Saroista mukana olivat Titta Kallunki, Anne Väänänen ja Aila Su-
honen. 

Sotkamon seurakuntakeskus oli viihtyisä ja toimiva kokouspaikka piirin vuosikokoukselle.

Sotkamon kunnanjohtajalle Petri Kauppiselle ja kirkkoherra Erkki Marinille 
luovutettiin I-piirin standardit. 
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LC Sotkamo Vuokatin leijona Eero 
Vilén kukitettiin piirikuvernööriksi 
Lions-Liiton I-piirin vuosikokouk-
sessa lauantaina 13.4. Sotkamossa. 
Aikaisemmin Sotkamosta piiriku-
vernööreinä ovat toimineet muun 
muassa Viljo Tuhkanen ja Yrjö A. 
Korhonen, jotka olivat myös koko-
uksessa paikalla. Ensimmäiseksi va-
rapiirikuvernööriksi nousi Susanna 
Saranlinna Oulusta ja toiseksi va-
rapiirikuvernööriksi äänestyksen 
jälkeen Harri Hirvelä Kempelees-
tä. Ehdolla toiseksi varapiirikuver-
nööriksi oli myös Aarto Mäkinen 
Sotkamosta. Kokoukseen osallis-
tui puolisoineen noin 120 leijonaa. 

Kokouksessa oli puhujana kan-
sainvälisen hallituksen jäsen Klaus 
Tang Saksasta yhdessä Suomesta 
kansainvälisen lionsjärjestön pu-
heenjohtajaksi pyrkivän Harri Ala-
Kuljun kanssa. 

-Saksasta tulee teille kannatus, 
kun suomalainen on ehdolla kan-
sainvälisen lionsjärjestön puheen-
johtajaksi, lupasi avajaistilaisuu-
dessa puhunut Tang. Hän korosti 
vapaaehtoistyön tärkeyttä ja pal-
velu merkitystä, joka on lioneitten 
keskeisin tehtävä. 

-Olemme levittämässä hyvää 
mieltä palvelun avulla, totesi Tang. 

Sotkamon kunnan terveh-
dyksen esitti kunnanjohtaja Pet-
ri Kauppinen, joka kertoi nyky-
yhteiskunnan olevan muutosten 
kourissa. Siitä selviytymisessä aut-
taa muun muassa hyvät keskinäiset 
suhteet.  

Kauppinen oli yhtenä soololau-
lajana avajaisjuhlassa esiintynees-
sä Hiukan laulun Sotkamo kantaat-
ti –kuoroesityksessä.  Kuoroa johti 
Risto Vähäsarja. Puheen piti VCC 

2. varapiirikuvernööri Harri Hirvelä ja puoliso Anja, 1. varapiirikuvernööri Susanna Saranlinna ja puoliso Marko 
sekä piirikuvernööri Eero Vilén ja puoliso Tarja Rissanen. 

Vuosikokousyleisö kuuntelemassa avausjuhlan ohjelmaa. 

Lauri Vainio. Tervehdykset koko-
uksessa esittivät myös kirkkoherra 
Erkki Marin ja LC Sotkamo/Vuo-
katin presidentti Tarja Rissanen. 

Kokouksessa luovutettiin raha-
palkinto lionsjärjestön kansainvä-
lisen Rauhanjulistekilpailun piiri-

kilpailun voittajalle Ella Lukkarille 
Tenetin yläasteen 7 D luokalta. Val-
takunnallisessa kisassa Ellan taide-
teos saavutti kolmanneksi parhaan 
sijan.

Kokouksessa oli myös runsaas-
ti palkitsemisia ja huomionosoituk-

sia. Vuoden aikana 11. poisnukku-
neelle leijonalle sytytettiin kynttilät 
vuosia kestäneen perinteen mu-
kaan. 

Heimo Turunen

Pohjois-Suomen myynti 
Jorma Määttä 

p. 0400 382 039

www.narkofinland.fi

Shop/LasiStudio
Vuokatin

sydämessä

Huvilatie 2, Vuokatti
www.kianta.fi
Vuokatti 2015

Huvilatie 2, Vuokatti
www.kianta.fi

C100 M0 Y40 K0,  PMS 320 C0 M0 Y0 K70

C100 M0 Y40 K0,  PMS 320 C0 M0 Y0 K70

LC Kuhmo / 
Kuhmonniemi
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Vuokatti isännöi tammikuussa tä-
män kauden kolmatta vammais-
hiihdon maailmancupin osakil-
pailua. Viikon aikana kilpailtiin 
kahtena päivänä maastohiihdossa 
ja kahtena ampumahiihdossa. Pai-
kalle saapui 15 eri maasta n.150 ur-
heilijaa sekä muu henkilöstö.

Suomea edustaa kuusi urhei-
lijaa, joista erityisesti Ilkka Tuo-
mistolta voidaan odottaa palkin-
topallisijoituksia. Suomen toinen 
kärkipään hiihtäjä Maija Järvelä toi-
puu nilkkavammasta.

LC Sotkamon presidentti Ilmo 

Hiihtoniilon” jälkianalyysi kilpailusuo-
rituksesta. vas. Juha Härkönen ja oik. 
pres. Ilmo Pulkkinen.

2014 IPC AMPUMAHIIHTO & MAASTOHIIHTO WORLD CUP, Vuokatti SUOMI

Vammaishiihdon maailmancup Vuokatissa ja  
LC Sotkamo leijonat mukana tapahtumassa

Pulkkinen oli erittäin tyytyväinen 
Vuokatin olosuhteisiin ja kokota-
pahtumaan. Hänellä on itsellä pitkä 
kilpahiihtäjän ura takana ja joka jat-
kuu Itävallassa pidettävillä veteraa-
nien MM-kilpailuilla, joihin Ilmo 
osallistuu Suomen edustajana. Hä-
nen mottonsa on ”Pitää käydä kat-
somassa kuka sijoittuu kakkoseksi”. 

