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Punainen Sulka -kampanja
Punainen Sulka on lionsklubien hyväntekeväisyyskeräysten tunnus, jota klubit
ovat käyttäneet valtakunnallisissa kampanjoissaan vuodesta 1972 alkaen.

”Nuorissa on
tulevaisuus.”

Joulupöytä 2016
N
HINTAA Y
Y
T
SISÄL LUOU
P I K K U J M A.
OHJEL

JOULUPÖYTÄ ON KATETTUNA
PERJANTAISIN JA LAUANTAISIN
18.11.–17.12.2016 KLO 18–21.

50 € / HLÖ
25 € / 4-14 V. LAPSET
NAUL AK KO MA KS U
2,80 €/H LÖ

VARAUKSET JA LISÄTIEDOT
PUH. 016 337 1555

Pikkujouluajan esiintyjät
LA 8.10. SUSANNA SAKKO & ONNENPOTKU
PE 14.10. JETTISET
LA 15.10. PAULA KOIVUNIEMI JA THE BILEBÄNDI
LA 22.10. MENOX
LA 29.10. ILKKA HAKALA & SONETTI
PE 4.11. JARKKO HONKANEN & TAIGA
LA 5.11. LAS BEPAS
LA 12.11. ÄSSÄT
PE 18.11. TARJA LUNNAS & ROSSO
LA 19.11. SAMI HAKALA & EQ

Tunnus on tiettävästi kotoisin Japanista,
jossa sitä on käytetty vapaaehtoisen auttamisen vertauskuvana. Suomeen symboli
tuli Ruotsin kautta ja sitä ovat hyväntekeväisyyskeräyksissään käyttäneet kaikkien
Pohjoismaiden lionsklubit. Suomen lionsklubit ovat Punainen Sulka- ja muissa keräyksissään lahjoittaneet nykyrahassa yli 46
miljoonaa euroa kotimaamme ja maailman
apua tarvitsevien auttamiseen.

masta koko kansainväliselle Lions-järjestölle.
Seuraava kampanjamme - Punainen
Sulka 2016-2017- käynnistynyt 19.3.2016 ja
se jatkuu kesäkuun 2017 loppuun saakka.
Tavoitteenamme on nyt kerätä viisi miljoonaa euroa.

Suomen lionsklubien
Punainen Sulka -keräykset

Nuorissa on tulevaisuus. Meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta yhteiskunnan
ja työelämän ulkopuolelle. Siksi nuoria on
tuettava itsenäisyyteen. Tässä lionsklubit
haluavat olla mukana keräämällä varoja ja
palvelemalla myös käytännön toimin.

Lionsklubit hyödyttävät työllään ja palvelullaan omia kotipaikkakuntiaan, mutta
tärkeää on myös yhteistyö Suomen muiden
klubien kanssa – ja joskus myös maailman
kaikkien 46.000 klubin kanssa. Suomen ja
Pohjoismaiden lionsklubit ovatkin olleet
suunnannäyttäjiä yhdessä teke- misen voi-

Pohjanpuistikko 2 , Rovaniemi
rantasipi.fi, puh. 0200 48135
(0,17 €/puh + 0,75 €/min)

Punainen Sulka 2016-2017
on nuorten asialla

SOME
www.punainensulka.fi
Facebook: Punainen Sulka

PE 25.11. JETTISET
LA 26.11. RISTO NYQVIST TEAM
PE 2.12. KVARTETTI ATLANTIC
LA 3.12. THE BILEBÄNDI
MA 5.12. ANNA PUU
PE 9.12. LASKUTELINE
LA 10.12. JARKKO HONKANEN & TAIGA
PE 16.12. TRIO CRYSTAL
LA 17.12. TRIO CRYSTAL

2010-2015

• Kulta- ja hopeakorut
• Kellot • Timantit
• Kello- ja kultasepän palvelut

KansanKatu 14, Rovaniemi. Puh. 016 310 188. aRK. 9.30-17, la 10-14

Punainen Sulka – tunnettu Leijonien tuote
Matti Tieksola: Kiitos kaikille, jotka olette tehneet
pyyteetöntä työtä
Suomen nuorison
hyväksi. Työ jatkuu
ensi vuoden kesäkuun loppuun asti.

