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Paltamossa 20.8.2016

Paltamo Golfin korkeatasoisella kentällä Oulujärven rannalla.
Kenttä on arvosteltu yhdeksi Suomen kauneimmista kentistä.
Seuralaisille, jotka eivät osallistu peliin järjestämme omaa
ohjelmaa.
Merkitse aika kalenteriisi. Tarkempia tietoja kisasta ja ennakkoilmoittautumisesta annamme myöhemmin keväällä.
Alueelta löytyy mökkimajoitusta sekä asuntovaunualue.
Majoitusvaraukset info@paltamogolf.fi
Lisätietoja Matti Leinonen Puh 0400 682 833
kainuunkirja@co.inet.fi

Tervetuloa Paltamoon
Paltamon Lions Club

Vuoden kylällä 2015 kohdataan
järj. Alpuan Ns & LC Vihanti

LC Muhos 60 v
LC Muhos on tehnyt palvelutyötä 60 vuotta
juhlaa vietämme toukokuussa 2016.
Juhlavuonna järjestämme
runsaasti tapahtumia ja aktiviteetteja.
Muistamme erityisesti
lapsia, nuoria ja ikäihmisiä.

Järjestämme elokuussa 2016

frisbeegolf -kilpailun!
I-piirin 2. alueen 2.lohkon klubit
tervetuloa kisaan!

I-piirin vuosikokous
Sotkamossa Vuokatissa

la 16.4.2016 Break Sokos Hotel Vuokatti,
Ravintola Vuokatinhovissa

I-piirin nettisivuilla: Piirikokous Vuokatti 2016 verkkosivut osoitteessa http://www.verkkoviestin.fi/i-piiri/ Lisäämme sivuille vaiheittain uutta tietoa tapahtumasta ja tarjonnasta.
Piirikokous toteutuu Vuokatissa mielenkiintoisena tapahtumana, johon odotamme teitä leijonia ja leijonamielisiä puolisoiden,
kumppaneiden, lasten ja lastenlasten kanssa. Yhdessä me teemme
täällä sinisten vaarojen ja järvien seudulla muistorikkaan kokouksen!
Vuosikokouspäivä on lauantai 16.4. Tapahtumaan sisältyvää ohjelmaa on tarjolla koko päivä. Kaikki tilaisuudet ovat samassa paikassa: Koulutukset aamupäivällä, päiväjuhla, vuosikokous, puolisoohjelma, leijonailtajuhla.

Hyvät I-piirin Leijonat!
Tervahiihto ja Punainen Sulka ovat sopineet yhteistyöstä 12.3.2016 hiihdettävän kisan yhteydessä. Tervahiihtoon tulee oma sarja Leijonille ja jokaisesta
osanottomaksusta tulee 8 € Punaiselle Sulalle. Tämä on järjestävän seuran Oulun Hiihtoseuran kädenojennus satavuotiaan Suomen nuorison hyväksi.
Kutsun kaikki I-piirin leijonat mukaan osallistumaan Tervahiihtoon. Se klubi,
josta ilmoittaa eniten hiihtäjiä mukaan, saa palkinnoksi PuSu-tuotteita.
Ladulla tavataan!
Matti Tieksola, Punainen Sulka toimikunnan puheenjohtaja
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Suomen monipuolisimpana matkailukeskuksena Vuokatti tarjoaa
erinomaisen mahdollisuuden yhdistää piirikokoukseen myös pienimuotoinen lomamatka. Palvelutuottajamme viihdyttää vieraitamme tarjoamalla palveluja ja aktiviteetteja koko viikonlopun.
Lämpimästi tervetuloa I-piirimme piirikokoukseen!
Timo Härkönen, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
timo.j.harkonenn@gmail.com | P. 044 557 2475
Muistathan varata vuosikokousmajoituksesi jo nyt!
Break Sokos Hotel Vuokatti Kidekuja 2 88610 Vuokatti
P. 020 1234 688 | hotelvuokatti.vuokatti@sokoshotels.fi
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Yhteistyössä on voimaa

LC Kempele Sampolan pihansiivoustalkoot. Piirikuvernööripari Anja ja Harri Hirvelä haravanvarressa.

Piirikuvernöörikauteni alkoi toden teolla kesäkuun lopulla järjestömme vuosikokouksen
yhteydessä Havaijille, jossa pidettiin piirikuvernöörielektien tiivis neljä päivää kestävä seminaarijakso. Koulutus huipentui Hawaii Convention Centerissä, jossa kautemme kansainvälinen
presidentti Jitsuhiro Yamada nimesi meidät kaikki 745 ympäri maailmaa tullutta elektiä piirikuvernööreiksi.
Yamada painotti puheessaan yhteistyön merkitystä ja kertoi tarinan pienistä neitokurjista, jotka joka vuosi ylittävät Himalajan vuoret 8 000
metrin korkeudessa V-muodostelmassa kun ne
muuttavat etelään. Yksin nämä pienet linnut eivät voisi selvitä ankarissa olosuhteissa. Saumattomalla yhteistyöllä ja harmonialla kurjet selviävät
muuttomatkastaan. Samanlaista rauhaa, toivoa,
päättäväisyyttä, tiimityötä ja ihmisten tuomista
yhteen palvelun kautta Yamada toivoi myös meille leijonille ja toteuttamaan kauden teemaansa,
Ihmisyys, Sopusointu, Arvokkuus.
Mieleenpainuvimmiksi muistoiksi Havaijilta
jäivät Convention Centerin tapahtumien lisäksi
helteinen ja värikäs kansainvälinen paraati ja vierailu Pearl Harbour’in vaikuttavalla museoalueella.
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Klubivierailuillamme olemme saaneet Anjan kanssa huomata, kuinka osuva onkaan kotimainen teemamme ”Monta tapaa tehdä hyvää”.
Klubit tekevät mitä erilaisempia arvokkaita palveluprojekteja suurella sydämellä. Palvelutoiminnan keskiössä on oma paikkakunta ja erityisesti
nuorisoon kohdistuvat aktiviteetit, unohtamatta veteraaneja, vanhuksia ja muita apua tarvitsevia. On ollut ilo nähdä, että olemme valmiita antamaan myös humanitääristä apua kehitysmaihin.
Esimerkiksi Nenäpäivä –keräyksen tuotto piirimme alueelta oli kunnioitettava noin 10 000 euroa,
jolla voimme auttaa monia kehitysmaiden lapsia
saamaan ihmisarvoisen elämän.
Yhteistyö on voimaa. Pienelläkin panostuksella saamme valtavasti aikaan hyvää. Esimerkiksi meidän suomalaisten leijonien hanke, Ratnapuran silmäsairaalan jatkorakentaminen on
otettu klubeissamme hyvin vastaan. Laskennallisesti pienellä panostuksella, viisi euroa/jäsen aktiviteettitililtä saamme sairaalan valmiiksi ja monen lapsen näkökyvyn pelastettua.
Voi vain kuvitella, millainen merkitys lapselle ja hänen läheisilleen tällainen lionien apu on.
Olemmehan sokeiden ritareita.
Klubitoiminta ei ole vain sovittujen aktiviteet-

tien hoitamista, vaan jäsenyyteen liittyy vahvasti
sosiaalinen aspekti. Olemme liittyneet leijoniin
saadaksemme jäsenyydestä iloa, elämänsisältöä
ja nautintoa sekä kokeaksemme vastapainoa työlle ja arjelle. Klubitoiminta tarjoaa myös mahdollisuuden osallistua mitä erilaisimpiin koulutuksiin, kehittää johtamistaitoja ja kehittyä ihmisenä.
Monessa klubissa on siirrytty pois vanhoista rutiineista ja muutettu toimintatapoja ajan hengen
mukaisesti. Nuoret jäsenet kaipaavat toimintaa.
Piirimme jäsenkehitys on ollut kuluvalla kaudella positiivinen, siitä iso kiitos klubeille. Saimme hyvän startin kaudellemme, kun uusi
naisenergiaa pursuava Kempele Aurora klubi perustettiin. Voin vain todeta laulun sanoin: ”Ne,
joille osa leijonan on suotu, on jatkajia aatteen arvokkaan.”
Lämmin kiitos kaikille piirin leijonille ja puolisoille tekemästänne palvelutyöstä. Tehdään loppukaudestakin yhtä menestyksekäs kuin on ollut
kauden alku ja voimme kaikki kauden päätteeksi todeta teemamme mukaisesti, ”Menestystarina
olemme Me”.

Harri Hirvelä
piirikuvernööri
TervaLeijona 2016

Auttamisen kirjo tuli esiin tarinakilpailussa
Syksyllä 2015 I-piiri julkisti tarinakilpailun alueensa lions-klubeille. Tavoitteena oli kertoa TervaLeijonalehden lukijoille kaikesta siitä hyvästä, mitä leijonat tekevät omilla paikkakunnillaan.
Kilpailu oli osa piirin viestinnän
koulutusta ja niinpä tarinoille asetettiin koulutuksessa opetetut kriteerit: tarinan kokonaisuus, rakenne, otsikko, ingressi jutun alussa,
kielen sujuvuus ja oikeinkirjoitus.
Tärkeää oli, että tarinassa ei ollut
montaa erilaista tarinaa sisäkkäin.
Huomiota kiinnitettiin myös kuvien
käyttöön, innostukseen ja omaperäisyyteen sekä yleisen mielenkiin-

Tarina
Tarinakilpailuun osallistuvat tarinat
ovat siellä täällä lehden sivuilla oheisella TARINA-merkillä varustettuna. Kuusi upeaa ja mielenkiintoista
tarinaa odottaa lukijaa. Olkaa hyvä!

non herättämiseen Lions-toimintaa kohtaan. Olimme iloisia siitä,
että saimme 20 oivallista tarinaa kokoon. Erityisen aktiivisia olivat kainuulaiset naisklubit, esimerkiksi LC
Sotkamo/Sapsottaret lähettivät seitsemän erilaista kertomusta! Muutenkin voidaan todeta, että naiset
olivat aktiivisia tarinankertojia.
Tarinoiden aiheet olivat suurimmaksi osaksi juuri niitä hyvän tekemisen tarinoita, joita toivoimmekin.
Kilpailuun lähetettiin niin yksittäisten henkilöiden kuin myös erilaisten
ryhmien auttamiseen liittyviä tarinoita. Mukaan mahtui myös tekstejä, joista välittyi yleinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
Kaikki tarinat on julkaistu 1.20.2. piirin internet-sivuilla osoitteessa www.lions.fi/i. Sieltä voi

käydä katsomassa, millaisia palvelutapahtumia klubit järjestävät – ja
kenties saada ideoita oman klubin
toimintaan. Myös muille järjestöille, yhteisöille ja yrityksille se tarjoaa vinkkejä yhteistyöhön leijonien
kanssa.
Allekirjoittaneesta, piirin koulutusvastaava Hannu Anttosesta ja
Tervaleijonan lehtitoimikunnan puheenjohtaja Elsi Salovaarasta koostunut raati valitsi kuusi tarinaa, jotka
sen mielestä täyttivät kilpailukutsussa mainitut kriteerit parhaiten. Sattumaa oli, että puolet näistä oli naisten ja puolet miesten kirjoittamia.
Tarinat ovat satunnaisessa järjestyksessä LC Oulu Terwan ”Joka
joulukuuseen kurkottaa… se leijonamielen tuo”, LC Muhoksen ”Jouluaatto Muhoksen kalmistoissa”,

LC Muhoksen ”Unelmat käyvät toteen”, LC Pateniemen ”Pateniemen
Lionsit edesauttamassa syöpälasten
suunterveyttä”, LC Sotkamo Sapsottarien” Äitienpäivä Himmelissä” ja
LC Kiimingin ”Matkani LC Kiimingin jellonien kanssa”.
Näiden tarinoiden lisäksi tässä lehdessä julkaistaan myös muita
kilpailun tarinoita. Kilpailun kolme
parasta valitsee Kalevan toimittaja Erkki Hujanen. Tämä kolmikko
nimetään ja palkitaan Sotkamon
Vuokatissa piirin vuosikokouksessa
16.4.2016.
Kiitokset kaikille osallistujille!

Ulla Karppinen
piirin tiedotussihteeri

Klubien www-sivut ajan tasalle
Piirin viestinnän koulutuksiin on kuulunut myös www-sivuihin liittyvää koulutusta. Olemme opiskelleet niin tekniikkaa kuin sisällön tuottamista.
Piirihallitus julkaisi tarinakilpailun lisäksi myös kilpailun, jossa tavoitteena oli kannustaa klubeja päivittämään sivustonsa ajan tasalle ja
informatiivisemmiksi. Myös tässä kilpailussa tullaan parhaimmisto palkitsemaan huhtikuussa piirin vuosikokouksessa Vuokatissa.

Keskitä.
Saat etuja.
Kokeile bonuslaskurilla,
paljonko sinulle kertyisi
OP-bonuksia. Keskittämällä
pankki- ja vakuutusasiasi
meille saat parhaat edut.
Lisätietoa
OP.fi/edut
OP.fi/oulu
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Emilia, miten sinusta tuli leijona?
Tämän kysymyksen esitti varapiirikuvernööri Aarto Mäkinen LC
Kuhmo / Helenoiden kuukausitapaamisessa, jossa minut vastaanotettiin uudeksi leijonajäseneksi.
Näin se tapahtui.
Työskentelen johtavana lastenohjaajana Kuhmon seurakunnassa. Viime syksynä mietin naisteniltaa perheenäideille. Kyselinkin
yhteistyömahdollisuutta aikuistyön
kanssa, sillä seurakunnassamme on
toiminut aktiivinen naisteniltatapaaminen. Sain lisää vinkkejä illan
aiheisiin ja teemoihin myös kuhmolaiselta ystävältäni.
Mieleemme tuli myös varainkeruu lapsiperheille ja tästä innostu-

neena ystäväni Kuhmon Green Care
-hankkeesta järjesti minulle juureksia ym. myytäväksi iltaan. Samalla
hän mainitsi Kuhmon Helenat.
Muistelin heti toisen ystäväni
Eila Kyllösen liittyvän jotenkin leijoniin. Eila kertoikin leijonien toimintaperiaatteista ja pyysi minua
ottamaan yhteyttä Helenoiden presidenttiin Riitta Tiaiseen.
Helenoiden palveluhenkisyys
yllätti minut aivan täysin. Ei tarvittu pitkiä neuvotteluita ja tapaamisia
Riitan kanssa, kun jo järjestyi illan
lepuskojen leipojat seurakuntatalolle ja Helenat iltaan mukaan vieraiksi kartuttamaan kassaamme lasten ja
perheiden hyväksi.

Kuhmon Helenat vakuuttivat uuden jäsenensä palveluhenkisyydellään.

Tarina

Helenoiden presidentti Riitta Tiainen (vasemmalla) ja kummina toimiva
Eila Kyllönen iloitsivat saadessaan Emilia Pulkkisesta leijonan heidän laumaansa.

Tällä lyhyellä leijonataipaleellani olen itselleni määritellyt sisäisen
leijonani: Haluan tehdä työtä ja palvella lapsia, nuoria ja perheitä Jumalalta saamillani lahjoilla myös vapaaehtoisesti. Haluan kunnioittaa
ja auttaa omien voimavarojeni mukaan myös ikääntyneitä ja vammaisia.
Toiveeni on saada uusia ystäviä,
kehittyä ihmisenä, innostaa Helenoita toimimaan rohkeasti ja pitää
yllä positiivista ja hyvää henkeä tiedostaen, että me jokainen olemme
yksilöitä. Virheitä sekä ristiriitoja

saattaa tulla eteen vapaaehtoistyössäkin, mutta itse en allekirjoita äskettäin kuulemaani: leuka rintaan
ja kohti uusia pettymyksiä, vaan pikemmin ajatusta, että rohkaisemme
tosiamme ja puhumalla asiat selviää.
Tärkeintä minulle kuitenkin on
saada olla oma itseni ja tulla hyväksytyksi sellaisena kuin olen kaikkine virheineni, kukaan ei ole täydellinen leijona. Kiitos kun saan kuulua
leijonaperheeseen. Siunausta päiviimme.

Emilia Pulkkinen

Arne Ritari –säätiö,
palkitseminen, adressit ja apurahat
Jäsenten palkitseminen kuuluu
Arne RitariKevätkausi
-säätiö
Lions-toimintaan.
on
useissa Arne
klubeissa
eri
juhlien
aikaa.
Ritari -stiftelsen
Näissä tilanteissa
on hyvä huomiSuomalaisen
lionstyön tukena
oida ansioituneita
jäseniä. PalkitseStöder det finländska
misen voi tehdä
hakemalla jäsenelle
lionsarbetet
säätiön kunniakirjan, säätiön pöytästandaarin tai säätiön ansiomerkeistä: yhden ruusukkeen, kahden
ruusukkeen tai kolmen ruusukkeen
ansiomerkin.
HUOM! Kolmen ruusukkeen
ansiomerkin osalta uusi myöntöohje on seuraava:
Ansiomerkki voidaan myöntää
pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toiminnasta säätiön hyväksi.
Arne Ritari -killan jäsenyys on
arvokas huomionosoitus kokeneelle ja ansioituneelle jäsenelle.
Suomen Lions-liitto ry
Arne Ritari -säätiö

Finlands Lionsförbundet rf
Arne Ritari -stifteksen
www.lions.fi
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30-vuotisjuhlavuoden apuraha
Tälle kaudelle on klubeilla mahdollisuus hakea uutta ns. 30-vuotisjuhlavuoden apurahaa nuorisotyön tukemiseksi. Apurahaa myönnetään
enintään 60 prosenttia klubin/klubien hankkimista tarvikkeista. Tätä
apurahaa voidaan hakea 31.5.2016
loppuun mennessä.
Tietoa palkitsemisesta, adresseista ja apurahoista löytyy Suomen
Lions-liiton sivulta www.lions.fi.
Arne Ritari -säätiöön liittyvistä
asioissa voi kysyä lisää allekirjoittaneelta.

Ari Brunni
AR- toimikuntapuheenjohtaja
LC Liminka/Liminganlahti

Mitalit ja merkit vasemmalta: Lion-Ritarin juhlamerkki, ylhäällä ritarin arkimerkit, alla puolisomerkki, yhden-, kahden- ja kolmen ruusukkeen ansiomerkit.

Monipuolinen adressipakkaus. Arne Ritari -säätiön adressit erilaisiin muistamisiin.

TervaLeijona 2016

Leijonapukki ja koirat
Lapsille joulupukin odotus ja saapuminen ovat aina elämys – vähintään
yhtä tärkeä asia kuin meille aikuisille
joulun sanoma, hyvä ruoka ja joulurauha. Siikajoen lionsklubi on ollut
mukana järjestämässä pukkipalvelua jo kolmisenkymmentä vuotta.
Vuosittain klubin pukit ovat vierailleet 15–25 perheessä ja keränneet
varoja klubille. Osa perheistä on tykästynyt leijonapukkiin niin, että tilaukset jatkuvat heillä jo toisessa
polvessa. Pitävät leijonien pukkia ainoana oikeana pukkina, eivätkä olekaan kaukana totuudesta.
Koira on uskollinen ihmisen palvelukumppani jo vuosisatojen, ellei vuosituhansienkin ajalta. Niinpä
lemmikit ovat olleet usein mukana
vastaanottamassa pukkia ja saaneet
toisinaan pukilta lahjoja. Parhaimmillaan koira on oppinut odottamaan vuoroaan ja tulee hakemaan
nimensä kuultuaan lahjansa. Pukin
edessä istuen odottaa kiltisti, että
saa lahjan suuhunsa ja palaa takaisin omalle paikalleen. Odottaa siellä, että kaikki lahjat on jaettu. Avaa
pakettinsa vasta sitten. Käy lopuksi vielä kiittämässä pukkia tuomalla tälle lahjansa käärepaperit. Tosin
uusiokäyttöön niistä ei enää ole.
Jos on sattunut pukin vierailu
ujostuttamaan perheen nuorimpia,
saattaa pukin vierailu olla liikaa sessullekin. Eräässä Keskikylän talossa pystykorvan kokoinen koira luikahti heti pukin saavuttua lasten
selän taakse kurkkien varovasti touhun kulkua. Ihmetteli joululauluja
ja leikkejä. Ei uskaltanut tulla noutamaan edes omaa lahjaansa, vaikka pukki oikealla nimellä maanitteli.
Otti sen lopulta vastaan, kun pukki
varovasti lähestyen toi sen. Tosin vetäytyi silloinkin varmuuden vuoksi
piiloon entistäkin paremmin lasten
selän taakse.
Toisinaan joulupukki voi saada lemmikiltä lämpimän vastaan-

oton. Sattuipa eräässä Siikajoen
Kaunakaupungin talossa, että vieraille vihainen koira oli suljettu leijonapukin vierailun ajaksi kodinhoitohuoneeseen. Vaikka oli pieni
perhoskoira, oli se harvinaisen äkäinen. Kuinkas ollakaan, juuri sillä
kerralla pukki päättikin lumettoman
kelin johdosta poiketa naapurista
suoraan kyseiseen taloon takapihan
poikki. Eipä ehtinyt, kuin hiukan
kodinhoitohuoneen ovea raottaa
niin koira jo ponkaisi kertaakaan
haukkumatta takapuoleen kiinni.
Sanonta ”pureva koira ei hauku”
sopi tähän tilanteeseen hyvin. Talonväki odotti tuvassa pukkia ja kuuli kodinhoitohuoneesta kummallista tukahtunutta murinaa ja kolinaa.
Talon isäntä tuli pian tarkastamaan
tilannetta ja tuumasi, että tulkaapa
kattomaan, nyt on koiralla oikein
kunnon saalis. Tuli ikimuistoinen
joulu lapsille, perheen aikuisille ja
sille pienelle perhoskoiralle. Pukilla
oli onneksi takapuolessakin kunnon
toppaukset ja ahteri säästyi sillä kertaa pahemmilta seurauksilta.
Vain yhden kerran on Siikajoen pukilta meinannut lemmikkieläimen takia jäädä vierailu kokonaan
tekemättä. Erään Merikylän talon
pihaa lähestyttäessä joulupukin kello sai talon vahtikoiran äänekkään
vastaanoton. Koira teki tehtäväänsä
haukkumalla. Tavallista vahvemman
haukun syynä saattoi olla pukin kirkassointinen kello, joka heleästi soi
ja kuului jo kaukaa. Siinäpä leijonapukki sai miettiä kuinka uskaltaisi
avata korkean piha-aidan portin ja
ottaa kulkunsa irrallaan olevan koiran vartioiman pihan poikki. Pimeässä tumman koiran kokoa ei pystynyt kuin arvioimaan, ääni oli kyllä
tumman puhuva. Ehkä ei mikään
perhoskoira.
Talon isäntäkin oli tullut ovelle kuullessaan koiransa haukunnan.
Kuultuaan kellon äänen päätteli oi-
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On aattoilta ja joulupukki jo kolkuttanut ja tullut sisään. Lapset ovat sohvan takana ja koirat piilossa?

kein, että odotettu pukkihan sieltä
jo tulee. Huutaa, että se on kiltti koira eikä tee mitään. haukkuu vain vierasta ihmistä ja ääniä. Helpottuneena pukki tarttui aidan portin oveen.
Samalla koira nostikin jo tassunsa
pukin olkapäille ja työnsi kuononsa
pukin naamaan kiinni. Oli kunnioitusta herättävän kokoinen tanskandoggi. Siinä kahdella jalalla seisoessaan ja pukkia syleillessään se oli
reilusti pukkia pidempi. Nyt ei pukin auta enää perääntyä, oli kut-

suttava isäntä apuun. Isäntä pakkasi torumaan pukkia, kuinka sitä nyt
aikuisen ihmisen sillä tavalla kilttiä
koiraa pitää pelätä…
Näillä muutamilla sattumuksilla innostan muitakin klubeja osallistumaan joulun aattoillan taikaan.
Joulupukki, ja varsinkin leijonajoulupukki on niin lasten kuin lemmikkieläinten odotettu vieras. Pukki tuo
iloa ja elämyksiä monen elämään!

Vesa Ojanperä, LC Siikajoki

Muotia Naisille
MST TOIMIVAT JÄRJESTELMÄT
ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001
JA TURVALLISUUSPALVELUT
Oulu
www.mstc.fi
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Puh. 08 520 4255
www.zelinssi.fi

Kauppakeskus Zeppelin 2. krs
p. 044 770 0229
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Pateniemen Lionsit edesauttamassa
syöpälasten suunterveyttä
Ei televisioita ja elektroniikkaa syöpälapsille vaan pizzaa ja suuhygieniaa. Näin ajattelivat LC Oulu/ Pateniemen klubilaiset tehdessään
syöpälasten hyväksi lahjoituksen ja
tekivät heille suunterveyden edistämiseksi hygieniapakkauksia, arvoltaan noin 3000 euroa. Tosin osa tarvikkeista oli lahjoituksina saatuja.
Vuosittain Suomessa sairastuu
syöpään noin 150 alle 15-vuotiaista lasta, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella noin 30.
Jos lapsi sairastuu syöpään, hoidot
aiheuttavat lähes poikkeuksetta kivuliaan suutulehduksen, joka vaikeuttaa puhumista ja syömistä ja on
riski yleisterveydelle. Parasta ja hyvän elämänlaadun ylläpitoa ja suutulehduksen ennaltaehkäisyä raskaiden hoitojen aikana ovat hyvä
suuhygienia ja terveellinen dieetti.
Tähän työhön liittyen toteutimme ja painatimme lastenkirjan Lauri ja hammaskeiju kohderyhmänä
nimenomaan syöpään sairastuneet
lapset. Kirjan sisältö oli tehty Oulun
yliopistossa opinnäytetyönä HLK
Tiina Yliniemen toimesta. Tarinassa fantasia tukee ja pehmentää todellisuutta ja lisäksi kirjassa on opetuksellinen puoli liittyen syövän
hoitoihin liittyvien oireiden ennaltaehkäisyyn. Taiteilija Minna Immonen suostui kuvittamaan tekstin.
Teimme näille lapselle suunterveyteen liittyvän tervetulokassin, joka
annetaan ensimmäisellä hoitojaksolla suunterveystarkastuksen yhteydessä. Kassi sisältää harjan, tahnan,

Lahjoitukseen liittyvä tervetuliaispakkaus sisältäen
suuhygieniatuotteita ja opastavan satukirjan.

suuhuuhdetta, ksylitoli-tuotteita ja
suunhoito-ohjeet ja edellä esitellyn
kirjan. Toteutimme myös osan ko.
pakettien jakelusta.
Syöpähoidot muuttavat lapsen
makuaistia väliaikaisesti ja lisäksi heikentävät ruokahalua. Tämän takia
energian saanti turvataan hoitojen
aikana mahdollisimman mieluisilla ruuilla. Tämä on tärkeää hoitotulostenkin kannalta. Siksi hankimme
osastolle yli puolen vuoden tarpeeseen läheiseen pizzeriaan ostokuponkeja lapsille annettavaksi. Ja pizzayrittäjäkin osallistui talkoisiin.

”Hoitohenkilökunta oli aiheesta innostunut sekä hammashoidossa että hoitavalla osastolla. He
saivat näin konkreettista tukea potilaidensa auttamiseen – jopa ennaltaehkäisevänä hoitona, joka on nyt
ajankohtaista. Lapset ottivat myös
suurella tyytyväisyydellä, jopa ääripositiivisesti, tuotteet vastaan – hetkittäin erittäin otettuja pakkauksesta.” Näin kommentoi osastonhoitaja
Anna-Maija Mertaniemi.
Pizzojen menekki oli taattu jo
etukäteen, mutta myös tervetulokassi sai hyvän vastaanoton niin hoi-

Leijonat ja osastonhoitajat Anna-Maija Mertaniemi ja Lea Anttila aloituspalaverissa.
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totarvikkeiden kuin hammaskeijukirjan osalta. Pizzoista on saanut
osansa hetkittäin koko perhekin,
kun kaikki ei ole mahtunut pieneen
potilaaseen – siis koko perhe on tullut hoidettua. Ja pakkauksia on nyt
jaossa useammaksi vuodeksi.
Ja meille lioneille ja puolisoillemme hanke oli innostava ja opettavainen. Se liittyi myös klubimme
30-vuotispäivän juhlintaan.