Raahelainen Juha Härkönen 
saavutti tuloksen, joka oikeuttaa 
hänet osallistumaan Sotshin pa-
raolympilaisiin, mikäli hänet va-
litaan Suomen joukkueseen. Hän 
vammautui työtapaturmassa jou-
lukuussa 2010. Hän kertoi olevan-
sa hyvin iloinen siitä, että on saanut 
palata aikaisemman lajinsa pariin 
takaisin ja ”urheilla kuin terve”. Nyt 
vain jännitämme kohdistuuko Ju-
haan Shotshin valinta. Raahelaisil-
le pieni vinkki, hänestä puhkui hy-
vää leijonahenkeä.

Aarto Mäkinen

Aarto Mäkinen

- Pitää käydä katsomassa kuka si-
joittuu kakkoseksi, totesi LC Sotka-
mon presidentti kun teki lähtöä Itä-
valtaan.

Lionpresidentti Ilmo Pulkkiselle menestystä MWC:ssä Pillerseetalissa
Ilmo Pulkkisen hopeamitalisar-

ja sai jatkoa vuoden 2014 hiihdon 
Masters World Cupissa Itävallassa. 
Pulkkinen edusti kilpailuissa Suo-

mea ja hänen hiihtoseuransa on 
Kuhmo-Ski.

Kilpailuviikon päätöksi Ilmo 
Pulkkinen hiihti toiseksi 45 kilo-
metrin vapaan hiihtotavan kilpai-
lussa perjantaina 30.1.2014.  

Hän kilpaili 55-vuotiaiden mies-
ten sarjassa. Italian Guido Masiero 
voitti myös tällä matka jälleen, joka 
hiihti kilpailuissa 4 kultamitalia 
viestit mukaan luettuna. 

Italian Masieron loppuaika oli 
2.12.31,7 ja takarivistä startannut 
Pulkkinen jäi voittajasta minuutin 
ja 3 sekuntia.

Hopeamitalit Pulkkinen sai sar-

jassa 10 km ja 15 kilometrin vapaan 
hiihtotavan matkoilta sekä viestis-
sä Suomen joukkueessa ankkurina. 
Presidentti Ilmo on omalla esimer-
killään kannustanut meitä muita 
leijonia liikkumaan, siellä hän on 
monipuolinen kuntourheilija. 

Miksi hän menestyy vasta nyt? 
Ilmo kertoi, että aloitti hiihtohar-
rastuksen vasta 27 vuotiaana ja täs-
tä johtuen joutuu kilpailemaan ”ve-
teraanien” kanssa. Olisiko pitänyt 
aloittaa 20 vuotta aikaisemmin?

Aarto Mäkinen

Ilmo Pulkkisen hopeamitalisarja sai jatkoa vuoden 2014 hiihdon Masters 
World Cupissa Itävallassa. Pulkkinen edusti kilpailuissa Suomea ja hänen 
hiihtoseuransa on Kuhmo-Ski. Pulkkinen aloitti hiihtoharrastuksensa 27 
vuotiaana.
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HÄRKÄJUHLAT
VIHANNIN MÄNTYLAMMELLA

50.
LA 9.8.2014 

järj. Lions Club Vihanti

Koko perheen

PERUNA-
MARKKINAT
TYRNÄVÄLLÄ

29.9.2012.
Tervetuloa!
LC Tyrnävä

27.9.2014

Kilipailusarijoja nuorista seitenkymppisiin 
naisille ja miehille.
Sokerina pohojalla nelihenkiset joukkuekilipailut. 
Niitto on heleppua, niinkö heinänteko ylleensäkki, 
tuuppa kokkeilemaan yksin, tai kokua joukkue.
Ilimottautua voi etukätteen tai paikan päällä.

KUTSU NIITTYPÄIVILLE JA 
VIIKATENIITON MM KISOIHIN!

TERVETULUA!  LC LIMINKA-LIMINGANLAHTI

Kilipaaniiton lisäksi Niittypäivään liittyy monenlaista 
ohheisohojelmaa ja mukavaa yhesäolua suurella joukolla. 
Viime kesänä ohojelmasa oli mm. Heinäseipään heittokisa.

LC Liminka-Liminganlahti järijestää kesäkuun 28. 
päivänä jo kahennenkymmenen toisen kerran

Tievustelut ja maholliset ennakkoilimottautumiset 
kilipailujen johtajalle Ristian Ruottalaiselle, 

puh. 050 480 4109
email: kristian.ruotsalainen@gmail.com   

VIIKATENITON MM-KISAT 2014

SUOMEN LlONS-LIITON 
LENTOPALLOMESTARUUSKILPAILUT

VUOKATISSA 26.-27.4.2014

LC SOTKAMO / VUOKATTI

Tervetuloa keväiseen Sotkamoon ja Vuokattiin!

Vuoden 2014 Lions-liiton lentopallomestaruudet ratkotaan Vuokatin 
Urheiluopistolla Vuokattihallissa sekä Sotkamon lukion salissa. Turnauk-
seen osallistumisoikeus on Suomen Lions-liiton sääntöjen mukaan.

Sarjat
Kilpasarjaan hyväksytään enintään 10 joukkuetta etusijalla ovat vii-
me vuonna kilpasarjassa pelanneet sekä kuntosarjan 4 parasta klubia. 
Kuntosarjaan ja naisten sarjaan voivat osallistua kaikki muut määräaikaan 
mennessä ilmoittautuneet klubit.

Osanottomaksu
Osanottomaksu on 180,00 euroa/joukkue, joka maksetaan tilille 
LC Sotkamo/Vuokatti FI56 8000 1679 5770 52. 
Viestiosaan on merkittävä osallistuvan klubin nimi.
 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut
LC Sotkamo/Vuokatti  
Risto Muranen, Heinäkatu 10, 88600 SOTKAMO
puh. 0500 387 394, sähköposti: risto.j.muranen@gmail.com

Ilmoituksessa on oltava klubin nimi, pelaajat, sarja ja 
yhteyshenkilön tiedot sekä tosite ilmoittautumismaksun suorittamisesta. 
Ilmoittautuminen 30.3.2014 mennessä.