Ensi vuonna 100-vuotisjuhliaan viettävässä Suomessa on
meneillään tai vuoden vaihteen jälkeen alkamassa lukemattomia erilaisia tapahtumia. Suomen Lions-liiton Punainen Sulka -keräys on hyväksytty Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlien yhteistyökumppaniksi.
Lions-klubien edustajien päättämä keräystavoite 5 miljoonaa euroa on vaativa ja kova. Kaikki kertyneet varat
lahjoitetaan Suomen nuorison hyväksi työtä tekevien järjestöjen edustajille Lions Hyvän Päivänä 8.10.2017. Järjestöistä kerrotaan enemmän toisaalla lehdessä.
Keräyksen teema Tue Nuorta Itsenäisyyteen liittyy kiinteästi yhteistyötä tekevien ja avustusta saavien järjestöjen
arvomaailmaan. Näitä kampanjan tukipilareita ovat syrjäytymisen ehkäiseminen, elämänhallinta, mielenterveys
ja päihteettömyys. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on
omissa puheenvuoroissaan usein kiinnittänyt huomionsa
nuorten syrjäytymiseen. Presidentin ja suomalaisten leijonien huoli nuorisosta on yhtenäinen.

Lions-toiminnassa maa on jaettu neljääntoista piiriin,
joista laajin on Lapin piiri käsittäen kunnat Pudasjärveltä
aina pohjoiseen Lappiin asti. Lapin piirin toistaiseksi tilittämät varat ovat maan kärkikastia. Tavoitteen saavuttamiseksi Lapin piirin Punainen Sulka vastaava Jarmo Rastas
Rovaniemeltä on tehnyt tukijoukkoineen erinomaista työtä
kampanjan hyväksi. Tämä lehti on oivallinen osoitus tahtotilasta ja halusta auttaa. Jokainen lehdessä oleva ilmoitus
tukee Punaista Sulkaa, Suomen nuorisoa sekä osoittaa siten yrittäjiltä hienoa vastuullisuutta.
Kiitos kaikille, jotka olette tehneet pyyteetöntä työtä
Suomen nuorison hyväksi. Työ jatkuu ensi vuoden kesäkuun loppuun asti.

Matti Tieksola, Oulu
puheenjohtaja
Punainen Sulka-toimikunta
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Tasavallan presidentin tervehdys
Halu auttaa on lähellä suomalaisten sydäntä. Moni toimii
eri järjestöjen kautta osallistumalla varainkeruuseen ideoijana tai ahkerana kampanjatyöntekijänä. Osa taas auttaa
lähes huomaamattaan tukemalla ympärillä oleviaan, olemalla läsnä tai lahjoittamalla keräyksiin. Usein auttamisessa on kyse ihan tavallisista, joskus pienistäkin, asioista.
Avun todellisen arvon voi tietää kuitenkin vain sen saaja.
Suomen Lions-liitto ry on jo 50 vuoden ajan järjestänyt
erilaista vapaaehtoistoimintaa kaikkialla Suomessa. Itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi liitto on
päättänyt kerätä Punainen Sulka 2017 -keräyksellä varoja
Suomen nuorten hyväksi. Keräyksen teema on ”Tue nuorta itsenäisyyteen”. Nuorten elämän tukeminen vahvistaa
myös Suomen tulevaisuutta, joten se on aivan oivallinen
tapa juhlia yhteistä historiaamme.
Nuoret ovat Suomen arvokkain voimavara. Heidän tiedoilla, taidoilla ja voimilla rakennetaan Suomesta vielä parempaa maata meille kaikille. Punainen Sulka 2017 - keräyksen tuotolla vahvistetaan nuorten elämänhallintaa,
ehkäistään syrjäytymistä, rakennetaan päihteetöntä elämää ja tuetaan nuorten keskuudessa tehtävää mielenterveystyötä.
Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 100 vuotta myös kansainvälisen Lions-liikkeen perustamisesta. Suomen Lionsklubit ovat vuosien saatossa auttaneet yli 46 miljoonalla
eurolla apua tarvitsevia sekä Suomessa että maailmalla.
Kiitän teitä kaikkia, jotka olette osallistuneet arvokkaaseen
toimintaan ja samalla kannustan myös uusia ihmisiä mukaan! Toivon Punainen Sulka 2017 -keräykselle menestystä.
Uskon, että Suomen 100-vuotisjuhlavuonna punainen
sulka näkyy meidän kaikkien rinnassa!