Hannu Anttonen
Jukka Yliniemi

Projektin pakkausvaihetta totisena ahkeroimassa leijonat Esko
Pulkkinen, Pekka Hakalin, Hannu Anttonen ja Harri Lamberg.
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Joka joulukuuseen kurkottaa…
Tarina

…se leijonamielen tuo

”Ohoh, onpas se iso! Siitä saadaan
Tuiraan kaupungin komein joulukuusi taas kerran. Pituutta varmaan
parikymmentä metriä ja paksuutta
tyvessä – odottakaahan hetkinen –
metrin verran.”
”Johan on muhkea kaveri! Pitää
katkaista noin kuuden metrin korkeudelta, kun meillä on kaupungin
lupa pystyttää korkeintaan 13 metrin kuusi.”
Tällaisilla ihmettelyillä alkoi tämän vuoden joulukuusen kaato
Kempeleessä Irma ja Heikki Alangon pihassa. Jyhkeän kuusen löysi
naapurissa asusteleva LC Oulu-Terwan lions Kari Impiö jo vuosi sitten,
kun kartoitettiin potentiaalisia joulukuusia perinteeksi muodostuneen
joulukuusen hankintaan Tuiran Merikoskentien puistoon, joka tunnetaan myös epävirallisella nimellä Terwa-puisto.
Kaato onnistui Nosturiliike Sulkalan ystävällisen avun myötä. Koriin kiipesi klubin ketterin sahuri eli
Väyrysen Aaro moottorisahan kanssa. ”Kaatuisi vähän rivakammin, jos
löytyisi pitempilaippainen saha”, hihkui Aaro kuusesta. Ei löytynyt siihen
hätään, mutta lyhyemmälläkin laipalla homma hoitui. Ja niin kuusivanhus
luovutti kaupungin salliman 13 metrin latvaosan Tuiraan kuljetettavaksi.

Myrskyn kestävä
Jotta juhlakalu saatiin jalustaan sopivaksi, sitä jouduttiin ohentamaan
puoleen alkuperäisestä paksuudestaan. Kun sahamiehiä löytyy klubista kasapäin, ohennustyö sujui
enemmän kuin rivakasti ja niin kuusi pujotettiin kaupungin rakentamaan jalustaan, joka sijoitettiin reilut
kymmenen vuotta sitten klubin kunnostaman Terwa-Leijona-valomonu-

mentin alle.
Pystyttäminen onnistui rutiinilla ja ilman ongelmia, vaikka päivä oli
perjantai marraskuun 13. Seuraavien
parin viikon aikana elettiin kuitenkin
pienessä jännityksessä, kun harvinaisen rankat syysmyrskyt runnoivat
kaupunkiin. Oli pakko käydä useamman leijonan voimin tarkistamassa
heti aamuisin, että kuusi oli pysynyt
jalustassaan. Onneksi oli.

Valot päälle glögin voimalla
Valot sytytettiin adventtiajan alla eli
perjantaina 27.11. perinteeksi muotoutuneella tavalla: kaikille ohi kulkeneille tai varta vasten paikalle saapuneille kansalaisille kokoon, näköön,
rotuun ja uskontoon katsomatta tarjottiin kuumaa glögiä ja pipareita.
Jopa muutamille liikennevaloihin pysähtyneille autoilijoille käytiin ojentamassa kuumat joulujuomat.
Kävijöitä riitti satamäärin vauvasta vaariin. Ulkomaalaisia poikkesi paikalla huomattava määrä ja
heidän kanssa riittikin keskustelua
joulun odotuksesta ja vietosta kussakin maassa suomalaiseen menoon
verrattuna. Varaukseton kommentti
kuusesta oli enemmän kuin myönteinen. Eräs rouva tuumasi, että ”aivan
ihanaa, kun saimme taas valmiin, komean kuusen ihan ikkunan alle”.
Jos myrskyt eivät saaneet kuusta kaadetuksi, niin rankat sateet onnistuivat sammuttamaan valot parikin kertaa joulukuun aikana liitosten
huolellisesta tiivistyksestä huolimatta. Räntäsadetta pelkäämättömät klubilaiset Jarkko Välikangas ja Antero
Moilanen vaihtoivat palaneet proput
ja kaapelit uusiin ja teippasivat liitokset entistä ehommiksi. Pojilla eivät
proput palaneet, vaikka tikkaat olivat
työsuojelullisesti ihan vähän arvelut-

Valot loistavat Terwa-puiston kuusessa…

tavat ja sää sellainen, johon perinteisen toteamuksen mukaan ”en laittaisi
koiraanikaan ulos”.
Kaikki hyvä loppuu aikanaan.
Loppiaisen jälkeen kuusi pääsi lopulliseen lepoonsa, kun Siltalan pojat
kävivät nostamassa vanhuksen lavetin kyytiin ja sitä kautta jätekeskuk-

seen hakkeeksi pantavaksi – ja sitä
kautta kaupunkilaisten lämmittämiseen.
Ensi vuonna aktiviteetti toistuu
entistä ehomman kuusen kanssa.
Uusi kuusi on jo katsottu.

Kauko Kallio

Aaro Väyrynen
nostokorissa
kuusta katkaisemassa.

Aaro Väyrynen ja Jorma Määttä ohentavat
tyveä, jotta jättiläinen mahtuisi jalustaan.
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Valot sytytettiin kuuseen glögitarjoilun kera.
Glögi maistuuikin ohikulkijoille.
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Unelmat käyvät toteen
Tarina

Tämä tarina sai alkunsa kesällä 2013
Muhoksella. Minulla ei ollut autoa,
jolla olisin matkustanut tyttäreni
kanssa Ouluun.
Turvauduimme VR:n apuun ja
kuljimme matkan junalla. Ja kukapa
lapsi ei tykkäisi junamatkasta. Tuo
kesä oli sateinen. En olisi valittanut
junamatkoista, jos kotikuntani junaasemalla olisi ollut katos, jonka suojissa olisi voinut odottaa junaa kastumatta. Mutta ei!
Siinä seisoimme useasti sateessa
molemmat, tyttäreni ja minä. Prinsessani oli tuolloin neljävuotias.
Puin hänelle aina ainoan sadeviittamme. Enemmän kuin kerran taistelimme sadetta vastaan. Usein tuli
viime hetken ilmoitus junan myöhästymisestä. Emme olleet ainoita
uhreja, jotka valittivat junaa odotellessa sateesta. Joka kerta puhuimme
samasta asiasta muiden matkustajien kanssa. On selvää, että väsyin tilanteeseen.
Ryhdyin soittamaan toimijoille,
joiden uskoin pystyvän tekemään
asialle jotain. Syiden määrä, ettei mitään voi tehdä, oli sama kuin pisaroiden, jotka päällemme putosivat junaa odotellessamme. Tästä kesästä
ei jäänyt hyviä muistoja, pikemminkin jotakin jäi hampaankoloon.
Kuukaudet vierivät ja jokainen uusi kevät toi mukanaan toivon muutoksesta, värejä, aurinkoa
ja kaikkea muuta. Kevät 2014 toi
mukanaan suuren muutoksen elämääni. Tapasin silloin lion-kummini, kun hän tuli työpaikalleni kutsumaan minut osaksi Muhoksen Lions
Clubia. Kun hän kertoi minulle
juurta jaksain leijonatyöstä ja koko
järjestön perimmäisestä tarkoituksesta, tunsin kuinka idealamppuni syttyi. Sanoin itselleni ”that´s it”,
nyt olisi mahdollista rakentaa odotuskatos.
Huhtikuussa 2014 aloitimme
mieheni kanssa leijona-aikamme.
Aikaa kului tutustuessamme liontoimintaan. Otin selvää eri tahoilta,
millä keinoin katoksen tekeminen
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”Älä pelkää tavoitella haaveitasi. Haluan jakaa onnistumiseni kanssanne ja tällä kertaa Lions Club toimi
haltijanani.” (Maria Laura Varela de Saaranen)

Katoksentekoporukkaa.

matkustajia varten olisi mahdollista.
Useiden puheluiden ja virastokäyntien jälkeen päätin esitellä projektin
muille klubilaisille. Kokouksessa jokainen kannatti ideaani. Tällaista en
osannut odottaa! En voinut uskoa,
ja samalla olin todella iloinen, sillä
perheeni ja minä olisimme osa tätä
leijonaprojektia.
Hankimme tarvittavat lupapäätökset rakentamista varten ja aloitimme lopullisen suunnittelun. Rat-

vihertää ja leijonat ryhtyivät pystyttämään katosta juna-asemalle. Käytimme jokaisen vapaan minuuttimme laittamalla yhden naulan lisää
rakennukseen. Juhannuksen alla
odotuskatoksemme oli valmis tarjoamaan suojaa sekä matkustajille että
heidän polkupyörilleen. Oli ihana
aistia uuden rakennuksen tuoksu.
Päiviä kului ja jälleen tuli se päivä kun matkustin taas junalla Ouluun. Kävellessäni juhannuspäivä-

”Kävellessäni juhannuspäivänä kohti juna-asemaa
tunsin, kuinka muutamat pisarat putosivat olkapäilleni. Havaitsin, kuinka jokainen junaa odottava
alkoi hiljalleen siirtyä kohti odotuskatosta. Mahduin juuri ja juuri sisään sateen suojaan, mutta kaikille riitti suojaa.”
taat alkoivat pyörimään vauhdilla.
Tuli toukokuu ja vihdoinkin pääsimme aloittamaan urakan maalaamalla
laudat valmiiksi ja valmistamalla katoksen elementit. Kun sahasimme
ensimmäiset lankut elementtejä varten, näin etten ollut ainut joka halusi tämän valmistuvan. Ruoho alkoi

nä kohti juna-asemaa tunsin, kuinka
muutamat pisarat putosivat olkapäilleni. Havaitsin, kuinka jokainen
junaa odottava alkoi hiljalleen siirtyä kohti odotuskatosta. Mahduin
juuri ja juuri sisään sateen suojaan,
mutta kaikille riitti suojaa. Joukossa
oli muutamia tuttuja ja ennen kuin

ehdin kehua katosta, kuulin jo kahden rouvan kehuvan odotuskatosta.
He kertoivat lukeneensa Tervereitistä lions-clubin rakentaneen katoksen samalla osoittaen kylttiä takaseinässä ”Missä tarve, siellä Lion”. He
jatkoivat keskustelua leijonien näkyvistä tekemisistä ja myöskin katos
sai paljon kiitosta. Tällä kertaa junan
odottaminen oli täysin erilaista kuin
kaksi kesää sitten. Kaikki aiemmat
valitukset junaa odoteltaessa vaihtuivat kehuiksi. Sillä kertaa istuin sateen suojassa leveä hymy kasvoillani
ja mieleni valtasi aito leijonahenki.
Onnistuimme taas kerran.
Nykyään omistan auton, eikä junalla tule matkustettua niin paljoa.
Joka päivä matkallamme eskariin
tyttäreni huomauttaa ”katso mamá,
tuolla pikkutalossa, jonka me rakensimme, on ihmisiä oottamassa junaa”. Hänkin on innoissaan rakentamastamme katoksesta.
Ihana! Hänessäkin on heräämässä leijonahenki.

Teksti ja kuva
Maria Laura Varela de Saaranen
LC Muhos
TervaLeijona 2016

Tarina matkastani LC Kiimingin jellonien kanssa
Tyttöni aikoinaan sano, että leijona
on jellona, niinpä käytän tuota tuttua sannaa tässä kertomuksessani.
Kirijotan tämän ihan omalla kielelläni, niin ku mää oon täältä Oulun
kuppeesta ja täällä ku ei pelätä polliisia ja syyvään sisua.
Aikoinaan kun minua ensimmäisen kerran kysyttiin mukkaan, niin
ajatukseni oli, että en minä ala johonkin ”herrakerhoon”. Kului pari
vuotta ja nykyinen kummini jellona
Jarmo kysyi minua uudestaan. Olin
tutkinut asiaa ja lupasin mukkaan
alakaa. Kun kummini haki minut
kotoa ja mentiin ensimmäiseen kokkoukseen yhessä, niin ajatukset oli
hieman sekavat. Siellä piti olla niitä
herroja, mutta nehän oli vaan mukavasti vastaan ottavia tulevia minun
kamuja.
Oikiastaan aika erikoista kuitenkin oli se, ku mää olin ensimmäinen
nainen joka mukkaan tuli. Oli seremonia, jossa mut otettiin jellonaksi,
olihan se aika kummaa mun mielestä, mutta kun jäläkeen päin aattelen,
niin olihan se hieno hetki ja noin on
hyvä tehäkki. Ihan pöllönä kuuntelin ku puhuttiin jostain piireistä ja
kuverööreistä ja ne lyhenteet noille, no en mää ossaa niitä kaikkia vieläkkään.
Porin reissulla kattoin kummissani niitä rappusia, jota roikku melekeen poloviin asti. Se se kummastusta aiheutti, eli oli pakko selevittää
niijen historia. Jellonamme Antti, se
kannusti mua sinne menemään, niin
ku olin perumassa, mutta se reissu kannatti, sillä sieltä sain kovasti
evväitä itelle.
Mutta, että pönötystäkö ne jellonat vaan harrastaa, ei kuulkaa ei

Siivoominen se on kovvaa hommaa.
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alakuunkaan. Kun mää mietin sitä
meijän viimestä konserttiakin joka
järjestettiin, niin kaukana se oli siitä.
Pitkin kyllää juoksimme jakamassa mainoksia ja soittoa sinne ja tänne. Sitte me mentiin jo aamusta laittamaan tuoleja paikalleen. Laitettiin
kahavit ja pullat valamiiksi pöytiin.
Kottiin tultiin illalla jalat ihan turrana. Auto täynnä tavaraa, jota sitten
purettiin ilta myöhään. Niin kaikkea
se jellona tekkee, ku se palavellee.
Sitte se siivoominen, se on kovvaa hommaa. Ihan on hiki välillä.
Niin ja villtys tarttu, eli aika moni se
laitto ikkunapesurin, kun on se niin
hyvä vehe. Joku jellonan kumppani, kun kuuli tästä, että se hänenkin
kumppani on pessyt ikkunoita, että
kas kummaa ku ei millää pese kotona. Mutta voihan olla että nyt pessee. Niin ja kun kottiin tullaan, niin
vaatteet on likaset, mutta mieli on
hyvä. Ollaan sanottu muuten, että
tämä se parasta hommaa on.
Lehtiä me kerättiin monta peräkärryä errään ikäihimisen pihalta. Posket saimme punaseksi ja taas
hyvän mielen. Kerran vuojessa souvetaan LC Jäälin kanssa pitkin Jäälinjärveä, no on se voitto mielessä.
Renkaita vaihamme autoihin ja oikeen pestynä ne nostamme peräkonttiin. Kyllä me osataan kaikkea
tehä.
Souvettu pitkin Jäälinjärveä ja
sillon on oltu hampaat irvessä, kun
se voiton tahto kuitenkin meissä on,
joskin se osallistuminen on kuitenkin tärkiää.
Sitten kuulkaa on seisottu tuulessa ja tuiskussa lippaat käjessä keräämässä rahhaa joulupuukerräykseen.
Olihan se kanssa se Setori -kamp-
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Renkaita on vaihettu autoihin ja vaihetut hoijetaan pestynä takakonttiin.

panja, sillon kanssa seisottiin lippaat
käjessä, ja iso toritapahtuma, jossa
työtä kellon ympäri. Oli muuten oikiat Zetoritkin ja taaskaan ei mittään
juhulimista.
Osataan me juhuliakkin, käyvään
teatterissa ja syötykkin on välliin
haarukalla ja veitillä, ja väliin poltettu suu, kun on syöty kiirellä lihasoppaa tykistä. Vietetty aikaa mölökkyä
heittäen, niin ja oli salajuomaa, että
ossuu paremmin tikkakin kympin
kohalle tauluun.
Mutta se pönötys, osataan me sekin. Ohan se komiaa, kun saa jakkaa
kunniamerkkejä ja muita muistamisia. Pakko noista hetkistä on kuvat
ottaa, eli sillon me ollaan parhais-

Souvettu pitkin Jäälinjärveä hampaat irvessä ja voitontahto mielessä.
Mutta osallistuminenha se sitteki tärkeintä on.

sa vaatteissa ja tukka kammattuna ja
merkit rinnassa.
Sitte alako puhheet, että minusta resitentti, ehän mää tienny koko
hommasta mittään. Toinen vuosi oli
menossa tievotussihteerinä, joten
tunsin itteni ihan viheriäksi.
Sitten minusta vaan tuli resitentti ja nyt menossa jo toinen kausi peräkkäin. Miehestäni tuli sitten aikonaan ”leidi”, kovasti koitetiin vaihtaa
nimitystä puhheissamme, että puolisot. Rusetti oli merkisä ja Sotkamon reisulla ku merkkiä rintaan aamulla laitetiin, niin tupina kuulu,
että rusettiko pittää laittaa. No tännään se sitte on jellona. Kylällä sitä
”kiusataan”, että miltä se tuntuu olla
resitentin kanssa naimissa.
Palijo tästä jäi pois, niin ku se jellona on niin monen asian tekijä.
Tämän hienon järjestön jäsenenä
on kunnia olla ja yksi tavote minulla onkin, että tuolla kylällä oikiasti tiietään, että mitä me tehhään. Paras tapa on olla esillä tekemällä työtä
tuolla ihimisten parissa ja kertua samalla tekemisistämme.
ME PALAVELEMME, sannoo
oululainen.

Eija Tuomaala
Resitentti
LC Kiiminki
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Tuupalan Helenasta klubille nimi
Kuhmoon oltiin perustamassa vuonna 2008 liitännäisklubia
eli haaraklubia, niin kuin sitä aluksi nimitettiin. LC Kuhmo/Kuhmoniemen silloinen presidentti Erkki Ahtonen oli siinä puuhamiehenä.
Ensimmäinen kokous oli juuri päättymässä, kun Erkki huomasi, että
pitäähän teillä naisilla olla joku nimikin. Lähes ulko-ovella sanoin ensimmäisen mieleeni juolahtaneen
nimen Helenat. Nimi tuli mieleeni,
kun joka vuosi Tuupalan museossa
järjestetään Helenan -päivänä 31.7.
kahvitilaisuus kaikille vierailijoille. Perustamiskokouksessa helmikuussa 2009 olivat läsnä Erkki Ahtonen, Aila Ahtonen, Alpo Karppinen,
Arja Karppanen, Sisko Koski, Jorma Soikkeli ja Sinikka Soikkeli. Klubin yhteyshenkilöksi valittiin Alpo
Karppinen, pääkoordinaattoriksi
Aila Ahtonen ja varakoordinaattoriksi Sinikka Soikkeli.

Tietoja 1600-luvulta saakka
Nyt oli kiireen kaupalla otettava selvää tästä Tuupalan Helenasta. Mikä hän oli naisiaan? Vanhimmat Tuupalasta kertovat asiakirjat
ovat 1600-luvun alun henki- ja maa-

kirjoja. Tuupalaa viljeli Tuupaisten
suku, jonka mukaan talo on saanut
nimensä. 1700 -luvulla Tuupala autioitui ja siirtyi kruunun hallintaan.
1760 -luvulla kruununtila sai uudet
asukkaat, Uhlbäckit vuoteen 1824.
He saivat oikeuden perustaa kotitarvemyllyn Pajakkakosken rannalle vuonna 1778.
Sen jälkeen tilalla oli useita eri
omistajia. Kauppias Petter Johan
Kainulaisen omistukseen tila siirtyi
vuonna 1884.
Tuupalan kukoistusaikana 1880
-1920 talossa asuivat Helena ja Petter Johan Kainulainen lapsineen.
Kainulaisten aikana Tuupalassa toimi muun muassa kestikievari, apteekki, kauppoja ja posti. Herrasväen lisäksi talossa asuivat talon
palvelijat, piikoja oli 2 - 3 ja renkejä 1 - 2. Talossa asuivat äitinsä Helena Kainulaisen (1852 - 1934)
kuoleman jälkeen sisarukset tilanhoitaja Uuno Kainulainen ja postinhoitaja Lahja Kainulainen. Vuonna 1958 Uuno Kainulainen lahjoitti
tilan päärakennuksen Kuhmon kunnalle, mutta pidätti itselleen ja sisarelleen asumisoikeuden molempien kuolemaan saakka. Lahjoittajan
toivomuksena oli, että Vanha-Tuu-

Helenat kokoontuneena Tuupalan museon pihapiirissä.

palasta tehtäisiin kotiseutumuseo.
Kerrotaan, että jos kunnanisät olivat
erimielisiä jostakin asiasta, mentiin
yhdessä Tuupalan saunaan. Vieläkin on sanonta: ”Jos ei muuten, niin
Tuupalan saunassa asiat järjestyy.”
Nimi Helena olikin onnistunut.
Kuhmoon perustettu uusi naisklubi
sai nimekseen LC Kuhmo/Helenat.

Ensimmäinen vuosijuhla pidettiin
18.6.2011. Kutsuvieraista mainittakoon Liiton puheenjohtaja Lauri
Vainio vaimoineen, piirikuvernööri
Jouko Lampinen sekä kummiklubi
LC Kuhmo/Kuhmoniemi.

Sinikka Soikkeli

Ruusulahjoitus äideille

Tarina
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Sotkamo Sapsotar naisklubissa toimii sotkamolaisen Kukkapuodin pitäjä Marju Snicker. Käydessäni viime
äitienpäivän tienoilla hänen liikkeessään hän valitteli, että kokouksiin pääseminen on vaikeaa.
Marju ehdotti, että voisikohan
hän lahjoittaa siitä korvauksena joulun seutuun Himmelin tai paikallisen
vanhainkodin äideille ruusut äitienpäivänä.
-Oikein hyvä ja kaunis idea, totesin!
Hän ei itse päässyt mukaan kukkia
viemään, vaan pyysi meitä hoitamaan
kukkien lahjoituksen. No, soitin Himmeliin ja selvitin, että naisia on 66 ja
pakkasimme isoon saaviin 66 tummanpunaista ruusua ja lähdimme Pirkon kanssa viemään ruusuja.
Saimme luovuttaa äideille noin
puolet ruusuista henkilökohtaisesti.

Hoitajat veivät kukat huonokuntoisimmille asukkaille. Eräs äiti huuteli sängystä, että hänen luokseen voitte
tulla. Hän oli 100-vuotias rouva Sotkamosta, joka oli aivan terävänä mieleltään, mutta jalkoja väsytti sillä kertaa.
Menimme hänen luokseen ja kyselin hänestä, koska minulla oli aavistus hänen taustastaan. Hän kertoili itsestään ja muisti hyvin asiat. Olimme
aikaisemmin käyneet vierailupäivänä
laulamassa kuoron kanssa myös hänelle 100-vuotispäivänä ja hän oli onnellinen ja osasi itsekin laulaa mukana. Jäi hyvä mieli tästä keskustelusta.
Kesän lopulla näin lehdestä, että
100-vuotias rouva oli lähtenyt keskuudestamme. Hän sai vielä elää kesäkauden. Hieno kaunis elämän päätepiste!

Helena Lautsalo
TervaLeijona 2016

Jouluaatto Muhoksen kalmistoissa
välissä suunnaten omaistensa haudoille. Ensimmäinen hautakynttilä syttyi jo aamupäivällä. Pimeyden
laskeutuessa kalmistoon lepattivat
sadat tuohustulet ikimäntyjen alla
luoden tuikkivan valohunnun hautojen ylle. Häilyvät virvatulet loivat
hetkeksi yhteyden omaisten ja rakkaiden vainajien välille.
Muhoksen lionsklubi järjesti jälleen vuonna 2003 aloitetun joka
jouluisen kuuman mehun tarjoilun
siviilihautausmaalla. Viluisia kynttilän sytyttäjiä piipahti tiuhaan tarjoilupöydän äärellä, jossa oli tarjolla
kuumaa mehua, pipareita sekä makeisia. Iloisesti yllättyneet haudoilla kävijät nauttivat kiitollisin mielin
sisäistä lämmikettä ja hyvän joulun
toivotukset puolin ja toisin loivat

lämpimän joulutunnelman. Tarjoilupöydän ääreltä lähti useita satoja
tyytyväisiä kynttilän sytyttäjiä joulun viettoon.
”Taistoihin tiemme kun toi, missä luotien laulu vain soi, emme tienneet kun läksimme silloin, kuka joskus palata voi. Luoti niin moni löys
määränsä pään, moni sydän on jo
kylmennyt. He kaatuivat hangelle
syntymämaan, sydänsuruhun jäi armahain.”
Iltapäivän hämärässä ennen aaton hartaushetken alkamista lionsklubi suoritti toisen palvelutehtävän
sankarihaudoilla. Kolme vuosikymmentä kestänyt kunniatehtävä jatkui
katkeamatta, kun leijonat sytyttivät
kynttilät sankarihaudoille hämärtyvässä kirkkotarhassa. Kynttilöiden

lepattavat liekit valaisivat häilyen
kivipaasirivistöjä, jotka kuvastivat
kumpujen alla lepäävien sotilaiden
peräänantamatonta lujuutta ja uhrivalmiutta rintamilla. Sankarihaudoissa lepäävät sotilaat antoivat aikanaan kalleimman uhrin, nimittäin
oman henkensä isänmaamme vapauden lunnaaksi.
”Ei muuta kunniaa, kuin kuulla kummultansa sun kuusiesi kuihkintaa.”
Kalmistoissa suoritetut palveluaktiviteetit loivat hyvän mielen
ja joulutunnelman mukana olleille
leijonille. Hautausmailta oli mukava lähteä kevein mielin rauhalliseen
aattoillan viettoon.

Pertti Marttinen
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Leijonien sytyttämät tuohustulet
paloivat häilyen sankarihaudoilla.

On jouluaatto ja lumivalkoinen maa,
liekin häilyvän rakkaiden hauta taas
saa. Mieleen muistuvat eletyt hetket
kera läheisten vainajien sekä mieluisat muistot kautta aikojen entisien.
Jouluaatto sujui Muhoksen kalmistossa perinteiseen tapaan. Aattoillan viettoon valmistautuva kansa vaelsi hartaana hautakivien

Leijonien kuuman mehun tarjoilupöytä siviilihautausmaalla jouluaattona.

LC Ruukki toiminnan tiellä
Siikajoen varrella ovat leijonat kehittämässä lasten liikenneturvallisuutta. Jo useana vuonna on lahjoitettu
koululaisten liiketurvaa parantavia
välineitä koululaisille. Hiljattain järjestettiin Ruukin Kärkiniemessä
koululaisten liikuntapäivä, jonka yhteydessä koululaisille lahjoitettiin
pyöräilykypäriä. LC-Ruukin presidentti Matti Heikkilä totesi leijonil-

la olevan mieluinen ja erityisen tarpeellinen tehtävä luovuttaa lasten
turvallisuutta edistäviä pyöräilykypäriä koulumatkojen pyöräilyn turvaamiseksi.
Toisena lahjoituskohteena on ollut myös jo useampana vuotena Sotaveteraanien hyväksi järjestetyt Aikastenmiesten konsertit. Paavolan
Nuorisoseuran kuorona toimiva

mieskuoro on kerännyt varoja veteraaneille. Konsertit ovat olleet suosittuja, sillä seurantalo on saatu kerta kerran jälkeen täyteen hyvän asian
ja kiinnostavan ohjeman vuoksi.
Talviliikuntaan on panostettu
maaliskuulla Siikajokihiihdon merkeissä. Hiihtoa koko perheen mukavana talviliikuntana on tälläkin kertaa teema-aiheena.

Ruukki lionsklubi-täytti hiljattain pyöreät 50 vuotta. Paavolan
Nuorisoseuralla pidetyssä juhlasasd
palkittiin pitkäaikaisesta leijonatyöstä Chervon-palkinnolla Pentti
Simojoki. Palkinnon luovutti piirikuvernööri Harri Hirvelä.

Pentti Syrjäpalo

Suomen tieliikennelain suositusluontoisen pykälän mukaan pyörällä ajettaessa on yleensä käytettävä kypärää. Koska kyseessä on suositus, käyttämättömyydestä ei rangaista. Suomessa käytetään kypärissä eurooppalaista EN 1078 -standardia ja CE-hyväksymismerkintää. (wikipedia.fi)
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Lionsien vuoteen 2017 saakka kestävä Punainen
Sulka -keräys starttaa maaliskuussa. Keräyskohteena on nuorisotoiminta ja erityisesti nuorten
syrjäytymisen ehkäisy. Yksi tällaista toiminnan
muoto on Muhoksella toimiva valmennuspaja
Mahis. Se järjestää alle 29-vuotiaille suunnattua
matalan kynnyksen valmennustoimintaa, jossa
yhdistyvät kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva toiminta, työpajatoiminta sekä urasuunnittelu ja työhön valmentaminen.

Mahis on Muhoksen kunnan ja Aluehallintoviraston (AVI) rahoittamaa ja Nuorten Ystävät
ry:n toteuttamaa maksutonta palvelua. Nuoret
tulevat Mahikselle joko omatoimisesti tai esimerkiksi kunnan sosiaali- ja terveystoimen, etsivän nuorisotyön tai TE-toimiston aloitteesta.
Valmennuspajalle voi tulla jokainen, joka tarvitsee tukea opiskeluun, työllistymiseen tai arjen asioihin. Jokaisella nuorella on oma työntekijä, rinnalla kulkija ja tsemppari, joka jalkautuu

”Ajatusma
a
nut ihan k ilmani on muuttuokonaan ja
olen kasv
nut näide
anp
enemmän arin vuoden aikan
a
kuin kosk
aan ennen
.”

nuoren kanssa ja ottaa askeleita nuoren rinnalla
kohti hänen tavoitteitaan.
Nuorten Ystävät ry toimii nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi myös muun muassa Oulussa, Kajaanissa ja Ylivieskassa. Lue lisää toiminnasta osoitteessa www.nuortenystavat.fi.
Mahiksella on myös omat sivut Facebookissa.
Lisätietoa Punainen Sulka -keräyksestä on tämän lehden sivuilla 16 ja 17.