Majoitusvaraukset
Kilpailun järjestäjä on varannut huonekiintiön osallistujille. 
Majoitusvaraukset kiintiön tunnuksella ”LC-Lentopallo” suoraan 
Urheiluopiston myyntipalvelusta: puh 08-6191500, fax 08-6640134 tai 
sähköpostilla myyntipalvelu@vuokattisport.fi

Ilmoittautuneille klubeille tulemme lähettämään tarkemmat tiedot turna-
uksesta ilmoittautumisajan päätyttyä.
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Suomessa on kymmeniä tuhansia 
nuoria, jotka ovat syrjäytyneet tai 
ovat vaarassa syrjäytyä. Lionsklubit 
tekevät arvokasta palvelutyötä tu-
kemalla nuorison  kasvamista tasa-
painoisiksi yhteiskunnan jäseniksi. 

Lionsjärjestöllä on tutkimuk-
seen perustuva apuväline, jonka 
avulla syrjäytymistä voidaan eh-
käistä ennakolta. 

Apuväline on kahden päivän 
mittainen tiivis, toiminnallinen 
Lions Quest -koulutus. Ohjelman 
avulla annetaan kasvattajille, kuten 
opettajille, varhaiskasvattajille ja 
nuorisotyöntekijöille välineet opet-
taa lapsille ja nuorille elämisentai-
toja. Lions Quest on ollut Suomes-
sa käytössä jo yli 20 vuotta. 

Sinä aikana on koulutettu run-
saat 17 000 kasvattajaa. I-piirissä on 
tällä kaudella onnituttu pitämään 
vain yksi Lions Quest –koulutus 
11.-12.11.2013, johon osallistui 23 
opettajaa. Palaute koulutuksesta oli 
erittäin positiivinen ja kiitos kaikil-
le klubeille, jotka osallistuitte kou-
lutuksen onnistumiseen.

Kevätkaudella on suunnitteil-
la vielä yksi koulutustilaisuus pii-
rissämme, nimittäin Vuokatissa on 
koulutus 13.-14.3. ja toivottavas-
ti koulutukseen onnistutaan löytä-
mään maksajia Lions klubeista ja 
osanottajia kouluista.

Olkaamme yhteydessä paikka-
kuntamme kouluihin ja markkinoi-
daan koulutustapahtumaa ja Lions 
Questia. 

Liiton sivuilla www.lions.fi löy-
tyy kattava esittely Lions 
Quest:sta sekä Vastuu 
on Minun -ohjelmasta.

Eino Jakkula 

Lions Quest  
- elämisentaitoja

LC Haukipudas / Kello

LC Vaala

LC Oulu / 
Pokkitörmä
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Mukava on olla,
kun palvelumaksut ovat nolla!
Asiakkaittemme peruspankkipalvelut
pysyvät edelleen ilmaisina, kuten esim.
* VISA-KORTIT (Electron, Debit, Debit/Kredit ) ..... 0 €
* VERKKOPALVELUSOPIMUS ................................... 0 €
* TILIOTE ..................................................................... 0 €
* e-LASKUT ................................................................ 0 €
* MAKSUPALVELU ..................................................... 0 €
* SUORAMAKSU ......................................................... 0 €
*  LASKUN MAKSU ..................................................... 0 €
* LAINAN AUTOMAATTISEN VELOITUKSEN
   PALVELUMAKSU ..................................................... 0 €

Muista myös Utajärven Osuuspankin jäsenen bonu-
setu: kun Op-bonuksesi eivät kulu peruspankkipalvelujen
palvelumaksuihin, voit käyttää ne täysimääräisinä mui-
den palveluiden tai Pohjolan vakuutusten maksuihin!
Maksuttomien päivittäispalveluiden sekä
Op-bonusten lisäksi saat Utajärven Osuuspankista
myös kaikki muut OP-Pohjola-ryhmän keskittämisedut,
kuten ilmaisen Ostoturva-vakuutuksenOP-Visalla.

Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme!

Puh. (08) 5421 136 Sähköposti: utajarven@op.fi
Internet: www.op.fi/utajarvi

- itsenäinen ja vakavarainen pankki
 Oulujokivarressa

Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi 

Asiantuntijasi soiton päässä
Säästämisen, sijoittamisen ja rahoituksen ratkaisut

Henkilöasiakkaat 0200 2580
Yritysasiakkaat 0100 2580

www.bowlcircus.com

M u h o s - U t a j ä r v i - V a a l a

Oulujokilaakson paikall inen sanomalehti

www.tervareit t i . f i

Puoliso tukena ja rinnalla kulkijana

- Olen ollut Askon mukana ma-
dollisimman paljon, siten kun olen 
omilta tehtäviltäni ehtinyt. Viikoit-
tain on ainakin Askolla menemi-
siä, kokouksia ja tehtävään kuulu-
vaa edustamista. Olen ollut Askon 
tukena ja rinnalla kulkijana. Eri ti-
laisuuksissa olen myös puolisoiden 
kanssa tekemisissä. Meillähän oli 
esimerkiksi kuvernöörineuvoston 
kokoontumisessa elokuussa puo-
liso-ohjelmaa eli tämän tapaisissa 
asioissa olen mukana.

- Aikoinaan Asko kysyi minun 
liittymisestäni leijonaklubiin. Silloin 
vierastin ajatusta, kun Askohan se 

perheessä on leijona. 
- Hän kysyi minulta myöhemmin, 

mitä mieltä olisin, jos hän lähtee piiri-
kuvernööriehdokkaaksi? 

- Mitä sinä minulta tuollaista ky-
syt?  

- Kun puolison pitäisi olla muka-
na. 