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti
Punainen Sulka 2017 –keräyksen suojelija
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Painosmäärä: 28 500 kpl
Jakelu:
27 400 Rovaniemen talousalueelle ja
1 100 kpl eri tapahtumissa
Kustantaja:
LC Rovaniemi Lainas ry

Vastaava toimittaja: Jarmo Rastas
Toimitus:
Reijo Sukola
Sivunvalmistus: 	VKK-Media Oy / www.vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Kajaani
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ELÄMÄNHALLINTA
Elämänhallinnan perusta luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Nuorelle elämänhallinta on luottamusta siihen,
että voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. On tärkeää
opetella jo nuorena itsetuntemukseen perustuvaa kykyä
asettaa tavoitteita ja löytää tapoja niiden saavuttamiseen.
Elämänhallintaan sisältyy myös mahdollisuus asettaa
unelmia, joita kohti kulkea.
SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN
Syrjäytyneitä 15-29 -vuotiaita nuoria arvioidaan olevan
Suomessa yli 50.000 eli noin 5 % kyseisistä ikäluokista.
Syrjäytyminen on voimakkain eriarvoistumista aiheuttava tekijä Suomessa, ja osaltaan se lisää rikollisuutta sekä
sosiaalista levottomuutta. Taloudellisesti yhdestä syrjäytyneestä aiheutuva kustannus ja tulonmenetys yhteiskunnalle on yhteensä 1-1,5 miljoonaa euroa.
MIELENTERVEYS
Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy
näkemään omat kykynsä, ja hän selviytyy elämään kuuluvista haasteista. Kaikki nuoret eivät voi hyvin. Näitä nuoria ei saa jättää yksin, vaan heitä tulee auttaa löytämään
omat vahvuutensa ja kadotetun uskon tulevaisuuteen. Jokainen mielenterveyden edistämiseen sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin viisinkertaisesti.
PÄIHTEETTÖMYS
Nuorten päihteitä koskevat valinnat vaihtelevat raittiudesta turruttavaan päihtymykseen. Päihteetön elämäntapa on onnistunut valinta. Jää aikaa harrastuksille, opiskelulle ja ystäville. Tulevaisuuden suunnitelmat, terveys ja
talous ovat paremmin hallinnassa. Siksi nuoria tulee tukea päihteettömyyteen. Se suojaa heidän omaa elämäänsä
ja rakentaa myös lähipiirin hyvinvointia.

Tukikummit on auttanut jo
lähes kolmeatuhatta perhettä
Tukikummit-säätiö sai alkunsa vuonna 2007 Sauli Niinistön ja Hjallis Harkimon yhteisestä huolesta
siitä, miten voitaisiin auttaa
Suomessa asuvia hädänalaisessa asemassa olevia lapsia
ja nuoria, parantaa heidän
tilannettaan ja elinolojaan ja
siten vähentää syrjäytymisen uhkaa.
Tukea pitäisi saada sellaisiin tarkoituksiin, joihin ei
ole saatavissa yhteiskunnan
tukea. Tällaisia ovat esimerkiksi harrastukset ja peruskoulun jälkeiset opinnot.
Säätiön perustajajäseniksi tulivat mukaan myös Sari
Baldauf, Eero Huovinen ja
Björn Wahlroos. Säätiöllä ei
ole organisaatiota eikä toimintakuluja. Säätiö on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton.
On paljon sellaisia lapsia
ja nuoria, jotka ovat käyttäneet kaikki yhteiskunnan