22-vuotiaalle Pamela Paavolalle opiskelu on muuttunut
pakosta mahdollisuudeksi. Viime vuosien aikana on selvinnyt, mitä hän haluaa tehdä: asiakaspalvelutyötä.

Tavoite on hyvässä vauhdissa, sillä hän
opiskelee Oulun aikuiskoulutuskeskuksessa (OAKK) myynnin ammattitutkintoa. Vuoden mittainen koulutus päättyy
juhannuksen alla.
Helmikuussa Pamela aloittaa viimeisen harjoittelujakson, joka kestää neljä
kuukautta. Hän toivoo harjoittelupaikan
löytyvän kotipaikkakunnalta Muhokselta.
– Haluaisin kokeilla, olisiko minusta
myymään provisiopalkalla vaikka elektroniikkaa, hän naurahtaa.
Into testata omia kykyjä on Pamelalle
uutta. Peruskoulun jälkeen hän haki tarkoituksella paikkoihin, joihin numerot eivät riittäneet.
– Se oli sellainen laiska vaihe. Kun täytin 18 niin tuli myös juhlittua ehkä liikaa,
hän myöntää.
Hetken aikaa Pamela oli töissä huoltoaseman ravintolassa, mutta kaksi vuotta sitten hän oli ollut jo jonkin aikaa tekemättä mitään.
– Kun hain toimeentulotukea, sossusta sitten soitettiin ja sanottiin että jollekin
pitäisi alkaa.
Palaverissa Pamelalle ehdotettiin Mahista. Pamelasta tuntui, että hänet pakotettiin sinne, koska muutoin tuesta olisi
leikattu 20 prosenttia.
Mahiksen väen tuella Pamela haki kuitenkin opiskelupaikkaa keväällä ja pääsi
sisään. Opiskelua kesti vain päivän.
– Soitin Mahikseen Anu Lappalaiselle
ja kerroin, että minusta ei ole vielä opiskelemaan. Ensin piti saada muut asiat kuntoon.
Kesän ajan Pamela hoiti terveyttään

ja piti yhteyttä Anuun. Syksyyn mennessä elämä alkoi näyttää paremmalta. Loppusyksystä hän meni Mahikselle omasta
tahdostaan. Hän kiittelee saaneensa sieltä
monenlaista apua.
– Jos tuntuu, että on tyhjän päällä ja jumissa tilanteessa, kannattaa hakea apua.
Muut voi patistella, mutta itsestä se lähtee.
Pian Pamelalle koittikin uusi vaihe elämässä. Alkuvuodesta 2015 hän aloitti työkokeilussa paikallisella kirpputorilla.
– Huomasin tykkääväni siitä. Ja kun
siellä alettiin melkein heti puhua, että tulethan sinä meille kesätöihin, se oli hienoa.
Kesä kului kirpputorihommissa. Pamelasta tuntui, että aika voisi olla kypsä
opiskelun aloittamiselle. Niinpä hän haki
OAKK:lle opiskelemaan myynnin ammattitutkintoa.
– Anu oli vinkannut sinne hakemuksestani. Haastattelussa kerroin sitten aika
suoraan, miksi en ole aiemmin pystynyt
opiskelemaan.
Pamela sai paikan ja totutteli loppukesän ajatukseen opiskelujen aloittamisesta.
– Työntekoon tottui, ja kesätyön jälkeen menin viettämään aikaa Mahikselle,
koska en halunnut vaan olla kotona.
Pamela sanoo kasvaneensa aikuiseksi
sen jälkeen kun täytti 21 vuotta.
– Ajatusmaailmani on muuttunut ihan
kokonaan ja olen kasvanut näiden parin
vuoden aikana enemmän kuin koskaan
ennen.

Elsi Salovaara

Pamela Paavola toivoo töitä löytyvän asiakaspalvelun alalta. Tulevaisuudessa hän haluaisi matkustella
ja unelmissa siintää myös oma talo.
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Tanja Väisänen tuntee vihdoin löytäneensä oman alan.
Sitäkin tärkeämpää on ollut voittaa itsensä.
Tulevalla eläintenhoitajalla on menossa viimeinen viikko työharjoittelussa. Haastattelusta hänellä onkin kiire navettaan.
– Tykkään lehmistä tosi paljon. Maatilahommat ovat vieneet mennessään, 25-vuotias Tanja
kertoo.
Eläimet ovat kiinnostaneet aina. Itsellään hänellä on kaksi koiraa ja kissa.
Tanja valmistuu Oulun seudun ammattiopistosta (OSAO) eläintenhoitajaksi ensi jouluksi.
Se ei olisi ollut mahdollista ilman Mahista.
– Jos ei sellaista paikkaa olisi ollut olemassa,
en nyt istuisi tässä porisemassa, hän toteaa.
Syksyllä 2013 Tanjalla ei mennyt hyvin.
Nuori nainen oli muuttanut Tyrnävältä Muhokselle. Tanja haki opiskelemaan useampaankin paikkaan, mutta ei jaksanut lukea pääsykokeisiin.
– Jäin vaan neljän seinän sisälle. Tuntui, etten uskaltanut lähteä minnekään. Olen aina ollut
ujo, mutta pystynyt kuitenkin hoitamaan arjen.
Koko ajan oli niin väsynyt olo, ettei jaksanut

setviä asioita. Puoli vuotta Tanja oli jopa ilman
tuloja. Tuli ero poikaystävästä. Ainoastaan koirien ulkoiluttaminen piti Tanjan kiinni rutiineissa.
– Itsekin ajattelin, että jotain tartteis tehdä,
mutten oikein saanut kiinni mistään. Sosiaalivirastosta minut sitten patistettiin Mahikselle,
joka oli juuri aloittanut toimintansa.
Vetämättömyydelle, väsymykselle ja kotiin
sulkeutumiselle löytyi syyksi masennus. Lääkkeet ovat auttaneet, mutta yhä vielä Tanjasta
tuntuu, että hän voisi nukkua paljon enemmän.
Muisti ei pelaa ihan kunnolla.
– Mahiksesta oli apua, mutta oli siinä omaa
periksi antamattomuuttakin. Itsestähän se lähtee, Tanja toteaa hiljaa.
Lääkärissäkin on välillä ollut mukana ohjaaja Mahiksesta.
– Lääkärien puheista tulee monesti ajateltua niin, että heidän kuuluu sanoa niin. Mahiksen työntekijöistä tuli heti sellainen tunne, että
he välittävät oikeasti.
– Hirveän tärkeää oli se, että minuun uskot-

tiin aina. Niin sitä oppi itsekin pikkuhiljaa uskomaan.
Opiskelijat aikuislinjalle valitaan haastattelujen perusteella. Se oli hyvä juttu, sillä Tanja ei
tykkää pänttäämisestä.
– Mahiksen vastaava ohjaaja Anu Lappalainen oli myös yhteydessä ryhmäohjaajaan ja kertoi tilanteestani, Tanja kertoo.
Yhteys Mahikseen ei päättynyt opiskelupaikan löytymiseen. Tanja sai apua käytännön asioissa vielä koulun alkamisen jälkeen.
Nykyisin Tanjan koti on siisti, laskut maksussa ajallaan ja hän uskaltautuu ihmisten ilmoille
ilman koiriakin. Tulevaisuudelta Tanja toivoo
töitä vaikka maatalouslomittajana. Hän ei usko
enää jäävänsä junnaamaan paikallaan, vaikkei
töitä heti löytyisikään.
– Kun on kerran ollut siellä sängyn pohjalla,
niin sitä ei halua kokea uudelleen.

Elsi Salovaara

”Kun on k
erra
gyn pohja n ollut siellä sänlla, niin sit
ä ei halua
kokea uud
elleen.”

Tanja Väisänen viihtyy Muhoksella ja toivoo eläintenhoitajalle
löytyvän sieltä töitä. Hän on innostunut erityisesti maatiloilla
työskentelystä.

TervaLeijona 2016
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Punaisen Sulan H-hetki lähestyy

Piirikoordinaattori Juhani Alanen Kajaanista on
kouluttanut ahkerasti I-piirin alueella lioneita
Punainen Sulka keräyksessä.

Alueen sulkalionit kokoontuivat omaan koulutustilaisuuteensa Ouluun syyskuussa 2015.

Pitkään Punaisen Sulan tämän kertaisesta keräyksestä on puhuttu, paljon sitä on suunniteltu ja
monia työtunteja järjestelyissä kulutettu. Maaliskuun 19. päivä se vihdoin ja viimein alkaa. Jo
parin vuoden ajan piirissä ja klubeissa on alettu
valmistautua tämänkertaiseen Punainen Sulka
kampanjaan. Lions-piireihin on nimetty omat piirikoordinaattorit ja nämä hankkineet oman sulkatoimikuntansa jäsenet. Klubit ovat nimenneet
omat sulkaleijonansa ja heidän varamiehensä.
Koko tämä organisaatio on ollut reilun vuoden
verran valmiina ja koulutusta on annettu kaikilla tasoilla. Viimeinen vaihe oli nyt syksyllä 2015,
kun klubit tekivät omat varainkeräyssuunnitelmansa ja kampanjasuunnitelman.
Piirinä voimme todeta, että I-piiri on selvinnyt tästä ”alkulämmittelystä” hyvin. Jokainen klu-

bi nimesi määräaikaan mennessä oman sulkaleijonansa ja lähes kaikki klubit tekivät ja palauttivat
oman keräyssuunnitelmansa. Myöskin koulutustilaisuuksiin on osallistuttu suurella joukolla ja innostus niissä on ollut kiitettävä. Nyt sitten odotellaan itse toimintaan pääsemistä.
Klubien rahalliset keräystavoitteet ovat haastavat. Onhan koko keräyksen tavoite kunnioitettava
viisi miljoonaa euroa, josta piirimme osuus on lähes 340 000 euroa. Tämänkertainen Punaisen Sulan keräystuoton kohde on Nuoriso.
Päämäärän toteuttamiseksi kampanjalla on
yhteistyökumppaneita, järjestöjä jotka toimivat
nuorison hyväksi. Lisäksi tulevat klubien omat,
lasten ja nuorten elämäntaitoja tukevat hankkeet. Klubien omasta keräystuotosta 25 prosenttia palautuu klubille oman paikkakunnan lasten ja

nuorten hyväksi tehtävän työn tukemiseksi.
Varsin monet klubit ovat jo panneet ensimmäiset ”roponsa” keräykseen, hankkimalla jäsenilleen s. jäsenpinssit ja kampanjatarrat. Lisäksi
pikastarttiklubit ovat tehneet ensimmäiset lahjoituksensa kampanjatilille. Tästä homma lähtee
liikkeelle.
Valtakunnallinen avajaisjuhla on 19.3.2016
Tampereella. Siitä kampanja klubien kohdalla
lähtee liikkeelle. Piirimme alueet toteuttavat omat
aloituskampanjansa. Esimerkiksi 3. alueen (Kainuu) pitää alkajaistapahtumansa juuri aloituspäivänä Sotkamossa Vuokattihiihtojen yhteydessä.
Siellä on myynnissä ensimmäiset kampanjatuotteet. 1. Alue aloittaa oman kampanjansa Oulun
Rotuaarilla.
Edellinen Punainen Sulka oli vajaa kymmenen vuotta sitten. Piirimme saavutti silloin ainoana piirinä koko Suomessa keräystavoitteensa.
Emme suotta sanokaan: I on ykkönen ja nostamme oikean etusormen ylös. Toivottavasta tämänkin kertaisen keräyksen jälkeen voimme todeta
samoin: I on ykkönen.

Juhani Alanen
I-piirin Punainen Sulka koordinaattori
Alueen sulkalionit koolla omassa koulutustilaisuudessa Limingassa huhtikuussa 2015.

Alueen alefoorumissa klubien edustajat saivat informaation Punaisen Sulan tämänhetkisistä vaiheista Otanmäessä marraskuussa 2015.
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Punainen Sulka keräys käynnistymässä jälleen
Punainen Sulka on otettu vastaan lioneitten parissa jälleen suurella sykkeellä. Jo useita kertoja
leijonien toteuttama suurkeräys oli viimeksi 10 vuotta sitten. Aikaisemmissa keräyksen toteuttamisissa on klubeissa huomattu, että mielikuvitukselle keräysmuodoissa on vain taivas rajana. Keräystavoitteena Suomessa on viisi miljoonaa euroa. Klubeilta on tullut vastauksia, kuinka he omiin
tavoitteihinsa tulevat vastaamaan. Vielä on kuitenkin klubeja, joista vastausta odotellaan
Keräyskumppaneilta on tiedusteltu, miten järjestöt tulevat käyttämään keräystuotolla saamansa
avustukset:
Tukikummit -säätiö käyttää keräysvaroja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, jotka ovat vaarassa pudota pois harrastuksista ja kaveriporukoista perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.
Lasten ja nuorten säätiön Myrsky käyttää
keräysvaroja erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa olevien nuorten taiteen tekemisen tukemiseen.
Taiteen parissa nuorten itsetunto ja sosiaaliset
taidot vahvistuvat ja heidän on helpompi löytää oma paikkansa maailmassa. Myrskyssä kaikki
nuoret saavat tasavertaisen mahdollisuuden päästä toteuttamaan itseään luovasti taiteen kautta.
Näkövammaisten Keskusliitto tulee järjestämään leiritoimintaa ja erilaisia tapahtumia näkövammaisten nuorten elämän ja vertaistuen tukemiseen.
Suomen Partiolaiset puolestaan tekee vapaaehtoistyötä vuositasolla kolme miljoonaa tuntia tavoittaen 65 000 lasta ja nuorta. Järjestetyillä
leireillä eri ikäryhmille annetaan erilaisia vastuutehtäviä, jotta lapset ja nuoret kasvavat vastuunottoon itsestä ja ryhmästä. Keräysvarat luovat erinomaisen pohjan kansalaiskasvatuksen ohjelmalle.
Ehkäisevä Päihdetyö EHYT järjestää nuorille päiväleiritoimintaa, palkkaa henkilökuntaa ja
kouluttaa ohjaajia, jotka toteuttavat omilla paikkakunnillaan leiritoimintaa kesän aikana. Yhdistys hankkii myös harrastevälineitä ja kannustepalkintoja.

Aseman Lapset ry:n Walkers-toiminta on
tullut tutuksi kahviloista ja busseistaan, joissa nuoret kohtaavat aikuisen ja voivat keskustella heidän kanssaan asiasta kuin asiasta. Tavoitteena on laajentaa Walkers-toimintaa entisestään eri
puolille maata.
Nuorten Mielenterveysseura YEESI on
nuorten itsensä perustama yhdistys, jonka tavoitteena on auttaa nuorta matkalla itsenäisyyteen.
Keräyksen tuotoilla Yeesissä kehitetään nuorille
uusia tapoja toimia vapaaehtoisena. Samoin Yeesi järjestää nuorille sellaisia toimintoja, joihin he
voivat matalalla kynnyksellä tulla mukaan, graffiti- ja mediapajoja järjestetään ja kehitetään verkkovapaaehtoistoimintaa.
Keräystuottoa on mahdollisuus käyttää klubien avustustoimintaan, tuetaan Lions-Liiton omaa
nuorisotyötä sekä muun muassa Quest työtä.
Lions-Liiton edustajat ovat tavanneet jokaisen
järjestön edustajat jopa useaan kertaan. Neuvottelut ovat edenneet erittäin hyvässä hengessä ja
yhteisiä tapaamisia on jatkossakin. Klubit voivat hyödyntää mainittuja järjestöjä kutsumalla heidän edustajia puhumaan klubikokouksiin.
Tällöin he saavat ensikäden tietoa niin järjestön
toiminnasta kuin myös siitä, miten avustus käytetään.
Klubeja haastetaan pikastartteihin. Kunniakirjan saa lahjoittaessaan ennen 19.3.16 pidettäviä
avajaisia vapaavalintaisen summan rahaa. Mutta
niiden klubien joukosta, jotka lahjoittavat helmi-

Matti Tieksola ikuistamassa vuoden 2015 LionsLiiton vuosikokoustilanteita Vuokatissa.

kuun loppuun mennessä vähintään 1000 euroa,
tulevat huomioonotetuksi kun etsitään 50 suhteellisesti eniten lahjoittanutta klubia.
Haluan kiittää Lions-piirejä sekä -klubeja keräyssuunnitelmista ja toivon menestystä Punaisen Sulan keräyksessä!

Matti Tieksola
Punainen Sulka -toimikunnan puheenjohtaja

Oulujokilaakson paikallinen sanomalehti

Muhos - Utajärvi - Vaala

www.tervareitti.fi
TervaLeijona 2016
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Lionstoiminnan kulmakiviä:

tiimityö, talkoohenki, yhteen hiileen puhaltaminen

Piirikuvernööri Susanna Saranlinna kukittamassa laulullaan yleisön
valloittaneen Sofia Haapalan. Taustalla laulujen säestäjä Tarja Haapala ja yksinlaulua esittänyt Johanna
Sankilampi.

Kempeleen kunnan tervehdyksen
esittänyt kunnanvaltuuston puheenjohtaja Janne Heikkinen saa
kokousjärjestelyistä opastusta Erkki
Raumalta.

Lions-Liiton I-piirin vuosikokous
pidettiin Kempeleessä lauantaina
25.4.2015. Avajaisjuhlassa juhlapuheen pitänyt Suomen Lions-Liiton
pääsihteeri Maarit Kuikka lausui
ilonsa naisten voimakkaasta panoksesta leijonatyössä. Tällä hetkellä
Suomessa yli 20 prosenttia jäsenistä on naisia. Naisklubeja on Suomessa 160 ja yhtenäisklubeja reilut
100. Myös I-piirissä joka vuosi on
tullut uusia naisklubeja ja yhä useampi klubi on niin sanottu yhteisklubi, joissa myös naiset hyväksytään jäseniksi.
Leijona toiminnan kehittymisessä Kuikka mainitsi tiimityön, talkoohengen ja yhteen hiileen puhaltamisen.
-”Me palvelemme” on kaiken
toiminnan ydin, josta on pidettävä
kiinni. Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuus ja selkeä näkemys toiminnan
tarkoituksesta auttaa klubeja menestymään paikallistasolla.
Kuikka nosti esille myös viestinnän tärkeyden toiminnassa. Siinä on
otettava huomioon myös sisäinen
viestintä järjestön sisällä.

Kempeleen kunnan tervehdyksen esitti kunnanvaltuuston puheenjohtaja Janne Heikkinen. Hän korosti monipuolisen vapaaehtoistyön
merkitystä yhteiskunnassa.
Seurakunnan tervehdyksessään
kirkkoherra Kimmo Helomaa esitteli Kokkokankaan seurakuntakeskusta sekä juuri vihittyä uutta hautausmaata.
Suomen Lions-Liiton ex-puheenjohtaja Asko Merilä Utajärveltä korosti, että Suomen leijonat
osallistuvat voimakkaasti myös kansainväliseen auttamistyöhön muun
muassa näön lahjan antamisessa silmälasikeräyksien,
silmäsairaalan
avustamisessa Bangladeshissa ja Afrikassa jokisokeuden estämisessä
kaihileikkauksien avulla. Ympäristösuojelua edistetään aurinkovedenkeittimien toimittamisessa Afrikkaan.
Harri Hirvelä Kempeleestä valittiin I-piirin piirikuvernööriksi heinäkuun alusta alkavalle toimikaudelle.
Aisapariksi varapiirikuvernööreiksi
valittiin Aarto Mäkinen Sotkamosta ja Seppo Saarela Oulusta.

Pertti Sankilammen lähettämän seppelpartion muodostivat partiolippukunta Samposen partiolaiset Jenni Maalismaa ja Juho Kivelä.

Vuosikokouksen käytännön järjestelyistä vastasivat LC Kempele
Sampolan jäsenet presidentti Pertti
Sankilammen johdolla. Laulua esittivät Tarja Haapalan säestämänä Johanna Sankilampi ja koululainen
Sofia Haapala. Pertti Sankilammen

lähettämän seppelpartion muodostivat partiolippukunta Samposen
partiolaiset Jenni Maalismaa ja Juho
Kivelä.

Heimo Turunen

Vuosikokousväkeä oli eri puolilta I-piirin aluetta; Raahen ja Oulun seutu
sekä Kainuu.

Lions-Liiton I-piirin piirikokous kokoontui Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa Kempeleessä.
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Suotuisa sää houkutteli Kaupunginlammen ympäristöön 3000-4000 laskiaisilottelijaa. Tämä on ollut jo vuosia Kajaanin suurin talvinen yleisötapahtuma.

”Lapsilta lapsille” Laskiaisilottelu jo 50. kerran

Vielä löytyy sellaisia hevosia Kajaanin alueelta, joita voi käyttää rekiajeluun. Lion Jouko Härkönen on toiminut rekiajelussa monia vuosia.

Koiravaljakot palasivat tänä vuonna aktiviteettien joukkoon yleisön pyynnöstä ja useamman vuoden tauon jälkeen. Kajaanin Palvelukoirayhdistyksen toimintapiste sai erittäin hyvän vastaanoton. Poniratsastus aina kiinnostaa. Lion Kyösti Kela nostelemassa lapsia ponien selkään.

Hoijakka on yksi perinne tapahtuman historiassa. Hoijakan valmistuksesta
ja pyörityksestä on vuosikausia vastanneet Kajaanin Saappaan ohjaajat.

Moottorikelkat ovat olleet aivan alusta asti mukana Laskiaisilottelun aktiviteeteissa. Juha Vornanen (oik.) oli hoitamassa yhdessä LC Vuolijoen
Seppo Huuskosen (vas) kanssa hoitamassa moottorikelkkapistettä ja laittamassa lapsille kypäriä päähän.

LC Kajaani Linnan tämän vuoden
Laskiaisilottelu 7.2. oli järjestyksessään 50:s kerta eli Linnan klubin järjestämällä tapahtumalla on pitkät
perinteet. Vuonna 1967 oli klubin
toiminnassa ensimmäinen Laskiaisilottelu Kaupunginlammen rannalla. Ensimmäisellä kerralla aloitus
oli aivan mahtava, kertoi jo silloin
mukana ollut klubin perustajajäsen
Jaakko Sarlin.
-40 hevosen letka rekineen lähti
puolenpäivän aikaan Kauppatorilta
kohti Kaupunginlampea. Kaikki halukkaat pääsivät nousemaan rekiin
mukaan ja matkaamaan ilottelupaikalle. Tällä avauksella saatiin niin

on tuonut aina jotakin omaansa mukaan: koululaisten teatteriesityksiä,
yritysten lumiveistokilpailuja, kasvomaalausta, laserammuntaa jne.
Kokeiluista huolimatta on aina kuitenkin palattu perustehtävämme linjalle; ratsastus, rekiajelu, onginta,
koiravaljakot, moottorikelkat, grillimakkarat, laskiaispullat muurinpohjaletut ja kahvi vetävät vielä tänäkin
päivänä.
Kajaanilaiset liikelaitokset ovat
omalla panoksellaan tukeneet toimintaamme taloudellisesti ja eri järjestöt tuoneet oman panoksensa aktiviteettien pyörittämiseen.
Alusta asti tapahtuma on kulke-
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suuri huomio osaksi, että koko Laskiaisilottelusta tuli odotettu tapahtuma kaupungista. Tästä hedelmästä saamme nauttia tänäkin päivänä.
Tällä hetkellä nuoret kävijät tulevat vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa tapahtumaan. Monet
heistä ovat vuosien varrella itse olleet mukana ilottelussa ja nyt tuovat jälkipolvea kokemaan samanlaista laskiaisen huumaa.
Toimintatapahtumat ovat tosin
vuosien varrella muuttuneet, mutta
jotakin entistä perinnettä on pyritty
pitämään mukana: rekiajelu ja ratsastus ovat vielä nytkin erittäin suosittu aktiviteetti. Jokainen aikakausi

nut motolla: ”Lapsilta lapsille”. Tätä
perinnettä on jatkettu aivan näihin
päiviin saakka. Tapahtuman tuotto on aina ohjattu lasten ja nuorten
tehtävän työn hyväksi.
Leijonien järjestämä laskiaistapahtuma on ollut vuosikausia suurin
Kajaanissa järjestettävä talvitapahtuma. Tänäkin vuonna tapahtuma
kokosi Kaupunginlammen ympäristöön ja Kajaanihallille 3000-4000
henkilön kävijämäärän.

Juhani Alanen
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Pohjoismainen Yhteistyöneuvosto:

Lasten tarpeet huomioon
Lions-järjestön Pohjoismainen Yhteistyöneuvosto kokoontui Rovaniemellä tammikuussa 2016. Perinteikkäässä Hotelli Pohjanhovissa
riitti lämmintä, vaikka ulkona pakkanen paukkui ajoittain lähes -30
asteessa.
Kokousviikonloppuun
osallistui I-piiristä kolme henkilöä,
kaikkiaan 170 henkeä. NSR-kokouksen yhteyteen oli järjestetty vielä tulevien piirikuvernöörien aluekoulutus ja kansainvälinen Senior
Lions-johtajien koulutusinstituutti,
ALLI, johon osallistui 71 lionia suomen, ruotsin ja englannin kielillä.
Perjantain avajaisjuhlassa Lionsliiton puheenjohtaja Jari Rytkönen
muistutti kansainvälisen president-

ti Yamadan kuluvan vuosikolmanneksen teemana olevan sopusointu, joka on meillekin ajankohtainen.
NSR 2016 kokouksen yleisteemana oli ”Lasten tarpeet huomioon”, johon liittyen oli järjestetty
kolme seminaaria: LCI 100 vuotta
palvelua, johtajanaan Saksan Lionsliiton aiempi puheenjohtaja Barbara Grewe. Entinen kansainvälinen
johtaja Gudrun Yngvadottir Islannista johti seminaarin - Enemmän
naisia Lions-toimintaan sekä IR –
kansainvälistä toimintaa -seminaarin puheenjohtajana toimi PID Tapani Rahko.
LCI 100 v-seminaarin sanomana on saada mahdollisimman mo-

net klubit osallistumaan ja raportoimaan aktiviteettejaan neljällä
100-vuotis palveluhaasteen saralla:
Nuoriso mukaan, Näkökyvyn jakaminen, Nälän helpottaminen ja Ympäristön suojeleminen. Eri maissa
liitetään LCI 100v – teemaan omia
juhlallisuuksia, Saksassa mm. Martti Lutherin 500-vuotisjuhla ja Suomessa itsenäisyyden 100-vuotisjuhla.
Pääteemasta ”Children in need”
piti alustuksen Lappset Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo, jonka isä on perustanut innovatiivisia leikkikenttävälineitä ja
kokonaisia leikkikenttiä rakentavan
yrityksen.

-Lapset sairastuvat nyt ”aikuisten” tauteihin, stressiin, masennukseen ja kakkostyypin diabetekseen.
Lapsi tarvitsee vähintään tunnin ulkoliikunta päivässä, useampi tunti
olisi suositeltavaa, totesi Ikäheimo.
ID Svein Berntsen Norjasta, esitteli Pohjoismaisen ehdokkaan Gudrun Björt Yngvadottirin kansainvälisen varapresidentin tehtävään,
todeten maailmanjärjestön tarvitsevan uudistumista ja olevan korkea
aika saada nainen johtoon, ensimmäistä kertaa 101 vuoteen. Berntsen
pahoitteli Suomen ehdokkaan valitsematta jäämistä järjestön johtoon.