- No, miksi minua siinä tarvitaan? 
- Kun puolison tuki on erittäin 

tärkeä.
- No, näytin tuumalle vihreää va-

loa ja sitten kun Askosta tuli DG ja 
sen jälkeen vielä Lions-Liiton pu-
heenjohtaja, huomasin, että pakko 
on jeesata ja kyllä siinä koko perhet-
tä tarvitaan tukena. 

Kiinnostus lions -toimintaan Kai-
sulla kasvoi ja vuonna 2010 perus-
tettiin Utajärvelle Isa Asp naisklubi 
ja Kaisu Merilä on sen perustajajä-
sen ja toimii edelleen klubin aktiivi-
jäsenenä. 

Mauri Viitajylhä

Lions-Liiton 
puheenjohtaja 
Asko Merilän 
puoliso Kaisu 
sanoo puheen-
johtajakauden 
sujuneen aika 
vauhdikkaasti. 

Talvitarjous Katinkultaan 
alk. 59 €/hlö
 
Sis. majoituksen jaetussa 2 hh tai perhehuoneessa  
(2 aik. + 2 lasta), aamiaiset ja kylpylän vapaan käytön.
Katso myös loma-asuntotarjoukset!
 
Varaa netistä holidayclub.fi
tai soita  030 68 600, ma–pe 8–18, la 10–15

Puheluiden hinnat 030-numeroihin: lankapuh: 0,0828 €/puh + 0,07 €/min, 
matkapuh: 0,0828 €/puh + 0,17 €/min. 
 

Loma 
kuten  
haluat 

Lions 92x133.indd   1 23.1.2014   11.13

www.hyVÄNoLoNpuoTI.CoMwww.hyVÄNoLoNpuoTI.CoM

Avoinna:
Ma-pe 9-19,

La 9-13 /
sopimuksen mukaan.

Huvilatie 2 B, 
p. 040 770 0002
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Hyvällä tuulella Porin vuosikokoukseen 2014
Suomen Lions-liitto ry:n 61. vuosikokous pidetään Porissa, Porin Karhuhallissa 6.-8.6.2014. Porilai-
set lionsklubit toivottavat teidät kaikki tervetulleiksi viettämään hyväntuulista vuosikokousta Po-
rin Karhuhalliin. Teemme parhaamme, jotta viihdytte vierainamme koko pitkän viikonlopun ajan.

Tervetuloa! Nyt on oikea hetki laittaa kalenteriisi Porin vuosikokouksen päivämäärät 6.-8.6.2014. 
Päivitämme kotisivujamme sitä mukaa kun uutta tietoa syntyy. Sieltä voit pitää itsesi ajan tasalla.

Kaikki Porin 12 lionsklubia ovat olleet mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa kokoustam-
me. Kaikki perusasiat, kokouspaikat, ruokailut, 
majoittumiset, ohjelmat ym. ovat jo valmiina. 

Kokouspaikka, Karhuhalli on yksi Suomen 
suurimmista urheiluhalleista. Halliin mahtuu yli 
5000 henkeä. Tilaa on reilusti kaikille 2000 lei-
jonavieraalle. Halli sijaitsee lähellä kaupungin 
keskustaa. Kuljetukset hallin ja majoituspaikko-
jen välillä ovat lyhyet. Matkan voi jopa kävellä.

Hyväntuulista ohjelmaa
Avajaisjuhla on jo perjantai-iltana 6.6.2014 ja 
sen alkamisaika klo 19. Perjantai-iltaa vietäm-
me vapaamuotoisissa merkeissä vaikkapa twi-
stin tahdeissa. Varsinaisen vuosikokoukous on 
lauantaina. Kokous alkaa välittömästi lippujen 
juhlallisen sisääntulon jälkeen klo 10.00 Lippu-
jen tuloon valmistautuminen alkaa jo klo 9.00. 

Vuosikokous päättyy klo 16. Iltajuhla alkaa 
klo 20 ja runsaan illallisen jälkeen on aika naut-

Hyvällä tuulella
Pertti Harju PDG
VK2014/Pori, päätoimikunnan puheenjohtaja

tia Tangon taikaa Eino Grönin ja Pori Big Ban-
din seurassa.

Puoliso-ohjelma toteutetaan Promenadisa-
lissa, joka tarjoaa tilat noin 700 hengelle. Ohjel-
ma koostuu parista asiallisesta, mutta hyväntuu-
lisesta alustuksesta, musiikista sekä huumorista 
iltapäiväkahvia unohtamatta. Puoliso-ohjelma 
päättyy samaan aikaan kuin vuosikokouskin. 
Sunnuntain päätösjuhlan jälkeen on lounas Kar-
huhallissa. Juhla alkaa klo 11.30 ja lounas klo 
12.30.

Oheisohjelmat
Liiton vuosikokousten yhteydessä on jo use-
an vuoden ajan järjestetty maksuttomia, suurel-
le yleisölle tarkoitettuja tapahtumia. Perjantaina 
iltapäivällä on klo 13.00-16.00 Tuulivoimase-
minaari Porin Promenadisalissa. Klo 15.00 Lii-
santorilla yhdessä AKK Motorsports ry:n ja Lii-
kenneturvan kanssa nuorille mopoautoilijoille 
tarkoitettu taitoajokisa teemalla Turvassa Tiel-

lä. Illalla on vuorossa klo 18.00 SKEBA- Nuor-
ten bändiskaban finaali Anniksella ja lauantaina 
klo 10.00 -12.00 Eetunaukiolla Nuorten Areena-
tapahtuman. SKEBA ja Nuorten Areena toteu-
tetaan yhteistyössä MTV3:n ja Porin kaupun-
gin kanssa.