tarjoamat tuet, mutta siitä
huolimatta uhkaavat joutua
yhteiskunnan ulkopuolelle
ja ovat vaarassa syrjäytyä.
Suomessa heitä on noin 65
000. Lukumäärä on sama
vuodesta toiseen, vain henkilöt vaihtuvat.
Usein avustusta saaneiden lasten ja nuorten perhetilanteessa on tapahtunut joku äkillinen muutos,
perheenjäsen on vakavasti
sairastunut, huoltaja on jäänyt työttömäksi tai perheen
vanhemmat ovat eronneet.
Ajoissa saatu apu vähentää sitä syvää inhimillistä
kärsimystä, jota harrastusporukasta, opiskelusta
tai vertaisryhmästä syrjään
jääminen aiheuttaa. Lisäksi
ajoissa annettua rahallista
tukea tarvitaan paljon vähemmän kuin myöhempiin
tukitoimiin, jos nuori jää toimettomaksi ilman koulusta
ja työpaikkaa.

Diakoniatyöntekijät
avainasemassa
Säätiön toimintaperiaate on
yksinkertainen:
kerätään
varoja ja keräystilille tulleet
rahat kanavoidaan lyhentymättöminä kirkon diakoniatyön kautta avun tarvitsijoille.
Kirkon diakoniatyö ulottuu kaikkialle Suomeen.
Diakoniatyöntekijät
on
helppo tavoittaa ja heillä on
asiantuntemusta
perheen
avun tarpeen määrittelemisessä. He selvittävät taloudellisen tilanteen ja laativat
mahdollisen avustushakemuksen yhdessä perheen
kanssa. Tukea ei anneta
rahana, vaan avustuksen
saajan tarvitsemina välineinä, maksuina ja palveluina.
Tuen saaminen ei edellytä
seurakuntaan kuulumista.
Vuosien 2008–2015 aikana Tukikummit-säätiö on

jakanut apua yhteensä noin
kolmen miljoonan euron arvosta. On hankittu erilaisia
harrastusvälineitä, lukiokirjoja ja lämpimiä ulkovaatteita. On myös rahoitettu
kausimaksuja ja matkakuluja isovan- hempia tai etävanhempia tapaamaan. Ja
paljon muuta.
Kaikki työ - varainkeruu,
viestintä ja toiminnan kehittäminen - tehdään vapaaehtoisvoimin. Jokainen meistä
voi tehdä jotakin. Annetaan
hyvän kiertää. Pienikin tuki
on arvokasta, kun se tulee
suoraan sydämestä.

SOME
www.tukikummit.fi
Facebook: Tukikummit

50 000

tehtyä kattotyötä,
pyydä nyt tarjous
teidänkin
katosta!

Katon
tarkastus
Kattoremontti
Katon
huolto
Vuotaako
vesikourut?
Kattotutkan IKIKOURU® on
saumaton kourusaneeraus
- yli 300 km saneerattuna.
Pyydä tarjous jo tänään!

010 680 4080
Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 sent/puhelu + 7,02 sent/min. Matkapuhelimesta 8,35 sent/puhelu + 17,17 sent/min.

Rovaniemi

rovaniemenlukkopalvelu.fi
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Vuosittain noin tuhat suomalaista opettajaa ja kasvattajaa osallistuu Lions
Quest -peruskoulutukseen.
Lions Questin tehtävänä
on antaa lapsille ja nuorille
valmiuksia selvitä yhä kasvavien haasteiden keskellä.
Ohjelmassa käydään lasten
kanssa läpi seuraavia isoja
kokonaisuuksia:
• Perusryhmän avoimuus, myönteisyys ja turvallisuus. Lapset oppivat
tuntemaan toisiaan paremmin ja heidät valmennetaan
arvostamaan erilaisuutta.
• Itseluottamus ja päätöksentekotaidot. Valmennetaan itsetuntemusta ja
vastuuta itsensä ja toisen arvostamisesta. Erittäin tärkeää etenkin meille suomalaisille on oppia ilmaisemaan
arvostusta ja ottamaan sitä
vastaan. Kyky tehdä päätöksiä liittyy vastuun ottamiseen. Lapsia ja nuoria
opastetaan löytämään omat
tärkeät arvonsa ja liittämään ne mukaan päätösten
tekemiseen.
•
Vuorovaikutustaidot. Harjoitellaan toisen
aktiivista
kuuntelemista