Ismo Viinikainen

Kokousväen yhteiskuvassa on 20 eri kansallisuutta. I-piirin edustaja ja jutun kokoaja Olavi Tapaninen eturivissä vasemmalla ja hänen vieressään LCI
instituutin johtaja Kathryn R. Ryan, joka on ansiokkaasti palvellut päämajaa 42 vuotta. Muut I-piirin edustajat Jukka-Pekka Pietilä ja Ari Brunni keskellä
takana. (Kuva Jarmo Rastas).
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kiittää osallistujia ja
yhteistyökumppaneita
osallistumisesta
Lions-Liiton vuosikokoukseen
Vuokatissa 2015.
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Elinvoimaa yhteistyöllä
Yhteistyö on lionstoiminnan elinehto ja voima – kaikilla järjestömme organisaatiotasoilla ja kaikissa yksiköissä. Käyttäkäämme tämä voimavara hyväksemme, yhdessä
saamme aikaan enemmän. Toisiamme kannustamalla, auttamalla ja tukemalla selviämme niin helpoista kuin vaikeista tilanteista, lyhyesti sanottuna menestymme.
Edellä olevalla tekstillä aloitin oman
esittelyni Porin vuosikokouksessa
2013. Tätä olen myös pitänyt henkilökohtaisena teemanani kuluvalla kaudella.
Työelämä 2020 hankkeen yhtenä kehittämisen painopistealueena on Luottamus ja yhteistyö – suomalainen tapa toimia. Tätä voimme
soveltaa suoraan lions-toimintaan.
Menestystarinoiden taustalla on
avoimuus, keskinäinen arvostus ja
vastavuoroisuus niin liittomme ja
piiriemme toimijoiden keskuudessa kuin klubien ja jäsenistön keskuudessa. Vastuullinen ja toisia huomioiva toimintatapa näkyy myös
toimintamme palveluiden kehittämisessä.
Yhteistyön tärkeys korostuu toimintojen muutostilanteissa. Epäluottamuksen ilmapiiriin meillä ei
ole varaa.
Käytännössä luottamuksessa on
kyse antamisen ja saamisen tasapainosta. Olemme valmiita antamaan
parastamme, kun meitä kohdellaan
odotustemme mukaisesti.
Järjestömme vaikutuksissa mainitaan haasteisiin vastaaminen.
Kaikkien niin paikallisten kuin kansainvälistenkin haasteiden osalta reaktiomme on selvä: Me palvelemme. Vapaaehtoishankkeemme
yhdistävät kaikki lionit paikallisesti, piirikohtaisesti, moninkertaispiirikohtaisesti sekä ympäri maailmaa.
Työhömme ei liity ehtoja. Meitä eivät rajoita maanosat tai tietyt tehtävät. Lionit auttavat missä, milloin ja
miten vain voimme. Olemme sitoutuneet auttamaan apuamme tarvitsevia. Lions tavoitteemme mukaisesti kannustamme palvelunhaluisia
henkilöitä työhön paikkakuntansa
hyväksi ilman henkilökohtaista taloudellista hyötyä, sekä tehokkaa-

Lions-Liiton puheenjohtaja Jari Rytkönen kukitettuna Sotkamon vuosikokouksessa yhdessä puolisonsa Tarun kanssa.

seen ja korkeat eettiset vaatimukset
täyttävään toimintaan.
Kuluvan kauden Palvelutarjotin
tarjosi ja tarjoaa edelleen klubeille
ja jäsenistölle mahdollisuuden valita
erilaisista aktiviteettivaihtoehdoista omaan toimintaansa parhaiten
soveltuvan. Brändimme mukaisesti meillä on ”Monta tapaa tehdä hyvää”. Ehkä palvelutarjottimen osalta
on ollut mainittuna liiallisesti liiton
palvelutarjotin. Kyseessä on kuitenkin täysin klubien vapaaehtoisuuteen perustuva valinta. Klubin olemassa olevat aktiviteetit ovat aivan
samalla tavalla arvostettuja.
Asetin kolme henkilökohtais-

ta haastetta klubeille. Näistä yksi on
Ratnapuran silmäsairaalan jatkorakentaminen. Kyseinen varainkeräys
on liitetty yhteen LCI Vuosisadan
Haasteen kanssa. Klubi saa lahjoittamaansa 10 euroa kohti raportoida 1
henkilön päämajaan mainitun haasteen näkövammaosuudessa.
Haasteeni 5 euroa / jäsen jatkuu kauden loppuun saakka. Summa voidaan lahjoittaa klubin aktiviteettitililtä.
Tämä on pieni summa klubille,
mutta sillä saavutetaan apu tuhansille varattomille ihmisille Sri Lankassa.
Lions Quest-koulutukseen, jossa

ohjataan antamaan lapsille ja nuorille elämisen taitoja, on jo parikymmentätuhatta opettajaa ja kasvattajaa on osallistunut.
Viime vuonna koulutus laajennettiin koskemaan urheiluvalmentajia ja -ohjaajia.
Lasten ja nuorten valmentaja/ohjaaja on kasvattaja, joka joutuu kehittämään myös omia tunneja vuorovaikutustaitojaan, aktiivista
palautteen antamista, ryhmän johtamista ja joskus hän joutuu ratkaisemaan myös valmennustilanteitten
ristiriitoja. Kaikkiin näihin Lions
Quest on oiva työkalu.
Minulla on kaksi pääharrastusta. Toinen on tietysti Lions-toiminta ja toinen on juniorijääkiekon parissa toimiminen. Olen itse käynyt
opettajille suunnatun Quest kurssin
nimenomaan urheiluseuran näkökulmasta ja voin henkilökohtaisesti yhtyä Jukka Jalosen mielipiteisiin.
Onnittelut piirin klubeille erinomaisesta jäsenhankinnasta ja klubien jäsentyytyväisyydestä.
Vaikka toimintamme keskiössä
on palvelu, sen onnistuminen edellyttää palvelevia käsiä.
Suuri kiitos I-piirin lioneille,
puolisoille, kumppaneille sekä kaikille kanssanne palvelutyössä hyvää
tekeville. Pitäkää huolta toisistanne,
muistakaa toiminnassamme jatkuva
hyvän tekeminen ja ennen kaikkea
nauttikaa toistenne seurasta.

Jari Rytkönen
Suomen Lions-liiton
puheenjohtaja 2015-2016

”Työhömme ei liity ehtoja. Meitä eivät rajoita maanosat tai tietyt tehtävät. Lionit auttavat missä, milloin ja miten vain voimme. Olemme sitoutuneet auttamaan apuamme tarvitsevia.”
TervaLeijona 2016
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Ikimuistettava kokousmatka
Havaijin Honoluluun
Kansainvälisen Lions-järjestön vuosikokous järjestettiin Honolulussa 26.-30.6.2015. Kokoukseen osallistui yli
kahden tuhannen hyvin värikäs joukko leijonia eripuolilta maailmaa. Suomesta osallistui satakunta henkilöä, I-piirin alueelta mukana olivat piirikuvernööripariskunta Harri ja Anja Hirvelä, oman matkaryhmän
kokoaja Matti ja Pirjo Tieksola sekä Tyrnävältä lionsarvalla matkan voittanut Heikki ja Marja Lautaoja.

Honolulun matkamme
alkoi 1. juhannuspäivän iltana lennolla Helsinkiin. Juhlapyhien vähäisten lentovuorojen vuoksi yövyimme Helsingissä ehtiäksemme
New Yorkin lennolle. Kahden yöpymisen lisäksi matkaan kului reilu vuorokausi, johon sisältyi jonotuksia lentoasemilla, odotusta ja
koneissa istumista. Honoluluun
saavuimme maanantaina iltapäivällä, kun koti-Suomessa oli jo tiistain aamuyö, olihan aikaero peräti 13 tuntia. Lentoasemalla meitä,
eripuolilta maailmaa tulevia DGEeli piirikuvernööriehdokas pareja,
odottivat vastaanottajat. Matkalaukkumme nostettiin kärryihin ja siirrettiin busseihin. Ensi makua Havaijista saimme jo ennen bussin lähtöä,
kun kauniiseen havaijilaisasuun pukeutunut nainen tanssi lentoaseman
hallissa, lei kaulassaan.

mitenkin, shoppaillen tai uiden ja
loikoillen Waikiki Beachillä.

DGE-kurssin päätösjuhla oli perjantai-iltana hotellialueen puistossa. Laaja puistoalue
täyttyi pöydistä ja tuoleista jo edellisenä päivänä. Kattaukset olivat aivan kuin hienossa ravintolassa, vaikka istuimme tummenevassa illassa,
kuutamon ja tähtitaivaan alla. Ilta
kului rattoisasti ruokaillen orkesterimusiikin tahdissa ja huipentuen
hienoon ilotulitukseen.

Harri ja Anja Hirvelä. Piirikuvernöörit tunnisti DGE:n badgen punaisista
nauhoista, joissa luki teksti ”elect”. (Kuva Matti Tieksola)

Piirikuvernööriehdokkaita oli yhteensä noin 745, joten puolisot mukaan lukien meitä
oli lähes 1500. Hotelli Hilton Hawaiian Village oli meidän kaikkien
majoituspaikkana 22.6.-1.7. Tiistaiaamuna meillä oli hetki aikaa huokaista ja tutustua ympäristöön. Iltapäivällä oli jo ilmoittautuminen.
Saimme materiaalin lisäksi viralliset
badget, joista roikkui punainen nauha. DGE:n badgen nauhassa teksti
”elect”. Näitä heikosti liimattuja punaisia nauhoja teippailimme ja vartioimme kuin silmäterää, aina seuraavaan tiistaihin saakka.

Virallinen Convention
alkoi perjantaina HCC:ssa. Lauantaina oli hyvin suunniteltu kansainvälinen paraati. Me suomalaiset pukeuduimme kansallispukuihin tai
sinivalkoisiin asuihin.
Kansallispuvut kiinnostivat kuvaajia. Olimme kuin suuria julkkiksia, kun vähän väliä jouduimme
kuvattaviksi. Kokoonnuimme suureen puistoon, jossa järjestäydyimme, mukana oli myös useita soittokuntia. Paraati lähti liikkeelle klo 10.
Laulaen kävelimme läpi kaupungin.
Honolulun helteessä hiki virtasi,
mutta onneksi vesipulloja jaettiin jo
järjestäytymisen yhteydessä ja myöhemmin reitin varrella.
Hotellilta kokouspaikalle ja takaisin
toimi nonstop bussiyhteys. Tapahtumia, seminaareja ja myyntipisteitä oli HCC:ssa monessa kerroksessa. Lions-pinssien vaihtaminen oli
suosittua.
Näin päivät kuluivat kuin siivillä.
Myöhään iltapäivällä piipahdimme
hotellissa ehtiäksemme illaksi vielä
uuteen tapahtumaan.

Kansainvälisessä paraatissa pohjoismaiden väriä.

Keskiviikkona oli upea avajaisseremonia Hawaii Convention
Centerissä (HCC), jonka jälkeen
DGE:t palasivat takaisin hotellin
kokoustiloihin omiin koulutuksiinsa. Puolisoiden info/koulutus-tilaisuus jatkui HCC:ssä. DGE koulutus kesti perjantaihin, päivittäin klo
8.30-17.15. Samaan aikaan meille puolisoille oli lyhyempiä infoja.
Muuten vietimme aikaamme, kuka
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Päivän lämpötila oli vakio
+32 °C, yöllä +26 °C. Oahun saaren
tuulisessa ja kosteassa säässä kampaukset eivät pysyneet ojennuksessa. Muutaman kerran satoi, mutta sade oli erilaista, ikään kuin olisi
isolla suihkepullolla suihkautettu ja
se meni nopeasti ohi.

Vaalikampanjoita oli kaiken aikaa käynnissä, kansainvälisiin
virkoihin tai presidentti-putkeen
pyrkivien puolesta. Tiistai aamuna
suoritettiin äänestys. Oman lukunsa voisi kirjoittaa pelkästään monimutkaisesta äänestyslipukkeesta.
Äänestyksen tulokset julkaistiin iltapäivällä.
Loppuhuipennuksena oli
kansainvälisen presidentin Dr. Jit-

suhiro Yamadan ja järjestön virkailijoiden virkaan asettaminen valanvannomisineen, jota seurasi
piirikuvernööreiksi julistaminen.
Kaikki DGE:t puolisoineen seisaallaan seurasimme silmät tarkkana
juhlallista julistusta.
Itse kukin irrotti puolisonsa badgen
punaisen nauhan, sitten onnentoivotukset ja halaukset täyttivät suuren hallin ja virallinen osuus oli ohi.
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Kansainvälisen paraatin pukukoodi oli kansallispuku tai suomalaisilla sini-valkoinen asu. (Kuva Matti Tieksola)

Seuraavana päivänä vaihdoimme toiseen hotelliin, jossa me
suomalaiset DG parit vietimme
muutaman lomapäivän, keräten voimia pitkää kotimatkaa varten.
Leijonat ovat kuin yhtä suurta perhettä. Yhteisen asiamme kautta
saamme uusia tuttavia ja ystäviä.
Tavatessamme tervehdimme, halaamme, vaihdamme poskisuudelmia ja kyselemme kuulumisia.
DG Markku Vihavaisen sanoin voin
todeta: ”Olipa hyvä, kun tuli lähettyä.”

kaksi arpaa seuraavassa klubi-illassa
ja niissä luki ”ei voittoa”. Sitten vasta uskoin lopullisesti, että todellakin
olemme voittaneet matkan, kertoi
Heikki Lautaoja.
Hän kertoi, että matkalla oli heidän lisäkseen viisi arpavoittaja pariskuntaa eri puolilta Suomea. Olisi ollut seitsemäskin voittaja, mutta
he eivät sairauden vuoksi päässeet

matkalle. Koska arpajaisissa oli ollut 10. voittoarpaa, kolme voittoarpaa oli jäänyt myymättä ja voitto lunastamatta.
Lautaojat olivat käyneet aikaisemminkin Havaijilla eli 17 vuotta
aiemmin Heikin 50-vuotismerkkivuoden juhlamatkalla.
-Näin saimme verestää edellisen
matkan muistojakin. Lentomatka-

reitin varrella oli myös vuorokauden pysähdys Japanissa. Olimme
sinnekin suunnitelleet joskus menevämme ja nyt sekin haave toteutui saman matkan aikana, kertoivat
Heikki ja Marja.

Anja Hirvelä

Lions-arvalla
Havaijin matka Tyrnävän lionsklubin jäsenet Heikki ja Marja Lautaoja osallistuivat Havaijilla pidettyyn
kansainvälisen lions-järjestön vuosikokoukseen klubi-illassa ostetulla
lions-arvan voitolla.
-Sihteeri kauppasi arpoja ja minäkin sen ostin ja määräsin, että neljäs arpa päältä katsoen. Kotona sitten sen raaputin ja en ollut uskoa
silmiäni; tämä arpa voittaa Havaijin
matkan. Kaiken varalta ostin vielä

Marja ja Heikki Lautaoja Waikiki
beachilla. Ranta sijaitsee Oahun
saaren etelärannalla Havaijilla ja
ranta-alue on yksi maailman tunnetuimmista rannoista.

TervaLeijona 2016
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ALERT -toiminnasta hyviä kokemuksia
joiden puitteissa voidaan antaa ihmisille hätätilanteessa tarvittavaa
apua. Lions- ohjelman mukaan tiedostamme resurssimme ja suunnittelemme toiminnan sen mukaan.
Tässä toteutuu myös järjestön tunnuslause ”Me Palvelemme”. ALERTtyö on hyvä ja arvokas asia sinänsä ja
helppo myös toteuttaa suunnitellusti yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Apua yksinhuoltajaäideille

Maija-Leena Pönkkö on ollut LC Myllyoja-Haapalehdon toiminnassa mukana yli 30 vuotta lions-ladyna. Vuodesta 2012 lähtien hän on toiminut
klubin puolisojäsenenä. Kuva otettu Lions-Liiton viime kesän vuosikokouksessa Vuokatissa.

ALERT toiminnasta on saatu hyviä
kokemuksia LC Myllyoja – Haapalehdon ja LC Oulujoen klubeissa.
Yhteiskunnan puolesta on järjestetty palo- ja pelastustoimi, joka
takaa avun sekä turvallisuuden hätätilanteen sattuessa. Tämä ei kuitenkaan aina riitä, tarvitaan käsiä te-

kemään työtä ja avustamaan hätään
joutuneita.
Lions ALERT- ohjelma huolehtii myös omasta turvallisuudesta,
aktiviteeteistä kokouksiin sekä varautumista pandemioihin. Tavoitteena on, että leijonilla on suunnitelmalliset kehykset ja verkosto,

Leijonapakina
Miksi olen leijona kysyn tänään itseltäni ? Kun kurkistelen sieluni syövereihin niin väistämättä auttamisen
halu pulpahtaa mieleen. Kaikki me
olemme leijonia, sillä toisten auttaminen on jotenkin meissä olemassa sisäsyntyisesti, elikkäs palveluhalumme on ihan geeneissä asti.
Jo ajatus toisten auttamisesta saa
itselle hyvän mielen saatikka tieto
siitä että auttaminen oikeasti realisoituu. Täällä Oulun Kiimingin ja
Jäälin kylässä kaksi klubia yhdistivät voimansa ja keräsimme 4300 eu-
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roa ”Setori”-keräyksellä vanhusten
palvelukotiin käytettäväksi av-välineisiin. Kuten tiedetään, kaupungin
kassa ammottaa tyhjyyttään. Siitä se
tulee se hyvä mieli, koska tässä aktiviteetissa viimeisillä metreillä oleville ihmisille saatoimme antaa iloa
synkän syksyn harmauteen.
Joulupuu projektissa yhdessä
SPR:n ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa tavoitteemme on
tuoda Joulu vähävaraisten kuntalaisten koteihin. Miete siitä, että pienet
lapset voivat viettää Joulun riemu-

LC Myllyoja – Haapalehdon ja Oulujoen klubit päättivät keväällä 2014
käynnistää klubien välistä yhteistyötä ja tehdä yhteisen ALERT- suunnitelman. LC Oulujoen Alert vastaavaksi nimettiin Yrjö Nikkilä ja LC
Myllyoja-Haapalehdolle Maija-Leena Pönkkö, jonka johdolla toimii
myös Alert toimikunta. Yhdeksi toimintamuodoksi otettiin alueen kriisiperheiden auttaminen. Kriisin voi
aiheuttaa puolison äkillinen sairastuminen, kuolema tai perheen hajoaminen, joka onkin nykyisin hyvin
yleistä. Avustustoimintamme onkin
kohdistunut yksinhuoltajiksi jääneiden äitien auttamiseen.
Perheisiin on saatu yhteys seurakunnan ja lastenneuvolan työntekijöiden kautta. Apu on annettu pää-

asiassa lahjakorteilla joulun aikana
ja avustamalla lasten harrastustoimintaa hankkimalla siihen liittyviä
asusteita, välineistöä tai maksettu
harrastuksiin liittyviä osallistumismaksuja.
Vuosittain klubin toimintasuunnitelmaan esitetään varattavaksi
avustussumma, mikä on ALERTtoimikunnan käytössä seuraavan
kauden aikana. Sopimuksen mukaan toimikunta ei pidä erikseen
kokouksia, vaan asiat käsitellään
sähköpostin kautta ja tarvittaessa
tiedotetaan klubi-iltojen yhteydessä.
Aloitettu toiminta on todettu
hyväksi. Avustamisen kohteet päivitetään syksyllä toimikauden alkaessa. Perheet ovat vaihtuneet
kriisitilanteen helpottuessa. Tällä hetkellä Myllyoja - Haapalehdon
alueella on kaksi perhettä, joihin pidetään yhteyttä.
Klubeissamme on valmistauduttu osallistumaan myös I-piirin organisoimaan laajempaan ALERT- hengen mukaiseen akuutin hätätilan tai
katastrofin jälkitilan avustamiseen
voimavarojemme mukaan.

Maija-Leena Pönkkö, presidentti
LC Myllyoja- Haapalehto

I -piirissä ALERT-toiminta oli aloitettu ensimmäisenä Suomessa. Piiriin oli perustettu myös työryhmä antamaan tarvittaessa neuvoja klubeille ALERT-toiminnasta. Ohjeiden mukaan klubit ovat nimenneet
ALERT-vastaavia klubeihinsa vuodesta 2010 lähtien.

”Ilman toisiam
m
olisi yhtään m e emme
itään.”
rinnoin ja kirkkain silmin saa auttajankin mielen herkistymään.
Pienistä virroista syntyvät ne isot
purot sanotaan. Suomessa 940 klubia lahjoittaa hyväntekeväisyystarkoituksiin arviolta viisi miljoonaa
euroa vuodessa ja se on suuri summa se. Meikäläinen muuttaa vieläkin näitä euroja markoiksi ihan
tahtomattaankin ja tuo summa on
siis vanhassa rahassa 25 miljoonaa
markkaa.
”Me palvelemme” on Lionstoiminnan iskulause.

Kun vielä kysyn itseltäni, miksi
olen leijonatyössä, niin vastaus helähtää saman tien sisikuntaan ja se
vastaus on toiset leijonaveljet ja leijonasisaret, sillä ilman toisiamme
emme olisi yhtään mitään.
Hyvää vuotta 2016 kaikille lukijoille!

Lion Juhani
LC Jääli
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Oulun vuosikokouksen
narut hyvin hallinnassa

Oulussa järjestettävään Lions-Liiton vuosikokoukseen 2018 on aikaa yli kaksi vuotta, välissä on vielä kaksi muuta vuosikokousta; ensi
kesänä Turku ja vuonna 2017 Joensuu. Tästä huolimatta päätoimikunnan ja muiden toimikuntien suunnitelmat ovat oikein hyvällä mallilla.
Tulokselliseen kehittymiseen ovat
vaikuttaneet oikeat miehitykset toimikuntien johdossa ja jäseninä,
mutta myös kaksi Vuokattiin vuoden 2015 vuosikokousjärjestelyihin
tehtyä tutustumisvierailua.
Oulun vuosikokouksen päätoimikunnan puheenjohtajalla, LC
Oulu/Raatin vahvalla leijonalla,
Jouko Lampisella tekemisen määrä
lisääntyy mitä lähemmäksi vuosikokous tulee.
-On tärkeää, että toimikuntien
miehitykseen on saatu osaavat leijonat, Lampinen toteaa.

Ouluhalli kokouspaikkana
Kokouspaikka on totutusti Ouluhalli, jossa kokoonnuttiin myös
edellisen Oulun vuosikokouksen aikana vuonna 2004. Hotellit on varattu, kaupungin kanssa on käyty
neuvotteluja kuten myös lehdistön
edustajien kanssa.
Vuosikokoukset muistetaan erityisesti iltajuhlan ruokailusta ja pääkokouksen toimivuudesta. Näihin

Lampinen lupaa keskittää voimavaroja ja panostaa niiden onnistumiseen. Käytännön järjestelyistä
Ouluhallissa vastaa useiden saman
suuruisten tapahtumien järjestelyjä
hoitanut lion Sami Alasimi. Ruokailujen järjestelyt ovat ravitsemusasiantuntijan lion Paula Vähäsen hallinnassa.
Talousasiat ovat kokeneissa käsissä. Kari Salmela vastasi jo Rovaniemen vuoden 2007 vuosikokouksen taloudesta ja hänen oli helppo
ottaa koppi Oulun kokouksen taloudestakin. Kansliatoimikuntaa johtaa Iin hallintojohtajan virasta vuoden vaihteessa vapaalle jäänyt Erkki
Taskila. Ei Erkki mihinkään vapaalle toisaalta jäänyt, nyt on aikaa hoitaa vuosikokouksen kanslia-asiat
24/7-periaatteella.
Viestintä- ja markkinointivastaava Olavi Tapaninen on ottanut
osaaviin käsiinsä edellä mainitut asiat. Visuaalisesti VK2018-kansio on
upea, kuten myös vuosikokouslo-

go. Tämän suunnittelusta Olli antaa
mieluusti kiitoksen logon ja ilmeen
suunnittelijalle Pekka Keskiaholle. Ammatikseen viestinnän puolella työskentelevät Ulla Karppinen ja
Mari Korpela pistävät molemmat
omat osaamisensa likoon tapahtuman onnistumisen puolesta.

Tasokas ohjelma
Kuka tulee laulamaan, mikä bändi
soittaa ja minkä tahdissa tanssitaan?
Tästä vastaa lion Jaakko Hettula,
jonka johdolla ohjelmatoimikunnan
suunnitelmat ovat ajankohta huomioiden todella lennokkaita ja tarjontaa tulee olemaan laajalla rintamalla.
– Me tanssimme 70-luvun tahtiin. Pääesiintyjäksi olemme miettineet useita tasokkaita vaihtoehtoja.
Kuljetus kaikkine liitännäistehtävineen on myös alan ammattimiehen Jorma Määtän tiukassa otteessa. Määttä on jo piirtänyt hyvin
yksityiskohtaisia kuvioita kuinka lo-

OULU

2018

Porin vuosikokouksessa vuonna 2014 Oulu valittiin yksimielisesti vuoden 2018 vuosikokouskaupungiksi. Ennen
valintaa esiintymislavalle nousi yli 20 hengen delegaatio esittelemään Oulua ja 14 eri klubin lions-toimintaa.

FINLAND
MD 107

LAS
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gistiikka hoidetaan. Hänen tarvitsee ainoastaan sijoittaa avustavat
leijonat paikoilleen ja ojentaa eväät
kouraan.
Kun kaiken tämän päälle kerrotaan taustatukena olevan edellisen
vuosikokouksen vetäjän PCC Pekka Rautakorven, ei jääne kenellekään epäselväksi, etteikö VK2018
onnistu ainakin järjestelyjen puolesta. Nyt pitää valjastaa järjestelyissä mukana olevien klubien jäsenet
mukaan talkoisiin ja myös osallistumaan kaikkiin tapahtumiin. Monelle leijonalle Oulun vuosikokous tulee olemaan ensimmäinen laatuaan
ja kun se on nyt näin lähellä, niin
kannattaa osallistua.
-Ja oululaisuus näkyy kokouksessa ja sen ohjelmissa, Lampinen heittää lopuksi.

Matti Tieksola, päätoimikunnan
varapuheenjohtaja
Kuvat Heimo Turunen

Vuokatin vuosikokouksessa 2015
Oulun vuosikokoustapahtuma oli
jo näyttävästi esillä, vasemmalla
viestinnän ammattilainen Ulla
Karppinen ja päätoimikunnan
puheenjohtaja Jouko Lampinen.
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Lion nuorisovaihtomatka
USA:han unohtumaton kokemus
Pitkältä tuntunut odotus päättyi heinäkuun 2. päivä, kun vihdoin tunsin
lentokoneen ottavan ilmaa siipien
alle ja matka kohti tähänastisen elämäni upeinta kokemusta oli alkanut.
Olin onnekas, sillä minun ei tarvinnut matkustaa yksin vaan samalla
lennolla oli myös toinen suomalainen tyttö, jolla oli sama määränpää;
Wisconsin.
Lento sujui mukavasti Lontoon
ja Chicagon valtavien lentokenttien kautta minimaaliselle La Crossen
lentokentälle. Siellä meitä oli vastassa iso joukko ihmisiä, sillä moni
muukin vaihto-oppilas oli saapunut
samalle kentälle samoihin aikoihin.
Isäntäperheeseeni kuului äidin lisäksi neljä lasta, koira ja kissa.
Lapset viettivät joka toisen yön ja
joka toisen viikonlopun isänsä luona, joka asui vain muutaman mailin päässä heidän kodistaan. Samassa isäntäperheessä oli kanssani
myös toinen vaihto-oppilas: minua
vuoden nuorempi tyttö Palestiinasta. Meitä oli perheen omat lapset ja
meidät vaihto-oppilaat mukaan luettuna siis viisi 14–19-vuotiasta tyttöä ja yksi 12-vuotias poika. Siinä
riitti varmasti tekemistä hostäidillemme, joka suoriutui kuukaudesta meidän kanssamme hyvin. Meille
muodostui omat rutiinimme jo ensimmäisen viikon aikana, ja toisen

Tervetuloa Lions nuorisovaihtoon.
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vaihto-oppilaan kanssa osallistuimme muun perheen kanssa kotitöihin, aina ruuan laitosta koiran ulkoiluttamiseen.

Itsenäisyyspäivä
sanoin kuvaamaton
Oikeastaan vain päivä saapumiseni
jälkeen juhlittiin itsenäisyyspäivää
USA:ssa. Tiesin, että siitä tulisi uskomaton kokemus, jota moni vuoden vaihto-oppilaskaan ei pääse kokemaan: ja sitä se olikin. Pääsimme
toisen vaihto-oppilaan kanssa koko
pienen kylämme järjestämän paraatin ”parade marshalleiksi” eli aloitimme paraatin, joka ei ollutkaan
niin pieni kuin olin kuvitellut. Istuimme upean avoauton takaosassa ja vilkuttelimme tien reunalla
olleille ihmisille, joita valehtelematta oli useita satoja! Koko paraati kesti noin puolituntia ja myös
lähikaupunkien/-kylien ihmisiä oli
kerääntynyt paikalle, joko osallistumaan paraatiin tai vain katsomaan.
Päivä huipentui illalla koulun baseball-kentällä järjestettyyn ilotulitukseen, jota koko kylä oli kerääntynyt
katsomaan. Tätäkin tapahtumaa oli
paikallinen Lions-klubi ollut järjestämässä, joten sen takia pääsimme
paraatiin osallistumaan. Koko päivä
oli aivan sanoin kuvaamaton!

”Olen valtavan kiitollinen LC Haukipudas/Kellolle, että se mahdollisti vaihtoni ja toivottavasti tulevina
kesinä monta muutakin nuorta pääsisi kokemaan oman, ainutlaatuisen
nuorisovaihtonsa. Teette valtavan
arvokasta työtä Lions Club. Kiitos!”