Kokousjärjestelyt talkoiltu
Porilaisissa klubeissa on 300 leijonaa ja talkoi-
siin tarvitaan lähes koko joukko. Tarkoitukse-
na on hoitaa mm. kaikkien ruokailujen tarjoilut 
pääosin omin voimin. Samoin kokouspaikkam-
me Karhuhallin rakentaminen kokouskuntoon, 
ilmoittautumiset, äänestykset, infopisteet ym. 
vaativat myös suuren määrän leijonia ja puoli-
soita.

www.lionsvuosikokous2014.fi
hyvällä Tuulella

Lionpariskunta Heimo Turunen ja Eila Lahtinen ovat yrityksensä VKK-
Media Oy:n nimissä tehneet TervaLeijonaa yli 10 vuoden ajan eli vuodesta 
2004 lähtien. Lehti on saanut tunnustusta monipuolisesta sisällöstä ja hy-
västä ulkoasusta. Vuonna 2008 lehti palkittiin maailman parhaana Lions 
piirilehtenä. Kuva otettu viime syksyn Tyrnävän perunamarkkinoilla.

TervaLeijonan tekijät KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut 

kauttamme

•  Esitteet  • Tabloid -lehdet 
• Omakustannekirjat  
•  Valokuvauspalvelut  
 yrityskuvaukset, perhejuhlat, 
 rippikuvaukset...

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281 • vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi • www.pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärvi-lehti Oy
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Kansainvälisen Lions-järjestön hal-
lituksen jäsen, ID Kalle Elster Vi-
rosta vieraili Oulussa syyskuun 
alussa. Kutsujana ja vierailuohjel-
man järjestäjänä toimi Olavi Tapa-
ninen LC Oulu Sillat klubista. Els-
terin yksi tutustumiskohde oli LC 
Oulu/Silllat ja LC Oulu klubien 
rakentaman CP-yhdistyksen hirsi-
saunan Oulun Hietasaaressa. 

Ohjelmaan kuului myös Ou-
lun kaupungintaloon tutustuminen 
ja kaupungin edustajien tapaami-
nen. Samalla matkalla oli myös kau-
pungintalon edessä Pohjois-Poh-
janmaan yrittäjien rekkakiertueen 
viimeinen pysähdyspaikka, johon 
Elster puolisoinen tutustui. 

ID Kalle Elster puhuu hyvin 
suomea ja hän on kiinnostunut vie-
railemaan klubien kutsusta Suo-
messa useamminkin. 

Olavi Tapaninen 
Kuvat: Mai ja Kalle Elster

Kalle Elster Virosta vierailulla

Mai Elster (vas.) ja Oulun kau-
punginhallituksen puheen-
johtaja Riikka Moilanen vaih-
toivat vierailulahjoja.

Lions-järjestön ja Oulun kaupungin tapaamises-
sa keskusteltiin lisääntyvästä palveluntarpeesta. 
Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo esitteli 
upean kaupungintalon juhlasalin.

ID Kalle Elster Virosta, tarkasti 
LC Oulu/Sillat ja LC Oulu klu-
bien CP yhdistykselle rakenta-
man saunan Oulun Hietasaa-
ressa. Esittelijänä oli ZC Olavi 
Tapaninen.

Lion tapaamisessa mukana ID Kalle Elster, PDCC Matti Tieksola, lion Päivi Lampinen, PDG Jouko Lampinen ja ZC:t 
Olavi Tapaninen ja Hannu Anttonen. CC Asko Merilä osallistui myös tapaamiseen.

Palvelu- ja varainhankinnan tavoitteena on 
luoda, kehittää ja toteuttaa klubeille, Suomen 
Lions -liitto ry:lle ja kansainväliselle järjestölle 
palvelu- ja varainhankinta-aktiviteetteja. 

Palvelu- ja varainhankinnan strategisissa 
linjauksissa ja painopisteiden valinnassa teh-
dään entistä enemmän työtä Lions-toimin-
nan näkyvyyden lisäämiseksi, sekä yhteistyön 
vahvistamiseksi strategisten ulkoisten yhteis-
kumppaneiden kanssa. 

Palvelu- ja varainhankinnan  
organisointi Suomen Lions  
-liitossa ja piireissä
Liittoon on valittu palvelu- ja varainhankin-
tasihteeriksi Sari Pirinen. Hän aloitti työnsä 
7.1.2014. 

Lisäksi jokaiseen piiriin on nimetty palvelu- 
ja varainhankintavastaava kaudelle 2013-2014. 

Piirin palvelu- ja varainhankintavastaavan 
tehtävänä on muun muassa edistää palvelu- 
ja varainhankintatoimialan projektien toteu-
tumista piirissä, tehden projekteja tunnetuksi 
klubeille sekä kannustaen klubeja aktiivisesti 
mukaan projekteihin. 

Kaudella 2013- 2014 tavoitteena on joulu-
korttien myynnillä ja arpajaisten tuotolla tur-
vata Lions-nuorisotyön toiminnassa tarvitta-
va vuositason pääomatarve. Arpajaisten osalta 
toinen tavoite on lisätä lionien kiinnostusta ja 
mahdollisuuksia osallistua jatkossa kansainvä-
lisiin kokouksiin.

Joulukortit
Tavoitteena oli myydä 200 000 kappaletta jou-
lukortteja ja tulotavoite oli 100 000 euroa. Jou-
lukorttimyynti toteutui kokonaisuutena tavoit-
teen mukaisena. Joulukorttien tilaamisessa oli 

ensimmäisen kerran käytössä verkkokauppati-
lausjärjestelmä. Järjestelmä oli ilmeisen help-
pokäyttöinen.

Piireittäin toteutumassa oli suuria eroja. I- 
piirissä tulos oli 5 618,- euroa ( 4,13 €/lion)

I-piiri sijoittui 7. sijalle 14 piirin joukossa. 
Piirimme klubeista 35 tilasi Lions-joulukortte-
ja. Kiitos teille! 

Arvat
Anna tukesi nuorisolle- arpajaiset järjestetään 
ajalla 1.9.2013- 31.1.2014. Arpoja painettiin 
25 000 kappaletta. Arpojen osalta lopputulos 
ei ole tätä kirjoitettaessa vielä tiedossa.