ja oman mielipiteen esittämistä ja samalla opetellaan
keskustelun taitoja. Harjoitellaan myös toimimista
ristiriitatilanteissa niin, että
molemmat voittavat.
• Tunnetaidot. Tunnetaitoihin sisältyy tunteiden
tunnistaminen ja nimeäminen sekä tunteiden käsittely
siten, että niitä ilmaisemalla emme vahingoita toisia
emmekä itseämme. Toisia
vahingoitamme silloin, kun
kaadamme oman pahan
olomme toisen niskaan, itseämme
vahingoitamme

Jukka Jalonen

silloin, kun keräämme vaikeat tunteet sisällemme
ilmaisematta niitä toisille
ihmisille.
• Terveys. Terveyttä
käsitellään kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla.
Pääperiaatteena on se, että
pyritään tunnistamaan terveyttä vaarantavia tekijöitä
ja samalla etsitään keinoja
terveyden rakentamiseksi.
Lions Questin tavoitteet,
menetelmät ja sisällöt on
päivitetty vastaamaan Opetussuunnitelma 2016 perusteita.

Aulis Pitkälä

varaston
tyhjennysmyynti

59€

PIMEYTTÄ VASTAAN!

työvaloja laaja valikoima!

LED-kaukovalo
12V 60W

/kpl

W-Light
Led-valoja hyvä valikoima!
Neptune III
7” 60W

/kpl

Kapsen
Led-lisävalosarjat
20W

135€/srj

13-30V

73

27W

790

NBB
kaukovalo

1820

/kpl

/kpl

35W

50

3650

/kpl

/kpl

48W

6900
/kpl

KING ARCTIC PAKKASNESTEET
Vihreä 3L
90
Kapsen
Hankook
SIM
Vihreä 10L
kaukovalo
195/80-14C
205/65-15C
Kirkaslasi

260€ 260€
25

Kilpitelineet alk. 8,50€
Tukitangot alk.
/ kpl
+ 3€
työt

Napapiirintie 20 Saarenkylä
Puh / fax: (016) 356 0190
0400 695 366
info@kkbrodeeraus.com
www.kkbrodeeraus.com

Lukitukset, korjaukset ja huollot

KEMISSÄ
Kesärengas-

PSS SAMAA!N
HINTAAN

195/70-15C

15 vuoden kokemuksella.

Rovakatu 36-38, 96200 Rovaniemi
www.turvacenter.fi
Päivystys 24/7 050-513 2177

TERVETULOA MAKKARALLE!
PE 9.9. klo 10-15

Talo täynnä TOSI tarjouksia!

TORNIOSSA

00
/kpl

+ työt

7
25€
10€
430€
50
+34
työt
Punainen 3L

Punainen 10L

Ilkka Marttiini Oy - juhlavaa
ja vahvaa arjen estetiikkaa

Toimisto ja myynti +358 44 77 20 200
myynti@ilkkamarttiini.com
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lä,
3L lasinpesuneste
Aulis Pitkä
Pääjohtaja
itus
Opetushall

110€

Napapi rintie 20 Sa renkylä
Puh / fax: (016) 356 0190
040 695 36
info@k brode raus.com
www.k brode raus.com

MAKKARAPÄIVÄ!

Ohjelman suosittelijoita

FIXUSNET.FI

Pakettiautoihin
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Lions Quest - elämisen taitoja

55€

Myös pienet sarjat – asiakkaan omiin tai meidän välittämiin tuotteisiin.My

Tukitangol.3€/p

2016

15 vuoden kokemuksel a.