Monipuolista ohjelmaa
Oma Lions piirimme oli järjestänyt piirin alueen vaihto-oppilaille
muutamia aktiviteetteja ennen viikon mittaista kansainvälistä nuorisovaihtoleiriämme. Omaan piiriini kuului lisäkseni noin viisitoista
muuta nuorta.
Kävimme yhden yön reissun
Minnesotassa ja vietimme siellä ollessa kaiken ajan Yhdysvaltojen suurimmassa kauppakeskuksessa: Mall
of Americassa. Siellä kului aika ja rahat sisähuvipuistossa sekä kaikissa
niissä yli 500 kaupassa, jotka kauppakeskus piti sisällään. Sitten kävimme porukalla myös päivän kanotointireissun Kickapoo-joella. Se
oli fyysisesti raskas reissu lämpötilan ollessa kuuma ja ottaen huomioon sen, että osalla porukastamme
ei ollut mitään aiempaa kokemusta
kanotoimisesta. Heti ”maaliin” tullessa kaikki ne melotut kilometrit ja
lukuisat kaatumiset kanootilla kuitenkin vain naurattivat kaikkia.

Runsaasti uusia ystäviä
Kolmen viikon perheessä olemisen
jälkeen, ja monien pienten reissujen ympäri osavaltiota, oli kansainvälisen leirin vuoro. Leirillä pääsimme näkemään oikean intiaanin,
vierailemaan Lions Eye Bankissa,

Veronica Wisconsin lämmössä.

viettämään päivän Madisonissa ja
tietenkin tutustumaan muihin kulttuureihin esimerkiksi maaesitelmien kautta. Meillä oli leirillä hyvä yhteishenki ja upeat maisemat omine
järvineen, beach volley- ja jalkapallokenttineen. Leiriltä sain niin paljon uusia ystäviä, että niiden laskemiseen tarvitaan enemmän kuin
sormet ja varpaat! Heti leirin jälkeen kävimme vielä omalla Lions
piirin porukalla päivän reissun Wisconsin Dellsissä, joka on kokonainen kaupunki täynnä vesi- ja huvipuistoja. Päivä oli nauruntäyteinen
ja pääsin ylittämään itseni mitä hurjimmissa laitteissa. Tällä hetkellä,
joitain laitteita jälkeenpäin ajatellen
voin vain todeta, että ”USA made
me to do it!”
Nuorisovaihto oli, kuten jo useaan kertaan sanottu, upea kokemus
ja kaiken sen talven, kevään ja kesän
odotuksen arvoista. Olen valtavan
kiitollinen LC Haukipudas/Kellolle, että he mahdollistivat vaihtoni ja
toivottavasti tulevina kesinä monta
muutakin nuorta pääsisi kokemaan
oman ainutlaatuisen nuorisovaihtonsa. Teette valtavan arvokasta työtä Lions Club. Kiitos!

Veronica Tiikkala
TervaLeijona 2016

Kokemuksia nuorisovaihdosta

Unohtumaton kuukausi Intiassa
LC Oulu Sarojen kautta järjestetty kuukauden kestänyt vaihto-oppilasmatka Intiaan viime kesänä on
elämäni hienoimpia kokemuksia.
Saavuin heinäkuussa Mumbain lentokentälle, jossa minut majoittanut
perhe oli minua vastassa.
Mahdollisuus hostperheeseen
oli ainutlaatuinen, ja niiden kahden
viikon aikana jotka vietin heidän
kanssaan, opettivat intialaisesta kulttuurista ja arjesta enemmän kuin olisin ilman sitä voinut oppia.
Perheeseeni kuului isä Dinesh,
äiti Devina, Dineshin äiti, parin kaksi lasta ja toisen lapsen vaimo. Perhe oli myös palkannut siivoojia ja
kuljettajia, jotka olivat heillä päivittäin töissä. Asuimme heidän yrityksensä rakentamassa kerrostalossa, ja
meille oli siellä kokonainen kerros,
johon kuului kaksi asuntoa. Kävin
perheeni kanssa temppeleissä, ostoskeskuksissa, ravintoloissa ja ajeluilla ympäri Mumbaita. Temppeleistä on erityisesti jäänyt mieleen
Krishna- jumalan jumalanpalvelus.
Perheen äiti Devina teki todel-

la hyvää ruokaa, ja söimmekin joka
päivä mitä erikoisempia, mutta
maukkaita ruokia.
Leirillä oli noin 20 nuorta, ja ystävystyimme kaikkien kanssa nopeasti. Leirillä oltiin pari viikkoa. Siinä
ajassa ehdimme käydä Punessa, Jaipurissa, Gohanassa, Delhissä ja Agrassa. Näimme nähtävyyksiä kuten
Taj Mahal, museoita, kyliä ja niiden
asukkaita, eri kaupunkien lions-järjestöjä ja paljon muuta.
Matkaa kaupunkien välillä taitoimme junilla, ja pisin matka kestikin 23 tuntia. Junat olivat kuitenkin
viihtyisiä, ja aika meni nopeasti muiden leiriläisten kanssa.
Matkallani opin paljon eri kulttuureista, maailmasta ja itsestäni. Se
toi myös itsenäisyyttä ja uusia näkökulmia elämääni, enkä tavallisena turistina olisi päässyt kokemaan
kaikkea mitä nyt koin. Minulla on
nyt myös monta ystävää maailmalla,
joiden luokse olen aina tervetullut.

Perheeni Intiassa.

Mimosa Kangas

Minulla on nyt myös monta ystävää maailmalla, joiden luokse olen aina
tervetullut.
Savenvalaja.

Perheen äiti Devina teki hyvää ruokaa.

Leirinuoret upean
Taj Mahalin edessä.

Ehdimme matkan aikan käydä monessa eri paikassa.
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Huomaanko minä, huomataanko minut

Eero Kalmakoski Liikenneturvasta jakamassa heijastimet vanhempainyhdistyksen puolesta mukana olleelle Laura Liikaselle ja Selma-vauvalle. Vasemmalla klubin presidentti Heimo Karihtala.

LC Raahe Fantin kummikoulu on
Honganpalon koulu, jossa 4.2.2016
järjestettiin liikenneturvallisuuspäivä. Klubimme luovutti yhdessä Liikenneturvan kanssa oppilaille heijastimet. Päivän teemana oli
Liikenneturvallisuus talvella; ”huomaanko minä, huomataanko minut”.
Oppilaille esiteltiin myös Honganpalon koulun päivitetty Liikennekasvatuksen vuosikello, liikennekasvatuksen suunnitelma, joka
on sidottu sekä vuosiluokkiin, mutta myös eri vuodenaikoihin. Suun-

nitelman mukaan edettäessä tulee
koululaisille kattava tieto- ja taitotaso liikenneturvallisuuteen vaikuttavista asioista ja siitä, miten jokainen
voi itse vaikuttaa omaan ja toisten
turvallisuuteen liikenteessä.
Päivän aikana oppilaat saivat tutustua pimeän huoneen heijastindemoon, käydä lävitse sekä esittää
omat täydennys-/korjausehdotuksensa liikennekasvatussuunnitelmaan, harjoitella tarkkaavaisuutta liikenteessä sekä huomata, miten
helposti tarkkaavaisuus häiriintyy,
jos lukee vaikkapa tekstiviestiä pyörällä ajaessa. Päivän päätteeksi jokainen sai käydä katsomassa paloauton
kuljettajan paikalta, miten vaikeaa
on havainnoida pieniä ihmisiä auton lähellä.
Koulun ja klubin yhteistyöhön
liittyen Honganpalon koululaiskuoro esiintyi viikonloppuna klubin järjestämässä hyväntekeväisyyskonsertissa Raahen Ensi- ja Turvakodin
hyväksi.

Anne-Maria Tokola

Eero Kalmakoski Liikenneturvasta
peukutti; “Teillä on asiat hyvällä
mallilla”!

Kuusi uutta jäsentä Raahe Fantti klubiin
LC Raahe Fantin kuukausikokous 3.2.1016 aloitettiin toivottamalla piirikuvernööripari Harri ja Anja
Hirvelä tervetulleiksi Raaheen. Hirvelä kertoi puheenvuorossaan terveisiä paikallistasolta aina maailman
laajuisiin projekteihin.
Klubissa olemme herätelleet
henkiin esitelmän pitoa kokouksen
alussa joko jäsenten pitämänä tai sitten ulkopuolisen henkilön toimesta.
Tähän kokoukseen olimme saaneet
Tiiu Honkalan OAKK:sta esittelemään TE-keskuksen hankkeisiin
liittyvää Sillanrakentaja projektia.
Klubilla oli myös jälleen ker-

ran ilo ottaa vastaan uusi lion Mika
Murtomäki. Hän oli jo kuudes uusi
jäsen klubiin tällä kaudella. Klubin
viimeaikaisessa aktiivisessa toimin-

nassa on noussut esille erityi-sen aktiivisesti toimivat naiset, jotka pyyteettömästi ovat jaksaneet osallistua
varojen keräyksiin lahjoituksia var-

ten. Miehiäkään ei sovi unohtaa, hekin toimivat äijämäisellä tarmolla.

Heimo Karihtala

Raahe Fantin tammikuun kuukausikokouksessa otettiin vastaan jälleen uusi jäsen. Kuvassa kummi Soili
Vanhatalo, uusi jäsen Mika Murtomäki, piirikuvernööripari Anja ja Harri Hirvelä sekä presidentti Heimo Karihtala.

Raahe Fantin tammikuun kuukausikokouksessa otettiin vastaan
jälleen uusi jäsen. Kuvassa kummi
Soili Vanhatalo, uusi jäsen Mika
Murtomäki,
piirikuvernööripari
Anja ja Harri Hirvelä sekä presidentti Heimo Karihtala.
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Erilaista - raattilaista

lions-viihtyvyyttä klubi-illassa!

Piirikuvernööripari Harri ja Anja Hirvelä vierailulla klubin japanilaisessa illassa, vieressä presidentti Aarno Partanen.

Arne Ritari -säätiö

Arne Ritari -stiftelsen
Suomalaisen
lionstyön tukena
Ms. Takako Uchida kertoi ja opasti japanilaiseen ruokakulttuuriin. Avustajana hääri Jouko Lampinen.

Stöder det finländska
lionsarbetet
Suomen Lions-liitto ry
Arne Ritari -säätiö
Finlands Lionsförbundet rf
Arne Ritari -stifteksen
www.lions.fi

Leikkaa talteen

• Ylioppilaskuvaukset • Rippikuvaukset • Juhlakuvaukset
Parikymmentä erilaista ainesosaa, lopputuloksena herkullinen ateria.

ngilla
Vain tällä kupo
15 €
passikuva(Norm.
20 €)

Kiitos Takako-san ja Päivi-san, ollaan jo maistuvissa jälkiruuissa.
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Valokuvaamo Salama
040 743 8373 | Sorosentie 2, 91100 Ii
juho.tauriainen@studiosalama.fi | www.studiosalama.
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Noselan Limingassa nenäpäivätapahtuma nuorille

Toiseen NoseLAN -tapahtumaan osallistui pelaajien, vierailijoiden, vanhempien, lionien ja ladyjen kanssa yli 200 henkilöä.

LC Liminka–Liminganlahti järjesti
NoseLAN -verkkopelitapahtuman
17.-19.10.2015 Limingassa. Verkkopelitapahtumassa yhteen tilaan kokoontuneet ihmiset pelaavat omilla
tietokoneillaan internettiin liittyneinä. Tapahtumassa järjestetään myös
turnauksia eri peleissä.
Tämä oli jo toinen NoseLAN -tapahtuma, jonka klubi järjesti Lakeuden nuorille. Kutsu oli otettu hyvin
vastaan, sillä ennakkoilmoittautuneita oli yli 140. Kaikkiaan tapahtumaan osallistui vierailijoiden, vanhempien, lionien ja ladyjen kanssa
yli 200 henkilöä.
- Tämä on parasta nuorisotyötä, mitä lionit voivat tehdä. Tapahtumalla on varmasti myös en-
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naltaehkäisevä vaikutus nuorten
syrjäytymiseen, mikä on yksi klubimme tavoitteista,” totesi LC Liminka–Liminganlahden presidentti ja kilpailun johtaja Jukka Hakkola.
NoseLAN on puhuttanut kouluissa nuoria, varsinkin poikia. Nyt
saadun kokemuksen perusteella
seuraavaa tapahtumaa odotetaan jo
innolla. Myös vanhemmat ovat kiitelleet leijonia tapahtuman järjestämisestä turvallisessa ympäristössä. Lionit huolehtivat tapahtumaan
osallistuneista nuorista hyvin, paikalla oli koko ajan vähintäänkin kolme aikuista vastaamassa järjestelyistä, turvallisuudesta ja nuorille
mahdollisesti eteen tulevista ongelmista. Välillä saattoi levähtää siihen

tarkoitukseen varatussa tilassa. Nälissäänkään ei tarvinnut olla, sillä ladyjen ylläpitämässä puhvetissa oli
tarjolla edullista purtavaa, mm. runsaan aamupalan sai kolmella eurolla.
Tarkoitus oli omakustannushintaan
turvata nuorten viihtyvyys ja hyvinvointi tässä kaksi vuorokautta kestäneessä tapahtumassa. Limingan
kunta panosti myös tapahtumaan
antamalla liikuntahallin tapahtuman käyttöön.
NoseLAN–tapahtuman asiantuntijan ja nuorten edustajan Ville
Konttisen mukaan lanit edustavat
nettimonipelien ohella sosiaalista
pelaamista, joka on hyvä harrastus
nuorille.
- Netissä tapahtuvassa seurus-

telussa vaihdetaan kuulumisia ympäri Suomea ja maailmaa tutustuen ihmisiin pelaajaprofiilien takana.
Tapahtuman ajoitus syysloman alkuun osoittautui hyväksi ratkaisuksi, sillä maanantaiaamuna ei kenelläkään ollut kiire minnekään muualle
kuin ehkä nukkumaan.
NoseLANin tuotto oli 2400 euroa. Se saatiin kasaan runsaalla talkootyöllä, yhteistyökumppaneiden
panostuksella ja pienellä osallistumismaksulla. Tuotto luovutettiin
Nenäpäivä keräykseen.

Tapani Tasanto
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Oulun poliisilaulajat esittämässä ylimääräisenä ”Villiruusu”
-laulua johtajana flyygelin ääressä Tibor Garanvölgyi.

Oulun poliisilaulajat konsertoi nuorten hyväksi Limingassa

Konsertin avasi I-piirin piirikuvernööri Harri Hirvelä, jonka vierellä kaksi Anjaa, vaimo Anja (oik.) ja Kultasirkkujen presidentti Anja Garanvölgyi.
Konsertin lopuksi Kultasirkut kukittivat poliisilaulajat. Tibor-johtajalle ruusun toivat 3-vuotias Inari-tyttönen ja veljensä Reino, 5 vuotta.

Limingan Kultasirkut järjesti marraskuussa 2015 hyväntekeväisyyskonsertin, jossa kuultiin taiteilijavieraana komeaa mieskuorolaulua.
Estradille astui virkapuvuissaan
esiintyvä Oulun poliisilaulajien
kuoro, johtajanaan liminkalainen,
Limingan seudun musiikkiopiston
entinen rehtori, dir.mus Tibor Garanvölgyi.
Konsertissa kuultiin suomalaisten suosikkisäveltäjien, kuten Georg
Malmstenin, Toivo Kärjen ja Unto
Monosen viihdemusiikkia.
Konsertti järjestettiin nuorten
hyväksi. Tuottoon vaikutti merkittävästi se, että Poliisilaulajat eivät
veloittaneet esiintymispalkkiotaan.
Kultasirkut lahjoittivatkin jo osan
tuotosta Niittomiehet ry:n nuorten
urheilijoiden stipendirahastoon Limingan Niittomiesten 100-vuotisjuhlassa joulukuussa 2015. Osa tuotosta suunnataan Lions-järjestön
valtakunnalliseen Punainen Sulka –
keräykseen.
Oulun Poliisilaulajat on perus-
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tettu vuonna 1958. Tämä, muutaman vuoden kuluttua 60 vuotta toiminut poliisikuoro, on Suomessa
toimivista poliisikuoroista pohjoisin – ehkäpä jopa maailman pohjoisin. Poliisin työ on valvoa, auttaa ja opastaa, mutta joskus poliisin
työ on kovin raskasta. Liian usein he
joutuvat työssään näkemään elämän
nurjan puolen - myös nuorisoa vaikeuksissa. Työn vastapainona lauluharrastus on monelle virkistystä.
Poliisit toivovatkin, että lauluharrastuksellaan poliisikuoro tekisi poliisia inhimillisemmäksi, läheisemmäksi ja kenties pehmeämmäksikin
yleisön silmissä.
Konsertin avasi I-piirin piirikuvernööri Harri Hirvelä kertoen
Lions-toiminnasta ja menossa olevista sekä tulevista hyväntekeväisyyskampanjoista.
– Nyt on parhaillaan käynnissä
Nenäpäivä –keräys lasten auttamiseksi Afrikassa, Etelä-Aasiassa sekä
Väli- ja Etelä-Amerikassa. I-piiristä lahjoitimme Punainen sulka te-

levisiokampanjaan yli 9 000 euroa.
Olemme keränneet varoja myös
mm. Sri Lankan Ratnapuran silmäsairaalan rakentamiseen. Ensi vuoden puolella käynnistyy 2016-2017
kestävä Punainen Sulka –kampanja,
jonka keräyskohteena ovat nuoret,
totesi Hirvelä
Suuret kiitokset Oulun poliisi-

laulajille ja samoin Limingan kunnalle, jonka ansiosta saimme ilmaiseksi käyttöömme upean Heikki
Sarvela – salin. Kiitos myös yleisölle
ja kaikille, jotka mahdollistivat konsertin onnistumisen!

Anja Garanvölgyi
Kuvat Pirkko Moisander

Kultasirkut uunituoreen Roll Upin vieressä onnistuneen konsertin jälkeen.
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LC Muhos 60 v. juhlatunnelmissa

Talutusratsastusta Koivu ja Tähti kulttuurikeskuksen Jo hutunkeitossa e-tytöt määräsivät pesä- Lelunkeräystapahtuman saalis lahjoitettiin Muhokpihalla.
pallo-ottelun suunnan.
sen diakoniatoimistoon edelleen lahjoitettaviksi.

LC-Muhos aloitti tämän toimintakauden vauhdikkaasti. 60-vuotisjuhlavuodelle on rakennettu
innostava ja haastava toimintasuunnitelma.
Toukokuussa 2016 klubimme
täyttää 60 vuotta. Juhlatoimintakausi on aloitettu lukuisten aktiviteettien ja tapahtumien myötä. Juhlakaudella pääpainonamme ovat
lapset ja nuoret sekä ikäihmiset.
Elokuussa 2015 pelasimme pesäpallo-ottelun Pohjois-Suomen mestareita, Muhoksen Pallosalamien

e-tyttöjä, vastaan. Samalla lahjoitimme seuralle junioripesäpalloja.
Syyspimeän saavuttua järjestimme 300 henkilölle ilmaisen, hauskan elokuvaillan.
Lokakuussa keräsimme silmälaseja Sri Lankaan lähetettäväksi ja
saimmekin niitä lähes 200 kappaletta siitä huolimatta, että viime vuonna jo keräsimme paikkakuntalaisilta
silmälaseja 765 kappaletta.
Lapsen oikeuksien päivää marraskuussa juhlimme lasten kanssa
Koivu ja Tähti -kulttuurikeskukses-

sa. Ohjelmana oli talutusratsastusta
sekä huvittava taikurinäytös. Tämäkin tapahtuma oli yleisölle ilmainen. Järjestimme myös lelukeräyksen, josta saadut lelut lahjoitimme
Muhoksen diakoniatoimistoon. He
jakoivat lelut joululahjoiksi. Tämäkin keräys osoitti sen miten kauniisti
kuntalaiset auttavat toisiaan.
Perinteisesti joulukuussa itsenäisyyspäivän aamuna sekä jouluaattona sytytimme kynttilät sankarihaudoille. Tavaksi on muotoutunut
myös tarjoilla kuumaa mehua ja pi-

pareita hautausmaalla jouluaattona.
Toimintamme suunnittelua ovat
edistäneet kaikki lion -koulutukset,
joihin olemme osallistuneet. Koulutuksista olemme saaneet paljon
energiaa kehittämään brändiämme
ja lisäämään näkyvyyttämme. Suosittelemme lämpimästi koulutuksiin
osallistumista kaikille leijonille.
Toiminnastamme enemmän Facebook- ja www-sivuillamme.

Maria Laura Varela de Saaranen

Järjestämme elokuussa frisbeegolf kilpailun. I-piirin 2. alueen 2.lohkon klubit olkaa valmiina ja tervetuloa!

LC Haukipudas juhli 50-vuotistaivaltaan
LC Haukipudas juhli 27.11.2015 50
vuotista taivaltaan OSAO:n Haukiputaan yksikön hienoissa tiloissa.
Paikalle saapuneet oman, lohkon ja
kummiklubien leijonat ja ladyt saivat kokea lämpimän leijonahenkisen juhlan, jossa saatiin nauttia
illallisen ja tanssin lisäksi musiikkiesityksistä, puheista ja asiaan kuuluvista palkitsemisista. Tilaisuutta
juhlisti läsnäolollaan juhlapuheen
pitänyt piirikuvernööri Harri Hirvelä ladyineen.
Yhtäjaksoinen ja edelleen aktiivinen lions-toiminta sai alkunsa
Haukiputaalla edesmenneen Paavo
Kropsun aktiivisen toiminnan ansiosta. Perustamiskokous pidettiin
7.3.1965. Perustajajäsen Sakari Korhonen oli mukana 50-vuotisjuhlassa
ja muistettiin ansiomerkillä.
Juhlapäivän kulkuun liittyi perin-
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teinen seppeleen lasku sankarihaudalle sekä kynttilän sytyttäminen
poisnukkuneiden leijonien muiston kunnioittamiseksi Haukiputaan
hautausmaalla. LC Haukipudas antoi juhlapäivänä useita avustuksia ja
lahjoituksia perinteisille Haukiputaalaisille kohteille; veteraanit, kehitysvammaiset, vanhukset ja nuorisotyö.
Vuosikymmenten saatossa Haukiputaan leijonat ovat tehneet monenlaista hyvää. Suurimmat ponnistelut ovat olleet Votiivilaivan
hankinta ja asennus Haukiputaan

kirkon kattoon, jossa se on edelleen.
Vuonna 1984 ja 2008 järjestettiin
kansainväliset Nuorisoleirit Haukiputaalla sekä vuonna 2007 Haukiputaan kunnan kanssa toteutettiin

yhteistyöhanke Musa-Corner, nuorison musiikkiharrastustila Jatulissa.

Markku Kohonen
Kuva Juhani Häggman

LC Haukiputaan presidentti Keijo
Kauppila seuraa, kun piirikuvernööri Harri Hirvelä luovuttaa klubin perustajajäsen Sakari Kohoselle Lionsliiton ansiomerkin.
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Pattijoella tuloja mainostauluista ja talkootöistä

LC Pattijoen leidien lahjoitusta ojentaa Riitta Härönoja Hopeataurin
johtajalle Anna-Liisa Rosenbergille.

Vuosijuhlassa muistettuja: Jari Plosila, Juha Airio, Esa Pietilä, Antti
Suutari ja Reijo Härönoja.

Pattijoen klubimme mennyt toimintakausi on ollut perinteinen. Avustuksiin suunnatut varat ovat pääosaltaan mainostaulutuottoja ja
talkootöitä.
Pitkäaikaisia toistuvia avustamiskohteita ovat olleet mm. Pattijokisten ylioppilaiden stipendit ja peruskoulujen aloittaville Pattijokisille
oppilaille pyöräilykypärät. Itsenäisyyspäivänä on hankittu ja sytytetty kynttilät sankarihaudoille. Veteraaneille on tehty talkootöitä muun
muassa pihasiivouksia. Partiolais-

ten metsäkirkkoon hankittiin aurinkopaneelit valaistusta varten. Lions
liiton hankkeisiin osallistuttiin sekä
vietettiin klubin perustamisjuhlat
jne.
Ladyt ovat omilla tempauksillaan hankkineet ja tukeneet mm.
vanhainkoti Hopeataurin toimintaa
lahjoittamalla jouluksi torkkupeittoja 32 kpl, CD-levysarjan ja 20 laulukirjaa.

Antti Suutari luovuttamassa partiolaisille Metsäkirkkoon aurinkopaneelit,
joita ottamassa vastaan Aino Baas ja Juhani Pyhtilä.

Reijo Häronoja
Raahen Pekanpäivien järjestömarssilta Pattijoen klubia edustamassa Riitta
Härönoja, Tapio Keränen, Reijo Härönoja ja Arto Autio.

Pyöräilykypäriä jaetaan vuosittain.

Peruskoulun aloittaville pyöräilykypäriä luovuttamassa Esa Pietilä ja Antti
Suutari.

Kempeleen Kotisiivous Oy
www.kempeleenkotisiivous.fi
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Auroralla takana vauhdikas syksy

Tiina Rajalan hyvä työ: Roosanauha rinnassa
tärkeän asian tukemiseksi.

Ulla Mattilan hyvä työ: Korvapuustien leivonta
naapurille.

Kempeleen uuden lionsklubin Auroran toiminta on lähtenyt liikkeelle vauhdikkaasti. Uuden
klubin perustamiseen liittyvien muodollisuuksien lisäksi klubilaiset ovat ehtineet avustamaan
kummiklubiaan Kempele Sampolaa Nenäpäivän
keräyksessä, viettämään Charter Night –perustamisjuhlaa sekä omana aktiviteettina sytyttämään
itsenäisyyspäivän aamuna kynttilät Kempeleen
sankarihaudoille.
Hyvän päivään osallistuttiin yksilöaktiviteettina eli klubin nettisivuille tehtiin kooste jäsenten tekemistä Hyvistä teoista; Ulla leipoi naapurilleen pullaa. Anja kuljetti pojantytärtään
hyppytunnilla huilaamaan luokseen. Tiina ja
Outi hankkivat Roosanauhat ja pitivät niitä tukeakseen tärkeää asiaa. Pirita kuljetti tyttärensä japanin tunnille ja vei naapurin roskat roskikseen.

Raija kävi metsäretkellä lastenlasten kanssa ja auttoi miniää siivouksessa. Anna ja Kaisu ilahduttivat laululla vanhuksia. Tuula toimitti löytämänsä
boarding passin lähtöselvitykseen ja kadonneen
lipun omistaja löytyi.
Charter Night -juhlaa juhlittiin itsenäisyyspäivän viikonloppuna. Auroran oma ”kuoro” oli
harjoitellut juhlaa varten lauluja. Juhlaan tervehdyksensä toivat Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Jari Rytkönen, piirikuvernööri Harri Hirvelä,
kunnan ja seurakunnan edustajat sekä lohkon ja
naapuriklubien edustajat.
Kevään suunnitelmissa on toteuttaa aktiviteettejä yhdessä kummiklubin kanssa sekä omana aktiviteettinä järjestää muotinäytös.

Saija Kivelä

Aurora-klubin toiminta on lähtenyt etenemään
vauhdikkaasti. Tuula Rauma esittelee Auroraklubin perustamisasiakirjaa. Piirikuvernööri Harri Hirvelä myhäilee taustalla.

Kynttilöiden sytytys Kempeleen sankarihaudoille.

Charter Night -juhlaa juhlittiin itsenäisyyspäivän
viikonloppuna. Auroran oma ”kuoro” lauloi juhlassa.

SÄHKÖ-VAITTINEN OY

Hakatie 14 90440 KEMPELE
●Sähköasennukset ja -suunnittelu
●Antenni- ja teleasennukset
●Henkilönostinvuokraus
p. 010 292 1730, 0400-684 684 posti@sahkovaittinen.fi
Hinta on lankapuhelimesta 8,28snt/puhelu + 5,95 snt/min ja matkap. 5,95 snt/min + 17,04snt/min
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Yksilöllistä hoitoa ja palvelua Hovila-kodissa
tarvittaessa ympäri vuorokauden

Hovila-koti
Kirkkotie 15, 90440 Kempele | 040 531 0892, 08 563 1820
www.hovila.net
Hovilan Palveluyhdistys ry
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Keräys päättyi upeaan Oulun
Veteraanikuoron konserttiin.