Ari Brunni
I- piirin palvelu- ja 
varainhankintavastaava 2013- 2014
LC Liminka/Liminganlahti

Palvelu- ja varainhankintatoiminta
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Kuka oli Arne Ritari?
 Aarne Rudolf Mikael Ritari syntyi 
7.3.1906 Soukkajoella. Arne oli ka-
nadansuomalainen liikemies, joka 
tunnetaan Suomen Lions-toimin-
nan kummina.

Arne muutti vanhempiensa 
Tuomas Wilhelm Tuomaanpoika 
Ritarin ja Justiina Amalia Mikin-
tytär (os. Korpinen) uuteen koti-
maahan Kanadaan puolen vuoden 
ikäisenä. Koulunsa Arne kävi Cop-
per Cliffsissä ja Sudburyssä Onto-
riossa. Arne Ritari avioitui Tam-
pereelta kotoisin olevan Kaarina 
Heinosen kanssa vuonna 1932.

Arne toimi elämänsä aikana 
muun muassa Sudbury District 
Finnish War Aid Association -yh-
distyksen rahastonhoitajana sekä 
Suomalais-Kanadalaisen Historial-
lisen Seuran johtajana. 

Työuransa alussa Arne työsken-
teli muun muassa Ontarion met-
sähallituksen piirtämössä ja pu-
helinlinjojen tarkastajana, kunnes 
vuonna 1929 ryhtyi myymään hen-
kivakuutuksia. Ritari Insuranace 
-vakuutustoimiston lisäksi hänellä 
oli myöhemmin myös oma Ritari 
Agencies Ltd. -matkatoimisto.

Arne liittyi paikalliseen Sudbu-
ryn Lions -klubiin vuonna 1933. 
Oman piirinsä kuvernöörinä Arne 
toimi kaudella 1956-1957. Suo-
men ensimmäinen klubi, Lions 
Club Helsinki/Helsingfors ry pe-
rustettiin 14.8.1950 paljolti Ar-
nen myötävaikutuksella. Lions 
Clubs International Foundationin 
(LCIF) toimesta hänelle myön-
nettiin muun muassa International 
Councelor -arvonimi sekä LCIF:n 
korkein huomionosoitus, ”Ambas-
sador of Good Will”. Melvin Jones 
Fellow -arvonimen hän sai Tampe-
reella 1988. 

Arne piti aktiivisesti yhteyt-
tä Suomen leijoniin vieraillen syn-
nyinmaassaan nelisenkymmen-
tä kertaa, viimeisen kerran vuonna 
1992. Järjestön jäsen Arne ehti 
olla 63 vuoden ajan. Kesäkuun 11. 
päivänä vuonna 2006 paljastet-
tiin Seinäjoella Törnävän puistossa 
muistokivi hänen 100-vuotissynty-
mäpäivänsä kunniaksi.

Arne Ritari- säätiö klubien tukena

Arne Ritari- säätiö
Hämeenlinnassa 1986 pidetys-
sä Suomen Lions -liiton valtakun-
nankokouksessa perustettiin Arne 
Ritari -säätiö, jonka tarkoitus on 
tukea ja edistää Suomen Lions-klu-
bien hyväntekeväisyyteen johtavia 
aktiviteetteja sekä vaalia Suomen 
Lions-toiminnan kummin Arne Ri-
tarin, elämäntyötä maamme Lions-
toiminnan perustamisessa.

Apurahat
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ja-
kamalla apurahoja Suomen Lions 
-liitto ry:n jäsenklubien omille tai 
yhteisille piiri- ja liittotason aktivi-
teeteille sekä tukemalla muutenkin 
suomalaista Lions-toimintaa.  

Säätiön tärkein apurahakoh-
de on klubien palveluaktiviteet-
tien rahoitus, jolloin klubin osuus 
rahoituksesta on vähintään puo-
let. Säätiö myöntää myös apura-
hoja perheille, joita on kohdannut 
katastrofi kuolemantapauksen tai 
esimerkiksi tulipalon muodossa. 
Tällöin ei välttämättä vaadita klu-
bilta palvelutyötä tai täyttä 50 pro-
sentin omarahoitusta. Hakemuk-
sen tulee olla Lions-klubin tekemä.  
Säätiö on myös tukenut piirien ja 
liiton lionismia edistäviä hankkeita. 

Apurahan hakeminen tehdään 
hakulomakkeella. Hakijan nimen 
(klubi) jälkeen tulevat tarkat osoi-

te- ja yhteystiedot sekä tieto aikai-
semmin myönnetyistä apurahois-
ta. Klubi voi hakea uutta apurahaa 
aikaisintaan kolmen vuoden kulut-
tua edellisen myöntämisestä. Avus-
tuskohde ilmaistaan muutamal-
la sanalla, samoin kohteen sijainti. 
Apurahoja myönnetään vain toteu-
tumattomiin kohteisiin. 

Mitä suurempi on palvelutyön 
määrä, sitä paremmin hakemus hy-
väksytään (alleviivatun kohdan voi-
si ilmaista eri tavalla: esim. sitä to-
dennäköisempää hakemuksen 
hyväksyminen on) 

Huomioittehan, että palvelutyö-
tä ei ole klubin rahoitusosuuden 
hankkimiseksi käytetty aktiviteetti-
työn määrä. 

Tarkemmat tiedot kohtees-
ta, palvelutyön toteutuksesta ja ta-
lousarviosta voivat olla myös yhte-
nä liitteenä. Hakijan pankkiyhteys 
(klubin aktiviteettitili) tulee aina 
merkitä hakemukseen. 

Säätiö ilmoittaa kirjeitse päätök-
sestä, lisätietoja saa säätiön asiamie-
heltä. Apuraha maksetaan ilmoi-
tetulle pankkitilille. Klubin tulee 
antaa selvitys apurahan käytös-
tä kohteen valmistuttua, kuitenkin 
viimeistään kahden vuoden kulut-
tua myöntämispäivästä. Jos koh-
de ei ole tuolloin valmis, on siitä il-
moitettava säätiölle. Ellei kohdetta 
ole päästy aloittamaan, tulee apura-
ha palauttaa säätiön tilille. 