Lastentapahtuma
ilahdutti
lapsiperheitä

Joulupuukeräyksellä iloa kiiminkiläisille
Joulupuusta iloa Kiiminkiläisille -keräys, järjestettiin jo toisen kerran alueellamme ja näyttää, että
tapahtumasta on tulossa vuotuinen perinne. Tänä
vuonna mukana olivat LC Jääli, Kiimingin Eläkeliitto, MML sekä Kiimingin seurakunta.
Koristellut kuuset tulivat kauppojen auloihin
ja vieressä oli iso joulupaketti, johon sai pudottaa
lahjoituksensa. Saimme myös yhteydenottoja ihmisiltä, jotka halusivat tehdä tavaralahjoituksia.
Musiikki oli monella tapaa mukana tapahtumissamme. Keräykselle oli avattu tili, jota kautta oli
helppoa osallistua keräykseemme. Mukava oli
myös olla itse ihmisten parissa juttelemassa ja
kertomassa lions-palvelutoiminnastamme, eli tuli
parasta mainosta järjestöllemme. Ihmiset ovat
mukavasti ottaneet keräyksemme vastaan. Kovasti kiinnosti myös tietää minne rahat menevät.
Oma huomioni on, että ollaan anteliaampia, kun
kerätyt varat jäävät omalle alueellemme. Keräys
päättyi upeaan konserttiin Oulun veteraanikuoron kanssa.
Eräs pieni tyttö pudotti lippaaseeni lantteja ja kerroin hänelle siitä kuinka hänen antamansa raha auttaa jotain lasta saamaan jouluunsa ruokaa. Tyttö lähti äitinsä kanssa pois ja tuli hetken
kuluttua takaisin laittamaan lisää rahaa lippaaseemme. Äiti kertoi tytön sanoneen, että hän ei
tarvitse niin paljon lahjoja tänä vuonna ja haluaa
antaa jollekin tytölle joululahjan.
Toinen tarina, oli kun eräs mies tuli luokseni
ja kyseli mitä tarkoittaa joulupuukeräys. Kuultuaan selostuksen hän antoi yhden avuntarvitsijan
nimen ja laittoi saman summan lippaaseen. Todellista joulumieltä!

Tänä vuonna saimme avustettua 78 perhettä.
Lisäksi oli paljon välillistä apua perheisiin pois
sulkematta yksinasuvia avun tarvitsijoita. Keräystyö oli tänä vuonna edellisvuotta helpompaa,
koska tietoa oli aikaisemmasta keräyksestä. Tavoitteen laitamme joka vuosi, jota kohti taaperramme. Ajatus epäonnistumisesta ja epäröinti ei
vie meitä eteenpäin millään tavalla. Onkin hyvä
kysyä itseltään joskus, että kuinka paljon epäröinnin kynnyksellä jätämme rohkeutta käyttämättä.

Eija Tuomaala
LC Kiiminki
Miska Pressankatti alias Valto Savolainen, vierellään leijona-asussa Heidi Kemppainen, viihdytti
lapsia leijonien järjestämässä tapahtumassa.

Kauppojen auloissa olivat koritellut kuuset ja
vieressä so joulupaketti, johon sai pudottaa
lahjoituksensa. K-supermarketin aulan keräyspisteessä lionit Alvar Aitovaara, Teuvo Ojala ja
Heikki Koski.

Musiikki oli monella tapaa mukana tapahtumissamme. Lionit olivat myös itse ihmisten parissa juttelemassa ja kertomassa järjestön palvelutoiminnasta.
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Isänpäivän viikonlopun lauantaina LC Oulu/
Pateniemi liitännäisklubi Kuivasjärvi järjesti
omalla alueellaan Ritaharjussa lastentapahtuman ja ilmaisen Miska Pressankatti -konsertin.
Lapsia tapahtumassa viihdytti monipuolinen
taiteilija Valto Savolainen. Ohjelmassa oli myös
ongintaa, pomppulinna, kasvomaalausta, arvontaa ja kanttiini.
-Tapahtuma oli klubimme ensimmäinen ja
saimme positiivista palautetta. Ehkä jatkossakin järjestämme alueella vastaavan tyylistä tapahtumaa, toteaa klubin presidentti Marika
Haapakoski.
Kuivasjärvi klubi on perustettu toukokuussa 2014. Klubi kuuluu vielä 30 vuotta sitten perustetun LC Oulu Pateniemen alle, eli toimii
nimellä liitännäisklubi Kuivasjärvi.
Haapakosken mukaan tarkoituksena on
kasvattaa jäsenmäärää, jonka jälkeen voidaan
toimia omana itsenäisenä klubina ja tehdä hyväntekeväisyyttä alueen eri toimijoiden kanssa. Klubin toiminta-alue on Oulussa Kuivasjärvi, Kaijonharju, Kuivasranta, Aaltokangas
ja Ritaharju, mutta jäseneksi voidaan hyväksyä
myös muualla asuinalueella asuva jäsen. Klubi on yhtenäisklubi, eli jäseninä on naisia sekä
miehiä. Ikäjakautuma liitännäisklubissa on alle
40 -vuotiaasta ylöspäin. Tervetuloa toimintaan
mukaan, mikäli lions–toiminta kiinnostaa.

Heidi Kemppainen
Kuva Marika Haapakoski

35

Virkistystä sotainvalideille

Suosittu mölkynheitto käynnissä.

LC Oulu/Avaimen lionit olivat
mukana Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin virkistys- ja liikuntapäivillä 27.8.2015
Hietasaaren Veljeskodilla Oulussa.
Sotainvalidit ovat olleetkin perinteinen klubimme jäsenten sydäntä lähellä oleva palvelukohde. LionTauno Siikin aktiivinen mukanaolo
sotainvalidien toiminnassa on akti-

voinut muitakin näiden palvelutehtävien hyväksi. Tänä vuonnahan Sotainvalidien Veljesliitto juhlii myös
75-vuotista taivaltaan.
Jo useamman kerran olemme olleet mukana elokuussa vietettävillä virkistys- ja liikuntapäivillä, jossa
päätehtävämme on ollut viedä läpi
ja valvoa erilaisia kilpailutapahtumia. Suositun mölkynheiton lisäk-

Sotainvalidit ja heidän saattajansa kuuntelemassa tilaisuuden avajaispuhetta.

si kilpailtiin nuolen, tarrapallon, ketjun ja keihään tarkkuusheitossa sekä
tarkkuuskävelyssä. Pohjois-Pohjanmaan piirin jäsenmäärä puolisojäsenineen vuoden 2014 lopussa oli
772. Sotainvalideja puolisoineen ja
saattajineen oli paikalla reilut 160
keski-iän ollessa kunnioitettavat 92
vuotta.
Kauniin ja lämpimän sään, mo-

Asiantuntijasi soiton päässä
Säästämisen, sijoittamisen ja rahoituksen ratkaisut
Henkilöasiakkaat 0200 2580
Yritysasiakkaat 0100 2580
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Risto Miettunen

LC Oulu/Avaimesta oli mukana 12 veljeä, joista osa kuvassa.

TA
T
UU

Danske Bank Oyj, www.danskebank.ﬁ

nipuolisen ohjelman sekä maukkaan
ruoka- ja kahvitarjoilun merkeissä vietetty virkistys- ja liikuntapäivä
tarjosi varmasti osallistujilleen sekä
henkisesti, että fyysisesti arvokkaan
ja muistorikkaan päivän.

QL LAATUPASSI
- koulutusohjelmalla kehitetään
ymmärrystä liiketoiminnan
perusteiden ja haasteiden hallintaan
- mistä kilpailukyky ja liiketoiminnan
tulos syntyvät?
- miten helposti tulos voi kadota
turhaan sähläämiseen?
- mitä laatu oikeastaan on?
- miten se liittyy kilpailukykyyn?

QL Laatutoiminta Oy

Kysy minulta lisää
QL Laatupassi -koulutusohjelmasta

Jorma Ketola

p. 0400 682 951
jorma.ketola@jk-ohjelmat.fi
JK-Ohjelmat
www.jk-ohjelmat.fi

www.ql.fi/koulutuspalvelut
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Linnunpönttöjä kahden klubin yhteisaktiviteettina

Linnunpönttö odottaa asukkaita
Raimo Savolaisen pihapuussa.

Viime kauden maaliskuussa suoritettiin linnunpönttöjen koemarkkinointi Oulussa yhdessä LC Oulu/
Sillat ja LC Oulu/ Pokkitörmän klubien kanssa. Koemarkkinointi onnistui niin hyvin, että päätettiin jatkaa samaa aktiviteettia myös tälle
kaudelle.
Syyskuun toisen keskiviikon aamuna suunnistivatkin Oulusta LC
Oulu/ Pokkitörmän leijonat: Jorma
Martinoja, Jouko Ala- Antti ja Erkki
Manninen kohti Kuivaniemeä, jossa
osoitteena oli Eija ja Juhani Ylikunnarin omistama metsäsarka. Siellä
kasvoi juuri sopivan vahvuista haavikkoa linnun pönttöjä ajatellen.
Kuivaniemellä joukkoon liittyivät
Juhani Ylikunnari ja Timo Yliuntinen LC Oulu/ Silloista.
Viiden miehen ja yhden mönki-

jän voimin suunnistettiin ”pönttömetsään”. Noin kolmen tunnin ahkeran työn jälkeen kasassa oli 150
linnunpönttöaihiota, jotka siirrettiin mönkijällä tienvarteen. Kun
metsässä oltiin töissä, kuului asiaan tehdä tulet ja paistaa makkaraa
sekä nauttia kahvit raikkaassa syksyisessä luonnossa. Siellä todettiin,
että tämä on juuri sitä klubien välistä yhteistyötä, jota kaivattaisiin laajemminkin.
Kun työt metsässä oli tehty ja aihiot lastattu peräkärryyn, siirryttiin
Eija-leidin tarjoamille kahville heidän vapaa-ajan asunnon lämpimään
pirttiin. Runsaat pöydän antimet
maistuivat kaikille, sillä raikas ulkoilma oli aiheuttanut jokaiselle sopivan näläntunteen.
Pönttöaihiot varastoitiin lion
Raimo Savolaisen tontille Oulussa.
Syyskuun lopulla Erkki Ojala saapui
pönttösorvinsa kanssa Raimo Savolaisen tontille, jossa alkoi sorvaus.
Erkin itse kehittämä pönttösorvi toimi moitteettomasti ja puolen päivän
jälkeen aihiot olivat sorvattu. Tämän jälkeen linnunpönttö tarvitsee
vain katon, lattian ja kiinnityskoukun. Ennen kuin linnunpönttö on
ns. myyntikunnossa, täytyy vielä pitää kolmannet talkoot, jolloin kaikki
osat kootaan yhteen ja lintujen kodit
ovat valmiit tulevan kevään pesänrakentajia varten. Oivallinen Punaisen
Sulan varainkeräysaktiviteetti!

Pönttöaihiot tien varressa odottamassa peräkärryyn lastausta.

Timo Yliuntinen sytyttämässä makkaratulia Erkki Mannisen seuratessa sivusta sytytyksen onnistumista.

Erkki Manninen

Muhoslainen Erkki Ojala esittelee
linnunpönttöaihion sorvaamista.

OULUN
LUKITUSTEKNIIKKA OY
ONKO LUKITUKSESI
AJANTASALLA?

Katso kattavat

www.ravintolarauhala.fi
TervaLeijona 2016

Merikoskenkatu 1, 90500 OULU
Vaihde 010 387 9999 • Fax 010 387 9998

www.lukitustekniikka.com

JÄTEHUOLTOKatso
kattavat
PALVELUT
Katso
www.kempeleenjatekuljetus.fi
kattavat
JÄTEHUOLTO
Lisätietoja
myös puh. 08 562 0310

PALVELUT
JÄTEHUOLTO
www.kempeleenjatekuljetus.fi
PALVELUT

Katso
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Konkreettista apua lapsille Oulussa
LC Oulunsalo/Salottaret tekee yhteistyötä paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. Hope
– Yhdessä & Yhteisesti ry toimii vapaaehtoisvoimin, niin kuin klubimmekin. Hope toimii erityisesti lasten
hyvinvoinnin turvaamiseksi, tavoitteena on tukea lasten arkea ja harrastamista.
Kaikki Hope-yhdistyksen toiminta perustuu saatuihin lahjoituksiin ja yhdistyksen apu on konkreettisia vaate- ja tarvikelahjoituksia.
Hopen Oulun paikallisyhdistyksen kautta autettuja lapsiperheitä
oli viime vuonna yhteensä 398, lapsia 1062. Autettavien lapsiperheiden määrä onkin kasvanut aiemmista vuosista.

Hopen kautta apua saaneiden
joukossa on niin huostaan otettuja
lapsia, vähävaraisia kuin kriisien koettelemia lapsiperheitäkin. Hopen
apua kohdennetaan myös ennaltaehkäisevää perhetyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden kautta. Hopen
apua jaetaan lisäksi esimerkiksi Oulun ensi- ja turvakodin sekä neuvoloiden kautta.
Salottaret pyrkii toiminnassaan
jatkuvuuteen ja pitkäaikaisiin yhteistyösuhteisiin. Tästä yksi esimerkki on yhteistyö Hope-järjestön
kanssa.
Marraskuussa 2014 Salottaret
keräsivät keskuudessaan joulukalentereita jaettavaksi Hope-järjestön
kautta ja keräyksen tuloksena lähti-

kin kaksikymmentä kalenteria lapsiperheisiin. Kuukautta myöhemmin
lahjoitimme viisihenkiselle lapsiperheelle ruokalahjakortin ja toiveleluja 300 eurolla.
Toukokuussa 2015 Salottaret
järjesti kevätkirppiksen, jonka tuotto kohdennettiin Hope-yhdistyksen
koulureppukeräykseen. 30 euron
arvoisia reppulahjakortteja hankittiin 500 eurolla ja lisäksi yritys, josta
reppulahjakortit hankittiin, lahjoitti
Hopelle kaksi lahjakorttia.
Syksyllä Salottaret keräsi yhteensä yli 500 vaippaa lahjoitettaviksi
Hopen kautta eteenpäin. Joulukuussa avustimme yhdistyksen kautta viisihenkistä lapsiperhettä hankkimalla toivelistan mukaisia leluja,

joululeipää, kakkua, sukkia, lapasia
ja jouluruokia 350 eurolla.
Hope-yhdistys ottaa vastaisuudessakin vastaan toimivia ja hyväkuntoisia vaatteita ja tarvikkeita,
myös esimerkiksi luistimia, monoja,
suksia, liinavaatteita ja verhoja. Toimitilat sijaitsevat Oulun Alppilassa,
osoite Tirolintie 7.
Hope-yhdistyksen
blogista
http://hope-oulu.blogspot.
fi/2012/04/kuulumisia-oulun-toiminnasta.html?spref=fb löytyy puute-lista, josta voi katsoa, mistä vaatteista ja tarvikkeista on puute tällä
hetkellä.

Vuokko Palokangas

Kempele Sampolaan uusi jäsen

Leijonat ja puolisot yhteisessä Kempele Sampolan klubin tammikuun 2016
kuukausikokouksessa .
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Uuden leijonan ja puolison Timo ja Saija Kivelän jäseneksi vastaanotto. Oikealta presidentti Ilpo Hettula, kummi Harri Hirvelä, uusi jäsen Timo Kivelä,
puoliso lion Saija Kivelä ja lion Anja Hirvelä.
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Sapsottaret laittoivat hyvän kiertämään
Kuluneena jouluna LC Sotkamo/
Sapsottaret laittoi hyvän kiertämään. Saimme kerättyä 20 runsasta tuotekassia apua tarvitseville lapsiperheille ja vanhuksille. Sotkamon

seurakunnan diakoniatyö toimitti
lahjoitukset eteenpäin.
Sapsottaret lahjoitti leikkimökin Vuokatin kirkon lapsityölle.
Keräsimme kesän aikana varat ja

Sapsottaret lahjoitti leikkimökin Vuokatin kirkon lapsityölle

tilasimme paikalliselta yrittäjältä soman leikkimökin. Mökin luovutimme täysin valmiina juhlallisin menoin kerhojen alettua elokuussa.
Perustukset teimme itse reippaina
leijonina.
Kiitoksena uurastuksestamme
Sotkamon seurakunnan kirkkoher-

ra Erkki Marin tarjosi meille mukavan illan Leijona hengessä Rytilahden leirikeskuksessa. Vieraanamme
oli myös 2VPG Seppo Saarela puolisonsa Leenan kanssa.

Kuvat ja tekstit
Tarja Korhonen

Sapsottaret seurakunnan tarjoamassa illassa.

Näytelmän keinoin koulukiusaamista vastaan
Sotkamon yläasteen Tenetin koululla Janne Kinnunen ja Matias Nieminen esittivät näytelmän ”Tänään
koulun jälkeen”. Näytelmän esittämisen mahdollisti LC Sotkamo
Sapsottarien rahalahjoitus. Koulukiusaamisesta kertova näytelmä on
kiertänyt ympäri Suomea eri kouluissa.
Näytelmän henkilöt olivat tosi
rohkeita tyyppejä, sillä tässä korostui vielä se, että toinen tyyppi oli iso
skrode, kookas ja miehen kokoinen
sekä toinen tyyppi pienikokoinen

vammainen, mutta osasi hienosti
soittaa pianoa. Eli todella vastakohtaiset henkilöt fyysisesti ym. Muilta osin ja tässä kumpikin vuoron
perään kiusasi toista. Vaikuttava
näytelmä!

Helena Lautsalo
CP LC Sotkamo/ Sapsottaret
Janne Kinnunen ja Matias Nieminen esittivät koulukiusaamisesta
kertovan näytelmän.

Turvaliivejä päiväkotiin
Sapsottaret Sotkamossa hankkivat Päiväkoti Sinivakkaan pienille
Hippiäisille oikeankokoiset ja väriset turvaliivit. Luovutustilaisuus oli
ihana ja liikuttava. Liivit ovat hyvin
tarpeelliset jo näkyvyyden kannalta,
koska Päiväkoti sijaitsee aivan metsikön reunassa.
Yhtä onnellisia olivat myös hoitajat kuin pienet Hippiäiset, joille
puettiin yhdessä uudet liivit ulkoilun alkaessa.
Pienokaisissa ja lapsissa on tulevaisuus! Kaikkea hyvää Hippiäisille
ja heidän hoitajilleen! toivottaa

LC Sotkamo Sapsottaret
Helena Lautsalo
TervaLeijona 2016
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Suomen Lions-Liitto ry, yhdessä Ulkoasiainministeriön kanssa rakennutti kehitysyhteistyöhankkeena silmäsairaalan Sri Lankan Ratnapuraan. Sairaala ja sen toiminta on ollut suuri menestys.
Esimerkiksi neljän ensimmäisen vuoden aikana on itse sairaalalla ollut 52 000 potilaskontaktia.
Sairaala järjestää yhdessä paikallisten 12 klubin kanssa seulontaleirejä, joita on ollut 145 kappaletta ja potilaita on käynyt leireillä 26 000.

!

Onhan sinunkin klubisi mukana tässä koskaan
suurimmassa suomalaisessa aktiviteetissa 5 € per jäsen

Hoitajat auttavat vanhuksia
sairaalan omasta bussista sairaalaan.

Sairaalan pääsisäänkäynti.
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Sri Lankan Ratnapuran
sairaala suuri menestys
Varsinainen syy sairaalan perustamiseen oli harmaakaihin yleisyys Sri Lankassa ja tällä hankkeella pyritään auttamaan niitä köyhiä, joilla ei ole varaa
mennä yleiseen sairaalaan leikkaukseen. Nimittäin jokaisen leikkaukseen
menevän täytyy ostaa leikkauslinssi, joka maksaa maaseudulla vajaan parin
kuukauden palkan eikä köyhillä ole siihen varaa. Meillä sen saa ilmaiseksi.
Harmaakaihi johtaa aina sokeutumiseen. Kuitenkin se voidaan parantaa
noin 5 minuutin leikkauksella. Tänä aikana on löydetty harmaakaihia 7500
potilaalla ja heistä on leikattu noin puolet. Eli toinen puoli on vielä leikkausjonossa. Leikkauksista 65 prosenttia suoritetaan ilmaiseksi.
Tontin olosuhteista johtuen, jouduttiin rakennus rakentamaan kahteen
kerrokseen. Kun budjetointi oli tehty yhtä kerrosta varten, loppuivat rahat
kesken. Siksi alakerrassa on 500 neliömetriä raakabetoni lattiaa, joka on tosin eristetty seinillä ja ikkunoilla.
Tarkoitus on rakentaa sinne naisten ja miesten potilasosastot sekä seitsemän muuta huonetta. Sairaalassa on tällä hetkellä 39 vuodetta, mutta esimerkiksi joulukuussa tehtiin yhtenä päivänä 110 leikkausta. Leikkauksen
jälkeen potilaat lepäsivät kolme potilasta per vuode.
Tämä jälkirakentaminen on tarkoitus rahoittaa ylimääräisellä varainkeräyksellä. Siksi pyydämme, että suomalaiset Leijonat antaisivat viisi euroa
per jäsen, jotta rakentaminen voidaan saattaa loppuun myös alakerran osalta.
Sitä paitsi keräystuoton voi raportoida LCI:n päämajaan ”Vuosisadan
Palveluhaasteen” -kohdassa ”autetut näkövammaiset”, 10 euroa on yhtä
kuin yksi autettu.

Erkki Laine
Sairaalan hankevastaava

Alakertaa ei voitu aikaisemmin rakentaa valmiiksi varojen puutteen
takia.

TervaLeijona 2016
TervaLeijona
2016

Sairaala kuvattuna takaa. Viimeistelyä kaipaava alue on alakerrassa oikeassa reunassa.
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Kohtaamisia Sarat-klubissa
Taiteilijamme Lea
Lea on taiteilija. Hän katsoo ihmistä
tarkkaan; kasvoja, asentoja ja kehon
kieltä. Hän aistii ihmisestä herkästi
sellaista mitä kaikki eivät havaitse –
onnen, pettymykset, ilon, hämmennyksen, yhteisyyden, eri suunnan.
Hän kuvaa ystävällisin piirroksin,
helein värein ja myötätunnolla sen
mitä hän näkee. Hän eheyttää hetken tunnelman, pukee kuvattavat
sopiviin vaatteisiin, hymyilee, maalaa ja maalaa. Taulu on valmis.
Klubimme juhlissa on monia
kertoja ollut Lean taulu arpajaispalkintona. Lisäksi olemme vuosittain saaneet valmistaa Lean tauluista
myyntiin ystävänpäivä- ja joulukort-

teja. Saatu tuotto on käytetty klubin
avustuskohteisiin.

Anja Suvanto ja
Inkeri Hietanen

Lea Pihkalan teokset
huokuvat elämäniloa.

Ystävänpäivä ranskalaisen kahvilan hengessä

Ystävänpäivän tarjoiluja vuonna
2010, Liisa tiskin takana.

Lyseon juhlasalissa oli ystävänpäiväiltamat. Koettiin lämpimiä tapaamisia. Oli halauksia, hymyä, eleganssia. Alueen leijonaperheitä ja
ystäviä oli saapunut odotettuun hyväntekeväisyystapahtumaan.
Presidentti toivotti tervetulleeksi, kohotettiin malja ystävyydelle.
Presidentti puhui: ”Ystävyyttä kuvataan aurinkoisena, kauniina ja väriltään punaisena. Lisäksi ystävyys
voi olla kuin arvokas taideteos, josta katsoja löytää aina uutta sisältöä”.
Juhla oli saanut arvoisensa alun.
Salin valot loistivat. Vieraat toivat juhlamielen tullessaan. Kauniisti katetulla pöydällä oli tarjolla
herkkuja. Sara-siskot olivat taas onnistuneet valmisteluissa, Pirkko pääemäntänä. Nautittiin ruuasta, taus-
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tamusiikista, ystävien seurasta.
Ostettiin arpoja. Palkinnot kiinnostivat. Keskustan kauppiaat ja
oululaiset taiteilijat olivat antaneet
paljon omistaan. Ohjelma alkoi.
Historioitsija Markus loihti kerronnallaan entisajan Oulun juhlaillan
hengeksi. Tunnelma tiivistyi. Musiikki alkoi. Ensimmäinen pari johdatti juhlaväen poloneesiin. Orkesteri soitti valssit, polkat ja sambat.
Lämpö nousi salissa. Tarvittiin virvokkeita. Nyt Ranskalaiseen kahvilaan!
”Ranskattaret”, odottivat. Heillä
oli valkoiset röyhelöesiliinat, hienot
päähineet ja pienet hamoset. Korkokengät kopisivat ranskattarien tar-

joillessa kahvia suklaan ja leivosten
kera. Olipa konjakkisokeriakin. Saatiin aforismeja. Pieniin pöytiin kutsuivat kukkaset, ruutuliinat ja sievät
koristeet. Vaikuttaa siltä että joku
Saroista tuntea hyvin ranskalaiset
tavat ja kahvilat. Kahvilan koristelu
oli ah, niin mannermainen.
Kahvilan sivuovelle kasvoi pitkä jono. Kierteli huhu ennustajaeukoista, useammastakin! Kun ovea
avattiin, näkyi himmeää valon kajastusta ja verhoutunut olento kumartuneena korttipöydän ylle. Hänen edessään oli naishenkilö ikään
kuin kuuntelemassa. Jonkin ajan kuluttua hän tuli ja käveli salaperäisesti
hymyillen ohi jonon. Seuraava pää-

si sisälle. Koko illan jono liikehti sillä suunnalla.
Onnettaret olivat liikkuneet illan
aikana arpoja myyden. Pöydän antimista nauttiminen ja vilkas puheensorina katkesivat tail twisterin kuulutukseen arpajaisten alkamisesta.
Tapahtuma kesti kauan, koska hyviä
palkintoja riitti. Ilohuudahdukset ja
taputukset raikuivat voittajille. Mukavaa oli. Keveällä mielellä kiiteltiin
vieraat juhlan tunnelmasta ja juhlasta saadusta tuotosta. Jälleen voimme
jakaa apua sitä tarvitseville.

Anja Suvanto ja
Inkeri Hietanen

Ystävänpäivän tapahtumassa vuonna 2008 iloittiin ystävistä.
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Liisan kanssa retkellä
vat asua täällä kesän läpi, viljeltiin
maita. No onhan täällä näköjään
nytkin nuita palstoja. Ovathan ne jo
potutkin nostaneet.
Nyt oltiin suuren punaisen talon
pihalla, kohta sisällä. Onpa hyvä lohikeiton haju. Jotku miehet kantoivat ruokaa pitkiin pöytiin. Liisa sanoi, että nuo Rotaryt ovat laittaneet
ruuan. En tuntenut niistä kettään.
Liisa näytti puhuvan jonkun rouvan
kanssa, oli kuulema Soroptimistien
klubista. Tarjoilivat meille ruokaa ja
makiat kakkukahvit. Kiitimmä kovasti, hommasa niillä oli ollu.
Pian päästiinkin pihalle. Sinne oli
järjestetty kilpailuja. Vanhalta muistilta rupesin nakkelemaan renkaita

keppiin. Tuli kova kisa. Tuuri kävi.
Voitin. Kolme parasta sai palkinnon,
paksut posliiniset mukit. Ajattelin
laittaa sen hyllyyn näytteille.
Sanoin Liisalle, että käytäiskö
tuolla merenrannassa. Halutti mennä katsomaan semmoista poukamaa, jossa uitiin ja uitettiin koiria.
Kävihän siellä tyttöjäkin. Semmosta
se oli nuorena. Liisa sanoi että käydään vaan. Seisottiin kauan rannalla.
Muistan nyt yhtenään miltä se meri
näytti. Iltasella pistän silmät kiinni ja
ajattelen että olen siellä meren rannalla.

Anja Suvanto ja
Inkeri Hietanen

Hiirosenkodin asukkaat pääsevät retkelle, vaikkeivat omat jalat kantaisi.

Pappa on istunut Hiirosenkodin aulassa jo tuntikausia. Hän odottaa.
Hän on odottanut pusakka päällä
ja kintaat kädessä. Liisa tulee hakemaan hänet. Mennään syysretkelle
Hietasaareen Koskilinjojen matalapohjaisella bussilla. Aina ne keksivät
uuden paikan. Hietasaari on kyllä
mieluisa. Väki alkaa kerääntyä aulaan – pihalle – autoon. Liisa on leijona.
”Liisa nyt äkkiä, mennään etupenkkiin, haluttaisi nähä kau-

punkia.” Lähdettiin. Pappa osoitteli sormella tuttuja paikkoja.
Ohitettiin marketit, hautausmaan
kiviaita, junarata, kirkko. Sillat! Oulujoki! Toivoniemi, voimalaitos!
Koskitien varressa ei ole enää Merijalia. Korkeita taloja. ”Kato Liisa,
onpa siellä taas kalamiehiä. On varmasti hyvä kalannousu suistossa”.
Hietasaaressa ajettiin hiljalleen.
Onpa se muuttunut. Poikasena liikuttiin täällä paljon. Olihan täällä
komeita huviloita. Ihmiset saattoi-

Linja-auton ikkunoista on mukava katsella tuttuja maisemia.
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Flooran päivän hattujuhlat Pukumiehessä
Oulun Sarat oli vastikään täyttänyt viisi vuotta, kun I- piirin ensimmäinen naisleijonaklubi kutsui ensi
kertaa 23.5.1999 piirin kaikki leijonaklubit yhteisiin Flooran päivän
hattujuhliin Pukumiehen tavarata-loon. Illan mittaan nähtiin kesää
ennakoiva katsaus kevään ja kesän
muotiin. Tilaisuudessa kuultiin
myös kuorolaulua, kuten siihen aikaan kaikissa muissakin arvokkaissa
tilaisuuksissa oli tapana.
Flooran päivän tilaisuudessa on
klubi jakanut myös tärkeät stipen-
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dit ja avustukset. Ensimmäisenä
vuon-na stipendit menivät 30-vuotisjuhliaan viettävälle Tahkokankaan keskuslaitokselle sekä Lohipadon eri-tyiskoululle.
LC Sarat ovat jatkaneet jo 16
vuotta toukokuussa pidettävää
Flooran päivän juhlaa Pukumiehessä. Toi-votaan, että vielä tänä keväänä 2016 voidaan jatkaa Flooran päivän juhlintaa ja kesän odottamista
uudis-tuneessa tavaratalossa. Viime vuonna ei suurella vierasjoukolla enää ollut hattuja yhtä runsaasti

päässä, kuten ensimmäisinä vuosina. Täytynee tunnustaa, että niin
ajat muuttuvat, ja myös klubin on
muututta-va. Ainut mikä ei ole vuosien aikana muuttunut, on LC Oulu
Sarojen tekemä avustustyö ja keväisin luovutetut stipendit lapsille ja
nuorisolle sekä vammais- ja vammaistyöhön.

Marja-Leena Kärkkäinen
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Kiitollinen veteraaniväki nauttimassa leijonien tarjoamaa ateriaa.

Veteraaneja ei jätetä
LC Muhos tukee sotiemme
veteraaneja monin tavoin
Muhoksen lionsklubi on avustanut
paikkakunnan sotaveteraaneja vuosikymmeniä. Vuosijuhlien yhteydessä ja Punainen Sulka -keräyksiin liittyen apurahoja on jaettu noin
16 000 euroa. Leijonat ovat ahkeroineet myös Sotiemme Veteraanit
-keräyksissä viiden vuosikymmenen ajan.
Viime keväänä, 13. maaliskuuta
klubi tarjosi Muhoksen seurakuntatalossa talvisodan päättymispäivän
kunniaksi lounaan paikkakunnan
veteraaneille, puolisoille sekä leskille. Ateria liittyi Suomen Lions-liiton
Kiitos veteraanit! -kampanjaan. Presidentti Erkki Ojalan tervetulosanojen lisäksi kuultiin Pertti Marttisen
tiivistelmä talvisodan tapahtumista,
minkä jälkeen päästiin pääasiaan eli
ruokailuun. Leijonat tarjoilivat ruuan pöytiin ripeästi. Kiitospitoiset
päätössanat leijonien puolesta lausui Tero Haipus. Veteraaniväki oli

hyvin otettu tarjotusta lounaasta ja
esitti vuolaat kiitokset.
Klubi on myös vuosikymmenen
ajan tukenut toukokuussa järjestettävää paikkakunnan veteraaniyhdistysten yhteistä virkistyspäivää kustantamalla tarjoilun elintarvikkeet
sekä antamalla vuosittain tuki-ilmoitukset veteraanilehtiin.
Todellisiin talkootöihinkin on
päästy: Takavuosina kahden veteraanin talot kunnostettiin klubin
toimesta. Toisen taloon uusittiin ulkovuori ja toiseen huopakate ja ikkunat. Veteraaneja on autettu myös
kotiaskareissa. On muun muassa
kaadettu puita piha-alueelta ja tehty
ulkoportaat yksin asuvalle naisveteraanille. Veteraaneja ei jätetä jatkossakaan vaan klubi jatkaa avustamista
mahdollisuuksien mukaan.

Pertti Marttinen

Veteraaniväki virkistyspäivän vietossa Koortilassa toukokuussa 2015.

Virolainen 94-vuotias veteraani, ”Suomen-poika” Aadu Regi tyttärineen leijonien keskellä vuonna 2008 talon piha-alueella suoritetun puiden kaadon
ja raivaustöiden jälkeen.

OULUN
LAATUKULJETUS
www.tilitkarppinen.fi
040-1320 500
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Palvelupäivä vanhuksille Siikajoella
LC Siikajoen Leijonat puolisoineen
muisti joulun alla paikkakuntansa
vanhuksia. Jouluista kahvitilaisuutta valmisteltiin edellisenä iltana leipomalla perinteisen mallisia sakaraisia joulutorttuja. Samalla kaikille
palvelutalon asukkaille ja työntekijöille pussitettiin pienet perinteiset
jouluiset lahjat. Jouluiset pussit tiedettiin tuovan muistoja lapsuudesta. Samanlaisia useimmat saivat aikanaan koulun kuusijuhlissa. Silloin
sisältönä oli rusinasilmäinen nisupossu, omena, pipari ja mahdollisesti opettajan ja luokkakavereiden
joulutervehdykset. Talkoopäivä oli
sekin meille leijonille ja puolisoille
mukava yhdessäolon hetki.
Palvelutalo Puistola oli koristeltu
tunnelmallisen jouluiseksi. Jouluinen kahvitilaisuus aloitettiin yhtei-

sin kauneimmin joululauluin. Klubi
oli kutsunut tilaisuuteen paikkakunnan parhaita soittajia ja laulattajia.
Eväspalkalla halusivat tulla mukaan!
Komeasti kajahtivat jouluiset laulut
tuoden jokaiselle mukana olleelle
menneitä muistoja mieleen. Kaikki
saivat taas olla hetken nuoria ja äidin
porsaita. Punanuttuinen leijonapukki jututti tilaisuuteen saapuneet vieraat ja henkilökunnan. Osalla tuntui edelleen olevan pientä arkuutta
pukkia kohtaan. Ennen vanhaan turkiksiin pukeutuneessa pukissa toki
olikin ollut nykyistä enemmän pelottavia piirteitä. Niitä risuja sai kuulemma joka vuosi pelätä tulevaksi…
Heikkokuntoisemmat vanhukset
pukki kävi tervehtimässä vielä huoneissaan. Tervetullut hän oli sielläkin. Joulun alla itse kukin tuntui

Nämä sakaratortut maistuvat varmaan jokaiselle!

odottavan vieraita käymään. Lyhytkin lämminhenkinen keskustelu sai
pilkettä silmään.
Kahvitilaisuus vanhusten palvelutalolla on Siikajoella leijonaperinnettä parhaimmillaan. Tämäntapaisia vierailuja pienellä ohjelmalla
voi lämpimästi suositella muillekin
klubeille. Palvelutalojen asukkaat
odottavat meitä jonakin päivänä tulevaksi! Jännä myös huomata, että
palvelutalon väki on vuosi vuodelta nuorempaa! Tilaisuudesta poistui mukavia hetkiä saanut leijonaväki. Talon asukkaat ja henkilökunta
toivotti meidät Puistolaan tervetulleeksi taas vaikkapa jo kevätkaudella…

LC Siikajoen Leijonapukki

Presidentti kirjoitti kaikille vanhuksille leijona-aiheisen joulutervehdyksen.

Leijonat ja puolisot lahjojen pussituslinjalla.

Veteraanien asialla
LC Siikajoen klubilaiset osallistuivat 1.8.2015 sotien ylipäällikön
Marsalkka Mannerheimin muis-

tomitalin kiinnitystilaisuuteen Siikajoen kirkolla. Siikajoen vuonna
1701 rakennetun ja siis yli 300-vuo-

tisen kirkon vieressä on sotiemme
veteraanijärjestöjen ja muiden sotiin liittyvien järjestöjen muistokivi. Tähän kiveen on kiinnitetty sotien järjestöjen merkkejä. Nyt kiveen
saatiin kiinnittää Eero Paakkarin valama ja lahjoittama Mannerheimin
125-vuotismuistomitali.
Muistokivi mitaleineen on jatkossa luontevasti seurakunnan hoi-

Siikajoen veteraanikivi sai järjestömerkkien rinnalle Marsalkka Mannerheimin 125-vuotisjuhlamitalin.
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dossa ja vastuulla. Leijonille tämänkaltainen veteraanityö on työtä
oman alueen hyväksi. Siikajoen lisäksi monilla paikkakunnilla sotaveteraanien hautakiviin on saatu
sotaveteraanijärjestöjen aloitteesta ja usein leijonienkin avustuksella
kiinnittää omaisten luvalla tammenlehvä-merkkiä tai muita veteraanitunnuksia. Erityisen mieluisaa tämänkaltainen muistaminen tuntuu
olevan vielä eläville veteraaniveljille ja –sisarille. Veteraanien asia on
myös leijonien asia!

Vesa Ojanperä
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Monipuolinen
palveleva
kirjapaino
Kempeleessä

Hailuodossa 25 vuotta
leijonatoimintaa
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Satumaisen ihania hoitoja perinteisten
kauneuspalveluiden lisäksi hemmottelu
hoitoja ja tehokkaita laitehoitoja.
Tervetuloa!
Ollilantie 4, Kempele, puh. 050 5384 843
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LC Hailuoto juhli 25-vuotista leijonatoimintaa pikkujoulun merkeissä
Järvelän
kellopajalla Hailuodossa
18.12.2015. Juhlan
kunniaksi lion Olli
Kangas
yhdessä
puolisonsa lady Eilan kanssa otti vastaan Lions-ritarin
arvon ja samalla Arne Ritari-killan jäsenyyden
Lions-ritari Sirkka Järvelältä. Olli Kangas on meidän neljäs Lions-ritari. Seremoniamestarina toimi Anna-Liisa Piekkola ja valokuvaajana toimi
presidentti Veli-Pekka Lepistö.
Juhla jatkui runsaan ja herkullisen ruokailun
merkeissä. Lauloimme välillä joululauluja ja iloinen puheensorina täytti kellopajan. Kellomestari, Lions-ritari Väinö Järvelä kertoi kellon vala-

miseen liittyvistä saloista ja tarinoista. Kelloja on
valettu satoja ja niitä on joka maanosassa ympäri maailmaa.

Anna-Liisa Piekkola
Kuvat Veli-Pekka Lepistö

Hailuodon uusi Lions-ritari Olli Kangas puolisonsa Eilan kanssa.

Lions- ja lions-sanan kirjoitusohje
Yleisperiaate on, että kun puhutaan Lions-aatteesta tai arvoista, Lions kirjoitetaan isolla ja
erotetaan tavuviivalla. Mutta kun puhutaan
aatteen toiminnallisista ilmentymistä, lions
kirjoitetaan pienellä ja yhteen. Jos kyseessä on
tuote – LION-lehti tai LION-viesti, silloin kirjoitusasu on niiden itse käyttämän mukainen.
Tässä tavallisimmat:
lion
lionsklubi
lionstoiminta
lionsmerkki
Lions-tavoitteet
Lions-periaatteet
Lions-lupaus
Lions-ritari
Lions-ansiomerkki
LION-lehti
LION-viesti

Juhlaan kuului myös ruokailu, joululaulujen laulaminen ja kellomestari Väinö Järvelän esitelmä kellojen valamisesta.

leotoiminta
leojäsen
leohallitus
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Konsertti Ensi- ja Turvakodin hyväksi

Konsertin päätteeksi kaikki kuorot esittivät yhdessä Kalliolle kukkulalle. Kuva Niina Lukinmaa.

LC Raahe Fantti järjesti 31.1.2016
hyväntekeväisyyskonsertin Raahen
Ensi- ja Turvakodin hyväksi. Konsertin järjestelyissä olivat mukana myös Raahen ja Pattijoen klubit.
Konsertti onnistui hyvin salin täyttyessä yli 300 hengen yleisöllä. Raahessa on harvoin kuultu tällaisena
tapahtumana mu-siikkiesityksiä, tuskin koskaan.
Konsertissa esiintyivät Kipinä
Kanteleet johtajana Sari Kauranen,
Raahen Kamut johtajina Sari Kaura-

nen ja Toni Hämäläinen, Honganpalon Koululaiskuoro johtajana AnneMaria Tokola, Raahe Nuorisokuoro
johtajana Pauli Ylitalo, Kamarikuoro
Vox Maris johtajana Heli Väisänen,
Raahen Mieslaulajat johtajana Katriina Leppänen, Raahen Laulu johtajana Mihkel Koldits sekä Raahen
Laulutoverit johtajana Pauli Ylitalo. Kuoroilla oli myös yhteisesityksiä
Kuten Honganpalon Koulu-laiskuorolla ja Raahen Nuorisokuorolla
sekä Kuningaslohi-Näytelmäkuoron

esitys johtajana Pauli Ylitalo. Konsertin päätteeksi kaikki kuorot esittivät yhdessä Kalliolle kukkulalle.
Järjestäjän puolesta voin olla ylpeä ja kiitollinen kuorojen ja niiden
johtajien panoksesta unohtamatta
aloittavia soittajia ja heidän johtajia,
jotka esiintyivät heti konsertin alussa. Mukana olleet soolojen esittäjät
ja säestäjät panostivat todella hienosti konsertin onnistumiseksi.
Raahen Ensi- ja Turvakoti toimi myös mukana tämän tilaisuuden

Leijonaluola Utajärvellä
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järjestelyissä. Turvakodin edustajat
esittelivät toimintaansa Raahe-salin aulassa, samoin he tarjoilivat väliajalla kahvia ja pullaa, pientä maksua vastaan. Turvakodin hallinnon
kunniajäsen Maire Halonen iloitsi
myös suuresti kuultuaan, että olemme järjestämässä konserttia turvakodin hyväksi.

Heimo Karihtala

Utajärven lionsklubi ja Merilän Kartano ovat järjestäneet leijonien toimintaan ja kokoontumispaikaksi Merilän kartanon kokoustilan toiseen kerrokseen
viihtyisän leijonaluolan. Se on varustettu nykyaikaisella tekniikalla ja kaikella mahdollisella 50 vuoden
aikana kertyneellä Lions-rekvisiitalla. Niin klubin
kuin PCC Asko Merilänkin Lions-muistot luovat leijonatoimintaan oivan kehittämisen tunnelman.
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Metsien raivauskin käy leijonilta
LC Vaala otti urakan Vaalan kunnalta tievarsien ja Kauvonsaaren luontoalueen raivauksista parantaakseen
hallintotilin tilaansa. Toimeksianto
oli selkeä ja urakkana suhteellisen
suuri. Pinta-alaa kertyi kokonaisuutena useita hehtaareja.
Luontoalue oli lisäksi syysmyrskyn runtelemaa aluetta, jossa työ oli
tehtävä erittäin varovasti. Paikoin
puita oli kovalla murroksella niin

paljon, että ei varsinaista raivausta
päässyt tekemään ennen kuin metsurit olivat selvittäneet tuhon jälkiä.
Luontokohteen raivauksessa olivat mukana 12 lionia, yksi puoliso
ja kaksi lionin lasta. Työ suoritettiin
jokaisen oman aikataulun mukaan
ja suoritteet koottiin työtä koordinoivalle lionille raportointia varten.
Tunteja kertyi kaikkiaan 151 ja sen
tuloksena luontokohteena olleen

Kauvonsaaren ilme muuttui täysin
paremmaksi.
Toisena raivauskohteena oli Vaalan taajama-alueen kaavateiden
pientareet ja näkemäalueet. Tienvarsikilometrejä tuli useita kymmeniä ja näkemäalueista useampia
hehtaareja. Tähän työhön otti osaa
16 lionia raivaussahoin, vesurein
sekä käsin kantamalla risut kasoihin
poiskuljetusta varten. Työn tulok-

sia voi jokainen Vaalassa poikkeava
ihastella teiden varsilta sekä näkemäalueilla.
Kaava-alueen lisäksi Manamansalon Martinlahden uimarannan ja
Peurapolun varrelta alueella raivattiin näkemäaluetta yhden päivän
urakkana. Yhteensä urakasta kertyi
193 työtuntia.

Lauri Ratava

Kauvonsaaren
luonto syysruskassa
raivauksen jälkeen.

Metsurien työsarkaa ennen raivausta.

Työn suunnittelussa ja terien teroituksessa vas. Lionit Eero Mäyrä,
Matti Yrjämä ja työnohjaajana Reijo
Anttila.

Tievarsien raivaus onnistui
yksinkin. Lassen urakka oli
Järvikyläntien laidat.
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Rauhanjulistekilpailulla levitetään
rauhaa ja yhteisymmärrystä

Tämän vuotisessa Rauhanjulistekilpailussa Ipiiriä edustaa valtakunnallisessa kilpailussa
Sotkamon Tenetin koulun oppilaan Anna Tervon
taideteos, jota esittelivät piirihallituksen kokouksessa Anja Hirvelä ja Aarto Mäkinen.

Lionsklubit eri puolilla maailmaa sponsoroivat
joka vuosi lionien kansainvälisen rauhanjulistekilpailun paikallisissa kouluissa ja nuorisoryhmissä. Tämä kilpailu kannustaa nuoria ympäri
maailmaa ilmaisemaan näkemyksiään rauhasta
sekä levittämään rauhaa ja kansainvälistä yhteis-

ymmärrystä. Miljoonat lapset lähes sadasta maasta ovat osallistuneet kilpailuun jo yli 25 vuoden
ajan. Kilpailuun voivat osallistua nuoret, jotka
ovat 11-, 12- tai 13-vuotiaita.
Kuluvan kauden 2015-2016 teemana oli ”Jaetaan rauhaa”. Piirihallituksen kokouksessa 29.11.

Merilän Kartanossa oli esillä kuusi eri työtä, joista valittiin parhaaksi Sotkamon Tenetin 7C luokalta Anna Tervon työ. Toiseksi parhaaksi tuli
Oulunsalon kirkonkylän koulun 6A luokalta Severi Savukosken työ. Anna Tervon taideteos lähti
valtakunnalliseen kisaan, josta taas paras työ lähtee maailmanlaajuiseen kilpailuun. Siinä valitaan
yksi pääpalkinnon saaja sekä 23 kunniamaininnan saajaa. Pääpalkintoon sisältyy 5000 dollaria
sekä matka New Yorkiin voittajalle sekä kahdelle
perheenjäsenelle palkintojenjakotilaisuuteen. 23
kunniamaininnan saanutta voittajaa tulevat saamaan kunniakirjan ja 500 dollaria.
Tulevan kauden 2016–17 teema on ”Juhlimme rauhaa”. Siihen toivotaan paljon kouluja mukaan ja runsaasti aiheeseen liittyviä oppilaiden
taideteoksia piirimme alueelta.

Heimo Turunen
Kuvat Juhani Alanen

SOTKAMON

PELTITYÖ KY

PELTIKATOT POHJATÖINEEN
RAKENNUSPELTITYÖT
0400 280 904  040 5664 316

www.sotkamonpeltityo.fi
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Kempeleen Fysioterapia Ky
Kauppatie 10, 90440 Kempele
Puh. 08 384946
www.kempeleenfysioterapia.com
info@kempeleenfysioterapia.com

Pohjois-Suomen myynti
Jorma Määttä
p. 0400 382 039
www.narkofinland.fi
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Veteraaneille pikkujoulutapahtuma
LC Suomussalmi järjesti joulukuussa 2015 yhteistyössä Suomussalmen Riistanhoitoyhdistyksen kanssa pikkujoulutapahtuman sotiemme
veteraaneille ja heidän omaisilleen.
Veteraanijärjestön tervehdyksen toi
Raimo Halonen ja riistanhoitoyhdistyksen tervehdyksen esitti Asko
Keski-Nisula. Hartaustilaisuuden
piti seurakuntapastori Mikko Riipinen. Jouluruokailun jälkeen ohjelmassa oli halukkaille Teatteri Retikan pikkujouluesitys ”Kylmää
kyytiä”. Ripeästä pöytiin tarjoilusta vastasivat leijonat palvelukumppaneineen. Tilaisuuden päätteeksi riistanhoitoyhdistyksen edustajat
jakoivat vieraille Jani Kiiskisen hirviseurueen kaatamasta vasasta jalostetut lihasäilykepurkit.

Ensio Kettunen

LC Suomussalmen ja Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen järjestämän pikkujoulutapahtuma veteraaneille kokosi paljon osallistujia.

Juhlassa esiintyivät Suomussalmen seurakunnan päiväkuoro sekä lauluduo Raija Hekkala & Ritva Huttunen.

Tukena viimeisellä matkalla
LC Haukipudas/Kello on vuosia sitten ilmoittanut Haukiputaalla Sotaniemen Kukka- ja hautauspalvelulle mahdollisuudesta olla auttamassa
omaisia ja vainajaa hänen viimeisellä matkallaan. Tällä kaudella tuen
tarve on lisääntynyt. Marraskuuhun 2015 mennessä olemme jo kolme kertaa olleet Haukiputaan kirkossa auttamassa kantamalla arkun
kirkkoon ja kirkosta sekä hautausmaalla kirkkomaahan. Tilaisuuksissa omaisten määrä on ollut vähäistä ja heidän joukosta ei ole löytynyt
tarpeellista määrää tai ollenkaan olla
kantamassa arkkua.
Meille tuntematon vainaja ja
apua pyytäneet omaiset ovat saaneet meiltä palvelun, joka antaa
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myös meille auttajille paljon. Hautaukset ovat tapahtuneet pääsääntöisesti arkisin, jolloin se rajoittaa
mahdollisuuksiamme löytää auttajia
klubistamme usean leijonan vielä ollessa mukana työelämässä. Mukaan
avustamaan Sotaniemen hautaustoimisto on saanut kantajia myös LC/
Oulu Silloista, jotta olemme kyenneet yhdessä vastaamaan auttamispyyntöön. Auttaminen jatkuu seuraavaa avustuspyyntöä odottaen.

Hannu Liljamo
LC Haukipudas/Kello auttavat
omaisia tukemalla vainajan viimeistä matkaa. Tällaisen tuen tarve
on lisääntymään päin.
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Vuolijoelta ”Joulumieltä jokaiselle” konserttimatka

Johanna Rusanen-Kartano on ollut Joulumieltä jokaiselle -konserttikiertueella mukana useampana vuonna.

LC Vuolijoki järjesti nyt jo kolmannen kerran vuolijokelaisille bussimatkan Valtimolle Joulumieltä
Jokaiselle -konserttiin. Näitä konsertteja on pidetty yhteensä 24 vuotena eri puolilla Pohjois-Karjalaa.
Konserttiliput menevät vuosi vuoden jälkeen kuin kuumille kiville,

mikä kertonee tapahtuman suosiosta. Mukana on vuosittain paikallisten esiintyjien lisäksi suomalaisten
laulajien parhaimmistoa. Tällä kertaa konsertissa olivat mukana tähtisolisteina muun muassa Johanna
Rusanen-Kartano, Danny sekä tangokuninkaalliset Saija Tuupanen ja

Erkki Räsänen.
Konserttien säestyksestä vastasi Blue Notes juhlaorkesteri. Muutamille sadoilletuhansille ihmisille on esiinnytty, kertoi tapahtuman
”isä” kapellimestari director musices
Markku Könttä. Johanna RusanenKartano on ollut kiertueella mukana useampana vuonna.
-Kiertue on muotoutunut minulle jouluperinteeksi. En tiedä tulisiko joulua ilman tätä, totesi Rusanen.
Vuonna 2014 ensimmäistä kertaa mukana ollut Danny vertasi
Markku Köntän tekemää työtä pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa
Jaakko Salon osaamiseen.
-Täydellinen yllätys! Monipuoliset esiintyjät, jatkuvasti loppuunmyydyt konsertit.
Vuolijoen lionit ovat halunneet
tarjota vuolijokelaisille tilaisuu-

den päästä nauttimaan tästä tunnelmallisesta konsertista Valtimolle ja samalla virittäytymään joulun
odotukseen. Konserttimatkalla oli
mukana tällä kertaa 45 henkilöä.
Valtimotalolla pidetyssä konsertissa
oli yhteensä noin 900 kuulijaa. Ladyt järjestivät bussimatkalla arpajaiset, joiden pääpalkintona olleen kinkun sai paistettavakseen klubimme
uusin jäsen lion Reino Lindholm.
Paluumatkalla poikkesimme maistelemassa Puukarin Pysäkin oman
talon luomuruisleipää lisukkeineen.
Bussiamme kuljetti lion Eero Väisänen, jonka varmoissa käsissä matka
sujui hienosti.

Raimo Kovanen

Paltamon klubikokous veden hengessä
LC Paltamon helmikuun klubitapaaminen oli vierailu Kajaaniin
Kaukaveden
vesiliikuntakeskukseen, joka on valmistunut marraskuussa 2013 ja on Suomen ajanmukaisempia vesiliikuntakeskuksia.
Vierailun oli järjestänyt ja esittelijänä toimi ohjaaja Satu Pyykkönen, joka on myös aktiivinen leijona. Hän kertoi, että Kaukavesi
tarjoaa monipuoliset tilat ja palvelut: useita uima-altaita, hyppytornin, liukumäen, kuntosali-, kahvioja kokoustilapalvelut.
Ilta aloitettiin tutustumisella vesiliikuntakeskukseen yleisellä informaatiolla keskuksen historiasta
ja sen toimintaperiaatteisiin. Sitten
siirryttiin vesiliikuntakeskuksen kokoustiloihin, jonne oli järjestetty
kahvitilaisuus. Sen lomassa keskusteltiin ja kyseltiin kaikkea talon toi-

mintaan liittyvää. Illan kuluessa oli
myös klubin lähiajan toimintoihin
liittyviä asioita esillä sekä pdg Juhani Alanen piti tietoiskun Punaisen
Sulan tämänhetkisestä tilanteesta ja
tulevista tapahtumista.
Kahvittelun jälkeen päästiin tutustumaan talon teknisiin tiloihin
talon alakertaan. Kaikkea teknistä
toimintaa ohjataan sieltä käsin täysin automaattisesti. Ilta huipentui
suurimmalle osalle joukosta uimaaltaaseen tutustumiseen liukumäkineen sekä vesijumppaan Sadun ohjauksessa.
Ilta oli antoisa ja mielenkiintoinen. Uinnin ja saunomisen jälkeen
oli mukava lähteä kotimatkalle Paltamoon.

Juhani Alanen

Kahvit nautittiin vesiliikuntakeskuksen kokoustiloissa.
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Uinnin, liukumäen ja useisiin altaisiin tutustumisen lisäksi oli vesijumppa.

Ohjaaja Satu Pyykkönen esittelemässä talon teknisiä tiloja talon alakerrassa.
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LC Kajaani Linna - virkeä viisikymppinen

MJ: Kuva: vas. liiton pj. Tuomo Holopainen, kesk. lion Juha Vornanen ja oik.
Lion Seppo Tuhkanen.

Ritariksi lyönti: liiton pj. Tuomo Holopainen, AR ritari PDGJuhani Alanen.
Tuomo Holopaista avusti klubin presidentti Jari Eloranta (vas.) ja piirikuvernööri Susanna Saranlinna. PDG Toivo Sistonen (oik.) seuraa vieressä.

LC Kajaani Linna vietti viisikymmenvuotisjuhlia toukokuussa 2015.
Vaikka klubille vuosia karttuikin, se
ei ole todellakaan hidastanut vauhtia. Klubilla on kolme säännöllistä aktiviteettia. Toteutamme vuosittain leijona-sinapin tekemisen ja
myynnin, laskiaisilottelun ja vapun
härkäpeijaiset. Aktiviteettien tuotto ohjautuu teemamme mukaisesti
vauvasta vaariin.
Juhlissamme mukavan yhdessäolon ja muistamisten lisäksi julkistettiin lahjoituksia paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Lahjoitimme
Kajaanin kaikille ykkösluokkalaisille turvaliivit. Lupauduimme mittavaan projektiin Kajaanin seudun invalidiyhdistyksen kesänviettopaikka
INVALAN kunnostamiseksi. Lisäksi huomioimme syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, joten päätimme
toteuttaa leirin yhteistyössä seurakunnan erityisnuorisotyön kanssa.
Koululaisille lahjoitettiin turvaliivejä yhteensä 450 kappaletta. Tarkoituksena oli lisätä koulunsa aloittavien turvallisuutta liikenteessä.
Meillä Kajaanissa on huomioitavaa
myös se että koululaisista suuri osa
on kuljetusoppilaita. He saattavat
joutua yksin kulkemaan ja odottamaan kyytiä pimeillä tieosuuksilla.
Liivit saatiin jaettua kouluille syksyn aikana. Liivit lahjoitettiin
koulujen kautta ykkösluokkalaisten
käyttöön ja tavoitteena on että liivit
palautetaan kouluun keväällä, jolloin ne ovat käytössä tuleville ykkösluokkalaisille. Ilokseni olen pistänyt

merkille että liivejä on näkynyt hienosti katukuvassa syksyn aikana.
INVALA projekti polkaistiin
käyntiin heti loppukesästä. Ensimmäisen vaiheen kunnostustöihin
kuului päärakennuksen lattian kunnostus ja ulkoalueiden siistiminen.
Kolmena talkooiltana saimme uuden lattian asennettua kokonaan
sekä rakennusten katot puhdistettua lehdistä ja neulasista. Projekti
vaatii paljon työpanosta, mutta aktiivisten jäsenten voimin työt ovat
edenneet jouhevasti. Projektissa on
mukana myös Arne Ritari -säätiö.
Ilman ARS:n mukanaoloa projektin toteutus olisi klubillemme erittäin haasteellista. Ensimmäisen vaiheen luovutus invalidiliiton jäsenille
tapahtui marraskuun klubi-illassa,
joka pidettiin INVALAN tiloissa.
Syrjäytymisvaarassa
oleville nuorille suunniteltu leiri on tarkoitus toteuttaa toukokuussa 2016.
Seurakunnan erityisnuorisotyöllä
on toiminnassaan mukana pienryhmiä mm. auto- ja mopopajan nuoret, joista leirille lähtijät muodostuvat. Leijonien tarkoituksena on olla
kustannusten jaon lisäksi suunnittelemassa ja osallistua myös leirille.
Näin voimme itse tutustua nuorten
elämään ja tarjota nuorille mahdollisuus aikuisen seuraan. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden kokeilla
QUEST -oppeja käytännön tasolla.