Apurahojen hakemisesta saa li-

sätietoja piirin ARS-puheenjohta-
jalta, jolle apurahahakemus tulee 
toimittaa. Hän lähettää sen saate-
kirjeellä säätiön asiamiehelle.

Adressit 
ARS-adressi sopii muistamiseen 
niin ilon kuin surunkin päivänä. Sa-
massa adressissa on kolme erilaista 
kuva-aihetta, joten kotona tarvitsee 
pitää vain yhtä adressia eri tilantei-
den varalta. Esimerkiksi ylioppi-
lasonnitteluita varten on mukana 
myös kirjekuori, johon voi sulkea 
mahdollisen shekin tai rahalahjan. 
Klubi tilaa adressit piirin ARS-pu-
heenjohtajalta. Tilauslomake löy-
tyy I-piirin omalta nettisivulta. Ad-
ressin hinta on 10 euroa. 

Ritarikilta 
Paras huomionosoitus klubin ko-
keneelle, aktiiviselle jäsenelle on 
hankkia hänelle Ritarikillan jä-
senyys. Ritarikilta perustettiin 
1994 ja siinä on jo yli 1000 jäsen-
tä. Lions-ritariksi tullaan klubihal-
lituksen esityksestä ja nimityksen 
myöntää säätiön hallitus. Ritarik-
si ”lyöminen” tapahtuu juhlallisin 
menoin klubikokouksen tai Char-
ter-juhlan puitteissa. Piirit järjes-
tävät kerran vuodessa Ritarita-
paamisen, jossa kokeneet leijonat 
vaihtavat ajatuksia lionismin nyky-
tilasta ja kehityksestä. 

Kaudella 2013-2014 piirin ri-
taritapaaminen järjestettiin Suo-
men Lions -liitto ry:n Kuvernööri-
neuvoston kokouksen yhteydessä 
24.8.2013 Rokualla. Liiton vuosi-
kokouksen yhteydessä on lounas 
Lions-ritareille puolisoineen. Ri-
tarikillan jäsenyys maksaa 850 eu-
roa. Hakemuslomake löytyy liiton 
sivulta.

Toivon, että klubeista otetaan 
yhteyttä apuraha-, adressi- ja Ritari-
killan asioissa. Säätiö on valmis tu-
kemaan hyviä palveluaktiviteetteja. 

 
Ari Brunni 
ARS- toimikuntapuheenjohtaja, DC
LC Liminka/Liminganlahti

ARS säätiön edustajia, vasemmalla hallituksen pj PDG Reino Sihvola ja sih-
teeri PDG Timo Haasto
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Savonlinnassa pidetyn kuvernöörikokouksen yhteydessä Lions-Liiton pu-
heenjohtaja Asko Merilä ojentaa I-piirin DG Eero Vilénille ja B-piirin DG 
Tiitus Tuohikorvelle kansainvälisen presidentin myöntämät ”Saavutetun 
Unelman toteutumisesta” ensimmäisen quartaalin tähden. I-piiri sai myö-
hemmin Barry J.Palmerilta jo toisenkin tähden toisesta neljänneksestä eli 
Dream Achiever hopeisen tähden. 

I-piirille tunnustusta  
aktiivisuudesta

I-piiri oli myös esillä Sa-
vonlinnan kuvernööri-
kokouksessa, kun GMT 
Susanna Saranlinna piti 
esitelmän uusista klu-
beista. 

Liiton pääsihteeri Maarit Kuikka ja Liiton pu-
heenjohtaja Asko Merilä neuvonpidossa Sa-
vonlinnan kuvernöörineuvoston kokouksessa.

MaaMaa   seutuseutu

Pohjois-Suomen Rakentaja -lehtiPohjois-Suomen Rakentaja -lehti

Rakentaja

Kustannus Oy
Maaseutulehdet

Valtatie 22, 91500 Muhos

Julkaisujamme:MaaMaa   seutuseutu

Pohjois-Suomen Rakentaja -lehtiPohjois-Suomen Rakentaja -lehti

Rakentaja

Kustannus Oy
Maaseutulehdet

Valtatie 22, 91500 Muhos

Julkaisujamme:

PL 78, 91501 Muhos
Valtatie 30, 91500 Muhos

Puh. 050 567 9757
raimo.klasila@maaseutulehdet.fi

www.maaseutulehdet.fi

Tule Sieki Luostolle Lustin Pithon!

Ohjeet löytyy os. 
www.martinpilkki.fi

LUOSTOLLA
La

 1 2 . 4 . 
2 0 1 4

KOKO LEIJONA PERHEEN ULKOILUPÄIVÄ UPEASSA  LUOSTON
TUNTURIMAASTOSSA  - KANNATTAA TULLA KAUEMPAAKIN, 
VAIKKA TOISELTA  LEIJONA REVIIRILTÄ.  
SAMALLA VOITTE KOKEILLA ONNEA 
AUTOARVONNASSA JA TAITOA  
KIRJOLOHI PILKISSÄ.            
TAPAHTUMIA KOKO PÄIVÄN.

• HUIPPUPALKINNOT, 
     mm.2 autoa
• KISARAVINTOLOITA
• MYYNTIKOJUJA
• HYVÄT PARKKIPAIKAT

Arvan hinta
20€

Lions Club Sodankylä ry.
Puh. 040 912 5981

LC Oulunsalo www.lions.fi/I
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Lionstoiminnan 
toiminta-ajatus

Lionien palvelutoiminta koh-
distuu nuorisoon, vanhusvä-
estöön, sotien veteraaneihin 
ja muihin avun tarpeessa ole-
viin. Lionstoiminta tapahtuu 
“Me palvelemme” -hengessä. 
Lionsklubin tärkein kiinnostuk-
sen kohde on oma lähialue ja 
asuinyhteisö, joissa heikompi-
osaisia on paljon. Lionsklubien 
aktiviteetteja ovat mm. paikal-
listen lasten- ja vanhuskotien 
auttaminen, silakkamarkkinat, 
stipendien jako kouluissa, sota-
veteraanien auttaminen, van-
husten kotien kunnostaminen. 
Nuorisovaihto-ohjelmamme 
välityksellä lionsklubit lähet-
tävät Suomesta ulkomaille ja 
vastaanottavat ulkomailta Suo-
meen noin 300 nuorta vuosit-
tain. 

Suomessa järjestetään aika 
ajoin valtakunnallisia kampan-
joita. Tutuiksi yleisölle ovat jo 
tulleet esimerkisksi punainen 
sulka -kampanjat. Varoja on 
kerätty mm. syöpätyöhön, so-
taveteraanien ja -invalidien, 
vammaisjärjestöjen ja vanhus-
ten hyväksi. 

Suomalaiset lionit osallistuvat 
eri aktiviteetteihin myös poh-
joismaisella tasolla. Nordiska 
samarbetsrådet - NSR:n   puit-
teissa suomalaiset toteuttavat 
yhteispohjoismaisia aktiviteet-
teja, joista esimerkkeinä mai-
nittakoon mm. lastensairaalan 
rakennut-taminen Friazinoon 
Moskovassa, sairaalan saneera-
us ja katulapsikodin rakennut-
taminen Daugavpilsissä... 

Jäsenyys maailman suurim-
massa palvelujärjestössä laa-
jentaa vastuutamme myös 
maailmanlaajuisesti. Järjestön 
suuri palvelutehtävä on sokei-
den ja näkövammaisten autta-
minen. Myös suomalaiset lionit 
ovat tukemassa näitä kansain-
välisiä ohjelmia. 

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

Lionsklubin jäsenet ovat miehiä 
ja naisia, jotka pyrkivät vaikut-
tamaan paikallisessa yhteisös-
sään sekä yhteisöissä kaikkialla 
maailmassa. Näönhoidon lisäk-
si vapaaehtoisissa hankkeissa 
pyritään täyttämään sairaan-
hoito- ja koulutustarpeita kaik-
kialla maailmassa. 

Ratnapuran silmäsairaala
Maailamanlaajuisen Campaign 
SightFirst II operaation yhtenä 
suomalaisena tavoitteena oli ra-
kentaa silmäsairaala Sri Lankaan, 
jonne suomalaisilla leijonilla on 
hyvät ja kiinteät yhteydet. Ulko-
ministeriöltä anottiin ja saatiin 
505.500 euron suuruinen kehitys-
apuraha sairaalan rakentamiseen 
Sri Lankan Rathnapuraan ja lions-
järjestön säätiöltä, LCIF:ltä 130.000 
USD:n apuraha laitehankintoihin 
ja koulutukseen. Suomen Lions-
liitto perusti työryhmän PID Erkki 
Laineen johdolla viemään hanket-
ta eteenpäin. Sri Lankaan perus-
tettiin sairaalaa tukeva säätiö, jos-
sa PID Erkki Laine on jäsenenä ja 
jossa hänellä on veto-oikeus.

Miksi ryhtyisin lioniksi?  
Lionsklubin jäsenenä saat tilaisuu-
den
-vaikuttaa yhteisösi elämään joka 
päivä
-antaa tukea paikallisesti tai kan-
sainvälisesti
-kehittyä henkilökohtaisesti ja am-
matillisesti osallistumalla ohjel-
miimme, yhteisön palveluprojek-
teihin ja tapahtumiin
-vaikuttaa paikallisiin ja kansain-
välisiin humanitaarisiin ongelmiin
-kehittää suhteita sekä paikallisiin 
että kansainvälisiin yhteisöjen ja 
liike-elämän johtajiin  
-hyödyntää jäsenalennuksia ja 
-palveluja 

Kiinnostaako jäsenyys?
Lionsklubin jäseneksi pääsee pai-
kallisen klubin kutsusta. Jos olet 
kiinnostunut jäsenyydestä, ota 
yhteyttä paikalliseen lionsklubiin 
klubihaun avulla. Kerro paikalli-
sen klubin jäsenille, että harkitset 
liittymistä ja haluat osallistua ko-
koukseen saadaksesi lisätietoja. 
Pyydä sen jälkeen jäsenhakemus 
joltakin jäseneltä.

Lions – faktoja:
Maailmassa lioneja n. 1,37 miljoonaa jäsentä
Lions –klubeja n. 45 000 kpl
Lions –piirejä n. 750 kpl
Lions –toimintaa 206 maassa/itsehallintoalueella
Suomessa lioneja n. 24 800 jäsentä
Suomessa Lions –piirejä 14 kpl
I –piirissä lioneja n. 1380 jäsentä
I –piirissä klubeja 54 kpl
I –piirissä lohkoja 10 kpl
I –piirissä alueita 3 kpl

Suomen Lions lions – motto:
Luovuta
Isänmaa
onnellisempana
Nousevalle 
Sukupolvelle

Suomalaisen lionstoiminnan 
toiminta-ajatus on seuraava:
Teemme yhdessä työtä paikallisella, kan-
sallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja 
nuorten terveen elämän ja kehityksen tur-
vaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, 
vammaisten ja muiden apua tarvitsevien 
tukemiseksi. Toiminta tarjoaa jäsenelle mah-
dollisuuden toimia sosiaalisessa yhteisössä, 
kehittyä ihmisenä ja kehittää johtamis-taitoja 
sekä solmia kontakteja kotimaassa ja ulko-
mailla.

Lionsjärjestön toiminta perustuu 
vapaaehtoiseen työhön.

www.lionsclubs.org/

www.lions.fi/

www.lions.fi/I