Mikko Seppänen,
Kuvat Juhani Alanen

Kuvia Raatihuoneentorilta: Klubimme härkäpeijaiset vappuna.
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Kajaanin seudun invalidiyhdistyksen kesänviettopaikka INVALAN kunnostusta. Kuvissa lattian asennus ja kattojen puhdistusta.

Koululaisille lahjoitettiin turvaliivejä yhteensä 450 kappaletta. Tarkoituksena oli lisätä koulunsa aloittavien turvallisuutta liikenteessä.
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Reijo Raski voitti piirin golf-mestaruuden

Voittaja Reijo Raski ison pyttynsä kanssa.

Siikajoen golfkentällä ratkottiin syyskuussa I-piirin
golfmestaruuksia. Osallistujia oli miesten sarjassa
28 ja naisten sarjassa neljä. Järjestävänä klubina toimi LC Ruukki, jonka puolesta avaussanat toimitti Pertti Nissinen 40 vuoden leijonakokemuksella.
-Kello 15 alkaa sade. Pelatkaa joutuisasti niin
ehditte perille ennen kuin kastutte, Nissinen opasti pelaajia.
Erinomaisen hyvin ennuste piti kutinsa, sillä hitaanlaisesti edenneet pelaajat saivat pientä tihkua
niskaansa viimeisten reikien aikana. Kaste ei kui-

Ryhmäkuvassa joukkuekilpailun voittanut LC Oulu takarivissä.

tenkaan häirinnyt ainakaan voittajia. Miesten ykkönen oli LC Oulu/Terwan Reijo Raski, jonka
tulos oli erinomainen 41 pistettä. LC Oulu/Oulujoen Henry Mäkelä hävisi kaksi pistettä. Naisten sarjassa taitavin pelaaja oli Terttu Aakko, jonka
puoliso LC Oulu/Oulujoen Antero Aakko palkittiin sitkeimmän pelaajan palkinnolla. Lähimmäs

lippua avasi Terttu Aakko ja pisimmän avauksen
löi Sulo Penttilä. Klubeista paras oli LC Oulu, jonka 3-miehinen joukkue Ismo Lappalainen, Kimmo
Hirsilä ja Jaakko Hettula, keräsi vaivaisen pisteen
enemmän kuin LC Oulu/Oulujoki.

Matti Tieksola

Joulukantaatti-CD toi hyväntekeväisyyseuroja

www.joutenlampi.fi

Parin viime vuoden aikana saimme Sapsottaret klubissa Sotkamossa
mahdollisuuden ansaita hyväntekeväisyyseroja myymällä Risto Vähäsarjan säveltämää ja Vexi Salmen sanoittamaa joulukantaatti CD
äänitettä ”Ääretön hiljaisuus”.

Kokouspäivät

Allekirjoittaneelta on levyn myymiseen mennyt useita kymmeniä
tunteja, mutta vastalahjaksi olen saanut osallistua laulajana Joulukantaatin kantaesitykseen vuonna 2013 ja uudelleen 2015. Uskokaa
tai älkää, mutta kuorolaulu antaa henkistä ja fyysistä hyvää oloa ja
jaksamista. Suosittelen muillekin!
Helena Lautsalo

luonnon helmassa.

VIETÄ KOKOUSPÄIVÄ JOUTENLAMMELLA
Tarjoamme toimivat puitteet ja rauhallisen ympäristön seminaarien, kurssien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Nykyaikaiset kokoustilat, runsaat majoitusvaihtoehdot sekä räätälöidyt ruokatarjoilut luovat edellytykset onnistuneille tilaisuuksille. Joutenlampi
sijaitsee 15 km Kajaanista pohjoiseen. Tervetuloa viihtymään
hyvän palvelun ja upean kainuulaisen luonnon keskelle!

Ääretön
hiljaisuus
CD-levyä voi
tiedustella
p. 050 381 9950
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Joutenlammentie 294
87930 Salmijärvi
puh: (08) 6873 361
toimisto@joutenlampi.fi
www.joutenlampi.fi
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Vuosikokousmatka suunnataan
tänä vuonna Turkuun

Logomo ulkoa ja sisältä salista.

Suomen Lions-liiton 63. vuosikokous järjestetään 27-28.5.2016 Turussa. Kaikki tapahtumat on keskitetty maineikkaaseen Logomoon.
Järjestäjät kutsuvat näkemään ja kokemaan, mitä yhteisvoimin on neljän vuoden työn tuloksena saatu aikaiseksi.
Jo perjantaina on tarjolla monenlaista ohjelmaa. Voit osallistua
Itämeri-seminaariin, jossa kokouksen Kestävä kehitys -teeman merkeissä kuullaan Esko Valtaojan ja
Björn Grönholmin esitykset. Samassa tilaisuudessa esitellään myös
suomalaista Lions-toimintaa ja liiton puheenjohtajaehdokkaat. Ohjelmallinen avajaisjuhla aloitetaan
seminaarin jälkeen lippujen sisääntulolla ja Varusmiessoittokunnan
tahdittamalla Lahjan Tyttöjen paraatiesityksellä. Tervehdyksiä ja
puheita lomittavat kevyemmät esitykset. Perjantai-illan kruunaa Itämeri-iltamat. Tarjolla on hyvää ruokaa ja ohjelmaa sekä luonnollisesti
tanssia Varusmiessoittokunnan tahdittamana.
Lauantaina jatketaan edelleen
Logomossa. Aamulla alkavan kokouksen ajaksi voivat puolisot valita
kolmesta eri päiväohjelmasta. Oo-

puleijona tarjoaa tehokkaan turkulaisuuden kurssin, jonka opettajana
toimii Förin Äijä alias VähäHeikkilä.
Merileijonan mukana pääset Airiston aalloille ja Ruissaloon. Matkan
varrella näet pitsihuviloita ja museolaivoja, joihin pääset tutustumaan
tarkemmin myös maitse. Kulttuu-

rileijona vie kävelyretkelle Vanhan
Suurtorin ja Turun tuomiokirkon
maisemiin sekä itse kirkkoon. Lisäksi selvitetään iänikuinen kysymys,
ollaanko tois pual vai täl pual jokke.
Itse vuosikokouksessa ja äänestyksissä otetaan käyttöön uutta tekniikkaa asioiden käsittelyn
nopeuttamiseksi ja kokouksen elävöittämiseksi. Kokouksen jälkeen
rentoudutaan aina yhtä odotetussa yhteisessä iltajuhlassa. Illallinen
tarjoillaan asiaan kuuluvalla tavalla
pöytiin. Taitavista leijonaveljistä ja
-sisarista koostuvan Leijona-orkesterin tahdissa saadaan parketilla liikettä niveliin. Myös muita maineikkaita esiintyjiä on luvassa. Tunteikas
viestikapulan luovutus seuraavalle
kokousjärjestäjälle kuuluu luonnollisesti iltajuhlan ohjelmaan.
Kiireettömän viikonlopun varmistamiseksi kannattaa varata majoitus paikan päältä. Turun keskustan lukuisien hotellien lisäksi
tarjotaan lioneille erikoisehdoin
majoitusta myös Naantalin ja Ruissalon kylpylöistä, joista keskustan
hotellien tapaan huolehditaan erikoiskuljetuksin kokousväki oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Majoi-

tukset varataan suoraan hotelleista,
mutta hinnoista ja ehdoista löydät
tarkemmat tiedot vuosikokouksen
kotisivuilta.
Ilmoittautuminen on jo alkanut
ja siinä kannattaa huomioida tietyt
lisäykset. Sähköistä äänestystä varten pitää mm. ilmoittaa sen puhelimen numero, jota aiotaan käyttää
kokouksen aikana. Pöytävaraukset
on mahdollista tehdä nyt keskitetysti yhden ryhmään kuuluvan henkilön nimissä. Myös järjestelmän käytettävyyttä on yleisesti paranneltu
vuoden aikana.

Markku Patrikainen
0400 280 859
markku.patrikainen@lions.fi

Suomen Lions-liiton 63. vuosikokous 27 - 28.5.2016 Turussa
TervaLeijona 2016
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Leijonat Vuokatissa:

Elinvoimaa yhteistyöllä
– yhdessä saamme aikaan enemmän

Avajaisjuhlassa esiintyi Kajaanin puhallinorkesteri.

Suomen Lions-Liiton 62.vuosikokous Kainuussa, Vuokatin Katinkullassa 12.-14.6.2015 keräsi noin 1600
leijonaa, puolisoita ja leoja. I-piirin
alueelta oli tällä kertaa tavallista lyhyempi matka, joten vuosikokoukseen
osallistuminen ei ollut ainakaan pitkästä matkasta kiinni. Vuosikokousjärjestelyistä kantoivat suurimman
vastuun Sotkamon kolme leijonaklubia ja Sotkamon kunta antoi myös
vuosikokoukselle oman tukensa. Jär-

jestelypäätoimikunnan puheenjohtajana toimi tuleva piirikuvernööri
Aarto Mäkinen.
Tulevan kauden toimintateemaksi hyväksyttiin ”Tue Nuorta itsenäisyyteen” säilyttäen toiminnassa myös
kuluvan kauden teeman ”Monta tapaa tehdä hyvää”.
Tuomo Holopainen luovutti
Lions-Liiton puheenjohtajuuden Jari
Rytköselle Uuraisilta. Varapuheenjohtajaksi tuli Heikki Hemmilä Yli-

vieskasta. Ehdolla oli mukana myös
Jarmo Rastas Rovaniemeltä. Pohjoisen yhteisistä ponnisteluista huolimatta äänet eivät riittäneet tällä kertaa valintaan varapuheenjohtajaksi.
I-piirin piirin piirikuvernööriksi
nimettiin Harri Hirvelä, puoliso Anja
Kempeleestä.
Kansainvälisen hallituksen jäseneksi oli ehdolla neljä henkilöä: pohjoisen edustaja Asko Merilä Utajärveltä, Heimo Potinkara Lahdesta,
Seppo Söderholm Lappeenrannasta
ja Markus Flaaming Helsingistä, joka
tuli valituksi suurella äänten enemmistöllä.
Vuosikokousten korkeista osallistumiskuluista tuli yleisöltä palautetta ja vuosikokousaloite useammiltakin klubeilta.

Iloiset leijonat kokouspaikalla Mirja Manninen LC Oulu Hannoista ja
Eeva Rautakorpi LC Oulu Raatista.

Kansainvälisen Lions-järjestön varapresidenttipari Bob ja Dianne Corlew
(2. ja 3. vasemmalta) tapasivat kajaanilaisen perheenäidin vieraillessaan
vuosikokouksen ohjelmaan kuuluvassa nuorten V16 tapahtumassa.

Ilmoittautumassa LC Jäälin edustajat Anne Korhonen sekä Arto ja Lahja
Pyhtinen.
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Ari Brunni Limingasta ja puoliso Pirjo lunastamassa kokousmateriaalia toimitsija Matti Teiskalta.
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Avajaisjuhlan alussa saliin tuotiin Suomen lipun lisäksi yhdeksän eri kansallisuuden liput kokousvierailijoiden mukaan.

Lions-Liiton puheenjohtaja puolisoineen Jari ja Taru Rytkönen ja varapuheenjohtaja Heikki Hemmilä ja puoliso Raija Fors.
Pääsihteeri Maarit Kuikka arpomassa kansainvälisten johtajaehdokkaiden
esittelypuheenvuorojärjestystä; helsinkiläinen Markus Flaaming (joka tuli
valituksi), Seppo Söderholm Lappeenrannasta, Asko Merilä Utajärveltä ja
Heimo Potinkara Lahdesta.

Suoritetussa äänestyksessä tuli
päätös, että vuosikokousten osallistumismaksut alenevat vuodesta 2019
alkaen.
Oheisohjelmina oli mm. Naapurivaaran huvikeskukseen tutustuminen. Ensi vuonna kokoonnutaan
vuosikokoukseen Turussa, vuonna

2017 Joensuussa ja vuonna 2018 Oulussa – jälleen I-piirin alueella.
Uudella puheenjohtajalla Jari
Rytkösellä oli toimintateemana ” yhteistyöllä – yhdessä saamme aikaan
enemmän”. Hän toivoi puheessaan
klubien kiinnittävän huomiota jäsentyen viihtyvyyteen ja että toimintaan

otettaisiin mukaan lapset ja nuoret muitakaan unohtamatta.
-Pitäkää yllä positiivinen ilmapiiri, jossa tekeminen ja toiminta on
hauskaa ja mielekästä, hän kehotti.

Heimo Turunen
Perjantai-illan juhlassa suomussalmelainen teatteriammattilainen
Eero Schroderus kuvaili elävästi ja
hauskasti kainuulaisten kuntien
vahvuuksia ja heikkouksia.

Vuokatin Katinkullassa oli hienot puitteet vuosikokoukselle. Avajaisjuhlan yleisöä, edessä keskellä kansainvälinen varapresidentti Robert E. Corlew USA:sta.
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Olemme mahdollisuuksien omistajia!
Piirikuvernööriehdokas
2016-2017

desta 2010 alkaen olen ollut rakentamassa Suomen Lions-liiton 62.
vuosikokousta Sotkamoon v. 2015
eli ”Vuokatti 2015! ja tehtäväni oli
toimia päätoimikunnan puheenjohtajana. Olen saanut 9 erilaista palkintoa Lions-työstä mm. piirimme
vuoden Lion v.2011 sekä kansain-

välisen presidentin palkinnon vuosikokouksesta.
I-piiri on menestynyt hyvin Suomessa ja meidän vuoksi on helppo
jatkaa arvokasta palvelutehtävämme. Piirimme menestys on perustunut kolmen alueen yhteiseen haluun
ja tahtoon: ”I on ykkönen!”
Haluan tukea I-piirin jäsenistöä
ja kaikkia klubejamme, jotka ovat
tehneet ja tekevät hyvin arvokasta
työtä Me palvelemme –hengessä.
Kuitenkin jatkossa joudumme panostamaan uusien jäsenten hankintaan jäsenvirtojen nousun vuoksi.
Haluamme etsiä yhdessä lisää
ratkaisuja: koulutamme, innostamme ja perustamme uusia klubeja.
Tuleva toiminta on sopiva sekoitus
pitkän kokemuksen tuomaa tietoa
ja osaamista sekä sopivasti nuoruutta ja uusia ajatuksia.

Klubiviihtyvyys on tärkeä asia
meille kaikille ja erityisesti uusille
leijonajäsenille. Etsimme uutta tekemistä, kehitämme mielekästä toimintaa sekä luomme keskinäistä
yhteisymmärrystä ”huumorin pilke silmäkulmassa”. Kutsutaan uusia
henkilöitä mukaan toimintaan Tule
mukaan.
DG:nä tulen mielelläni vierailemaan piirimme klubeissa ja kannustamaan leijonia niin arjessa kuin
juhlassa. Olen valmis haastavaan
tehtävään kansainvälisessä palvelujärjestössä.
Rakennetaan yhdessä menestystä I-piirissä, olemme mahdollisuuksien omistajia
Monta tapaa tehdä hyvää – Tule
mukaan!

kanssa. Meillä on kaksi lasta ja viisi lastenlasta. Koulutukseltani olen
filosofian tohtori. Työurallani olen
toiminut Oulun yliopistossa tutkijan ja opettajan tehtävissä 40 vuotta sekä tutkimustyössä Saksassa ja
USA:ssa.
Lisäksi olen ollut Biologian laitoksen johtajana 12 vuotta ja Oulun
yliopiston hallituksen jäsenenä 10
vuotta. Olen eläkkeellä Oulun yliopiston professorin virasta ja toimin
tällä hetkellä emeritus-professorina.
Avun tarpeessa olevien tukeminen ja auttaminen ovat olleet aina
lähellä sydäntäni. Siksi olin mukana perustamassa vuonna 1980 LC
Oulu/Myllyoja-Haapalehdon klubia. Olen toiminut monissa klubiviroissa useita kertoja sekä I-piirissä
piirihallituksen jäsenenä eri tehtävissä. Toimintakaudeksi 2015-2016

piirikokous valitsi minut toiseksi varapiirikuvernööriksi. Olen osallistunut klubini edustajana kuuteen Suomen Lions-liiton vuosikokoukseen.
Sen lisäksi olen osallistunut Pohjoismaiden yhteiseen kokoukseen
(NSR) ja pitänyt kokouksessa kutsutun sessioesitelmän. Lions-ritarinumeroni on 575.
Meidät kutsuttiin Leenan kanssa 1980-luvun lopulla 1907 perustetun lastensuojelu- ja kehitysvammaisjärjestö Nuorten Ystävät ry:n
jäseniksi. Aluksi olin johtokunnan
varajäsen ja sitten varsinainen jäsen.
Vuodesta 1995 lähtien olen toiminut Nuorten Ystävät ry:n hallituksen puheenjohtajana. Olen ollut 20
vuotta myös Kehitysvammaliiton
liittovaltuuston jäsen.
Vapaa-aikanani harrastan mökkeilyä, murtomaahiihtoa, retkiluis-

telua ja lukemista sekä tutkimustyötä.
Lions-järjestön, Oulun yliopiston ja Sosiaalialan järjestöjen myöntämien tunnustusten ja ansiomerkkien lisäksi Tasavallan presidentti
on myöntänyt minulle Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ritarimerkin (SVR) 1999 ja Suomen
Valkoisen ruusun ritarikunnan Iluokan ritarimerkin ( I SVR) 2009.
I-piirin kolmosalueen klubivierailuilla Leenan kanssa olemme havainneet, että klubit toimivat erinomaisesti teeman On monta tapaa
tehdä hyvää –hengessä oman paikkakuntansa parhaaksi ja Lions-järjestön valitsemien kohteiden hyväksi. Minulle Lions-järjestö antaa
mahdollisuuden olla osana merkittävää auttamistoimintaa Suomessa
ja maailmalla.

Oma leijonaurani alkoi 1984,
kun olin perustamassa LEO-Club
Kokkolanseutua.
Varsinainen
Lions-Club urani alkoi joulun alla
2000, kun sain kutsun nykyiseen
klubiini.
Kutsustani saakka olen ollut 100
%:n jäsen. Klubiurallani olen ollut
presidenttinä kaudella 2006-07, josta tehtävästä minut palkittiin 100%
klubipresidentin palkinnolla.
Piirin tehtävissä olen nyt kolmatta kautta piirisihteerinä 2011-2012,
2014-2015 ja 2015-2016, Lohkon puheenjohtajana olin kaudel-

la 2008-09. Kolmen kauden toimikuntapuheenjohtajan tehtäviä olen
hoitanut: Leotoimikunta 20022005, Aktiviteettitoimikunta 20052008 ja LCIF, MJF ja IR -toimikunta 2012-2015.
Lionstoiminnassani merkittävimmät huomionosoitukset ovat
Kansainvälisen Presidentin johtamistaidon ansiomerkki ja kotimainen yhden ruusukkeen ansiomerkki. Klubini on palkinnut minut
toiminnastani sekä Melvin Jones
säätiön jäsenyydellä että Arne Ritari killan jäsenyydellä.

Aarto Mäkinen LC Sotkamo
Synnyin Virroilla Pohjois-Hämeessä Pohjanmaan portilla, 65 vuotta sitten. Kainuussa olen asunut 20
vuotta ja kotipaikkamme on Sotkamo. Perheemme on puolisoni Airi
ja Aarto; lapset ovat muuttaneet eri
puolille Suomea lisäksi perheessämme on kummilapsi Sri Lankassa
Kutsusta liityin vuonna 2003
LC Sotkamoon. Leijonauran alussa kävin useasti ”paikkamassa” LC
Helsinki/Pohjois-Haagan klubissa,
jossa sain tutustua heidän toimintaansa ja opin tuntemaan lionismia
We Serve -hengessä.
LC Sotkamossa, omassa klubissa presidenttinä 2010 – 2011.Vuo-

1. varapiirikuvernööriehdokas
2016-2017
Seppo Saarela LC Oulu/
Myllyoja-Haapalehto, 2VDG

Olen syntynyt Oulussa 1949. Asun
Oulussa Saarelan kaupunginosassa yhdessä puolisoni, lion Leenan

2. Varapiirikuvernööriehdokas
2016-2017
Jari Hautala LC Liminka/
Liminganlahti
Olen alle 50-vuotias kolmannen
polven leijona. Perheeseeni kuuluu
puoliso Saila ja kolme teini-ikäistä
lasta. Koulutukseltani olen diplomiinsinööri ja työskentelen Raahessa Miilukangas Oy:ssä laatu- ja kunnossapitopäällikkönä. Vapaa-aikani
kuluu pääasiassa lionstoiminnan ja
lasten harrastusten parissa.
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Lions-maailma on täynnä lyhenteitä, joita
kaikkia on mahdoton muistaa ulkoa. Tästä
voi tarkistaa miten mikäkin lyhennys menee.

Mukava on
on olla,
olla,
Mukava
kun palvelumaksut
palvelumaksut ovat
ovat nolla!
nolla!
kun

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

Asiakkaittemme peruspankkipalvelut
pysyvät edelleen
ilmaisina,
kuten esim.
Mukava
on olla,

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

* VISA-KORTIT
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) ..... 0 €
kun
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- itsenäinen ja vakavarainen pankki
Oulujokivarressa

Puh. (08) 5421 136 Sähköposti: utajarven@op.fi
Internet: www.op.fi/utajarvi
- itsenäinen ja vakavarainen pankki
Oulujokivarressa

KIIMINKI

ATERIA

Hyvinvointi Sammossa
Kuhmossa
v. 2016 maksuttomia
Kelan kuntoutuskursseja mm.

Puh. (08) 5421 136 Sähköposti: utajarven@op.fi
Puh. (08) Internet:
5421 136www.op.fi/utajarvi
Sähköposti: utajarven@op.fi
Internet: www.op.fi/utajarvi
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• työikäisille tarkoitetut
Tules-kurssit
• IKKU-kurssit
(ikääntyneet monisairaat)
• omaishoitajien kuntoutuskurssit
Meillä myös Kelan yksilölliset
harkinnanvaraiset kuntoutukset!

Lehtitoimikunnan jäseniä suunnittelemassa TervaLeijonan tekemistä
joulukuussa 2015. Heimo Turunen, Seppo Saarela, Aarto Mäkinen, Elsi
Salovaara ja Harri Hirvelä.

Katso lisää monipuolisista kuntoutuspalveluistamme www.hyvinvointisampo.fi

Julkaisija:
Suomen Lions-liitto 107 I-piiri
Painos:
5000 kpl			
Painopaikka: 	Joutsen Media Oy Oulu
Lehtitmk: 	Harri Hirvelä, Aarto Mäkinen, Seppo Saarela,
	Elsi Salovaara, Heimo Turunen
Vastaava toimittaja: 	Harri Hirvelä
Toimittajat: 	Elsi Salovaara ja Heimo Turunen 0400 385 281
Sivunvalmistus: 	VKK-Media Oy/Eila Lahtinen

Soita rohkeasti – me palvelemme
mielellämme!
Jussi Komulainen, puh. 040 8491406

TervaLeijona 2016

Puh. 08 655 7111
Väinämöinen 2, KUHMO
www.hyvinvointisampo.fi
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Lionien palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, vanhusväestöön, sotien veteraaneihin
ja muihin avun tarpeessa oleviin. Lionstoiminta tapahtuu
“Me palvelemme” -hengessä.
Lionsklubin tärkein kiinnostuksen kohde on oma lähialue
ja asuinyhteisö, joissa heikompiosaisia on paljon. Lionsklubien aktiviteetteja ovat mm.
paikallisten lasten- ja vanhuskotien auttaminen, stipendien
jako kouluissa, sotaveteraanien
auttaminen, vanhusten kotien
kunnostaminen. Nuorisovaihto-ohjelmamme välityksellä
lionsklubit lähettävät Suomesta ulkomaille ja vastaanottavat
ulkomailta Suomeen noin 300
nuorta vuosittain.
Suomessa järjestetään aika
ajoin valtakunnallisia kampanjoita. Tutuiksi yleisölle ovat jo
tulleet esimerkisksi punainen
sulka -kampanjat. Varoja on
kerätty mm. syöpätyöhön, sotaveteraanien ja -invalidien,
vammaisjärjestöjen ja vanhusten hyväksi.
Suomalaiset lionit osallistuvat
eri aktiviteetteihin myös pohjoismaisella tasolla. Nordiska
samarbetsrådet - NSR:n puitteissa suomalaiset toteuttavat
yhteispohjoismaisia aktiviteetteja, joista esimerkkeinä mainittakoon mm. lastensairaalan
rakennuttaminen Friazinoon
Moskovassa, sairaalan saneeraus ja katulapsikodin rakennuttaminen Daugavpilsissä...
Jäsenyys maailman suurimmassa palvelujärjestössä laajentaa vastuutamme myös
maailmanlaajuisesti. Järjestön
suuri palvelutehtävä on sokeiden ja näkövammaisten auttaminen. Myös suomalaiset lionit
ovat tukemassa näitä kansainvälisiä ohjelmia.
Lionit toteuttavat maailmanlaajuisesti näönsuojelukampanjaa, jonka tavoitteena on
poistaa estettävissä oleva sokeus maailmasta.
Lionsklubin jäsenet ovat miehiä
ja naisia, jotka pyrkivät vaikuttamaan paikallisessa yhteisössään sekä yhteisöissä kaikkialla
maailmassa. Näönhoidon lisäksi vapaaehtoisissa hankkeissa
pyritään täyttämään sairaanhoito- ja koulutustarpeita kaikkialla maailmassa.
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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 on 933 klubia
-miesklubeja 676
-naisklubeja 159
-yhteisklubeja 98
Suomessa lioneja n. 24 800 jäsentä
Suomessa Lions -piirejä 14 kpl
I -piirissä lioneja n. 1356 jäsentä
I -piirissä klubeja 53 kpl
I -piirissä lohkoja 10 kpl
I -piirissä alueita 3 kpl

Suomen Lions lions – motto:
Luovuta
Isänmaa
Onnellisempana
Nousevalle
Sukupolvelle

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

Lionsjärjestön toiminta perustuu
vapaaehtoiseen työhön.

Ratnapuran silmäsairaala
Maailamanlaajuisen
Campaign
SightFirst II operaation yhtenä suomalaisena tavoitteena oli rakentaa silmäsairaala Sri Lankaan, jonne suomalaisilla leijonilla on hyvät
ja kiinteät yhteydet. Ulkoministeriöltä anottiin ja saatiin 505 500 euron suuruinen kehitysapuraha sairaalan rakentamiseen Sri Lankan
Rathnapuraan ja lionsjärjestön säätiöltä, LCIF:ltä 130 000 USD:n apuraha laitehankintoihin ja koulutukseen. Suomen Lions-liitto perusti
työryhmän PID Erkki Laineen johdolla viemään hanketta eteenpäin.
Sri Lankaan perustettiin sairaalaa
tukeva säätiö, jossa PID Erkki Laine
on jäsenenä ja jossa hänellä on veto-oikeus.
Miksi ryhtyisin lioniksi?
Lionsklubin jäsenenä saat tilaisuuden
-vaikuttaa yhteisösi elämään joka
päivä
-antaa tukea paikallisesti tai kansainvälisesti
-kehittyä henkilökohtaisesti ja ammatillisesti osallistumalla ohjelmiimme, yhteisön palveluprojekteihin ja tapahtumiin
-vaikuttaa paikallisiin ja kansainvälisiin humanitaarisiin ongelmiin
-kehittää suhteita sekä paikallisiin
että kansainvälisiin yhteisöjen ja
liike-elämän johtajiin
-hyödyntää jäsenalennuksia ja
-palveluja
Kiinnostaako jäsenyys?
Lionsklubin jäseneksi pääsee paikallisen klubin kutsusta. Jos olet
kiinnostunut jäsenyydestä, ota
yhteyttä paikalliseen lionsklubiin
klubihaun avulla. Kerro paikallisen klubin jäsenille, että harkitset
liittymistä ja haluat osallistua kokoukseen saadaksesi lisätietoja.
Pyydä sen jälkeen jäsenhakemus
joltakin jäseneltä.

www.lionsclubs.org/
www.lions.fi/
www.lions.fi/i
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