LED-valaisimet
tunnistimella

Koko10-20W
kansan autokauppaa

Alkaen

19

90

Räikkälenkkisarja
7 osaa
• 72-hampainen
• 8-10-12-1314-17-19 mm

3990

YLI 2500
AJONEUVON
1990 3 KPL
Ottolaatikko
45l

149€
Pora- / ruuvinväännin 18V / 2,5 Ah

Kahdella akulla

3 kpl

VALIKOIMA
KAUTTA MAAN!
Valitse ajoneuvosi
Rinta-Joupin laajasta
Strong Line
Jarrukliineri
Raskaspeite
päin
mistä
Spay valikoimasta4 prk
27€ / kpl
Suomea tahansa ja tee
kaupat sinua lähimmässä
liikeessä!

10€

2 KPL
Varastohylly

3990 4990

Luotettavaa paikallista palvelua 32 V | www.ojanpera.net Tervetuloa!
TORNIO Torpinkatu 17 | 0400 130 106 | Ma-pe 8-18, la 9-14
KEMI Karjalahdenkatu 34 | 0400 214 168 | Ma-pe 8-18, la 10-14

Vaihtoautomyynti Skoda & Opel
-myynti Puh. 020 777 2782
ma-pe 9-18, la 10-15
-huolto Puh. 020 777 2790
ROVANIEMI

ja
250 matkailuajoneuvoa
Puh. 020 777 2782
Teollisuustie
22
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kailee ja osallistuu jokapäiväisiin askareisiin. Hän oppii enemmän maastamme
ja elämäntavoistamme kuin
olisi mahdollista oppia kirjaa lukien tai turistina matkustaen.
Vaihtonuoren
oman
kotimaan
perhe-elämän
erityispiirteet
avartavat
isäntäperheen tieto- ja kokemusmaailmaa.
Vaihdon kieli on pääasiassa englanti. Perhe saa hienon tilaisuuden harjoitella
kielitaitoa. Vaatimattomallakin kielitaidolla pärjää.

Isovanhempien malli
Isovanhemmilla on usein
perheen pienentyneeseen
kokoon nähden runsaat tilat. Erinomaisia kokemuksia on siitä, että isovanhemmat ottavat luokseen sekä
oman 15 – 21 vuotiaan lapsenlapsen että ulkomaisen
nuorisovaihdokin asumaan
yhdessä. Tällainen ratkai-

su rikastuttaa ja syventää
suhdetta lapsenlapseen ja
tarjoaa aivan uuden kokemuksen. Nuorilla on seuraa
toisistaan. He voivat viettää paljon aikaa kahdestaan
tai kaverien kanssa. Isovanhempien rooli on hoitaa perushuolto ja antaa aikuisen
elämänkokemusta.

Mitä isäntäperheeltä
odotetaan?

Kansainvälinen lions-nuorisovaihto
Kansainvälinen nuorisovaihto on Lions-järjestön tunnetuimpia
toimintamuotoja. Nuorisovaihto tarjoaa perheelle erinomaisen
mahdollisuuden tutustua vieraaseen kulttuuriin.
Ensi kesänä Lappiin saapuu
30 kansainväliseen lionsnuorisovaihtoon osallistuvaa 16 – 21 vuotiasta nuorta
eri puolilta maailmaa. Nuoret matkustavat Suomeen
heinäkuun alussa kolmen –
neljän viikon ajaksi. Vaihdon alussa nuoret osallistuvat Kittilässä pidettävään
yhteiseen leiriin, joka päättyy heinäkuun puolivälissä.
Leirin jälkeen heinäkuun 13.
päivä alkaen seuraa kahden
– kolmen viikon mittainen
isäntäperhevaihe.

Isäntäperheet ovat tavallisia
suomalaisia perheitä
Nuorille etsitään tavallisia
suomalaisia isäntäperheitä. Erityisesti perheille, joissa on samanikäisiä nuoria,
tarjoutuu loistava tilaisuus
saada kansainvälinen kokemus erilaisesta kulttuurista saapuvan vaihtonuoren kautta. Isäntäperheen ja
vaihtonuoren välille syntyy
useasti jopa vuosikymmeniä kestävä ystävyyssuhde.
Isäntäperheitä etsitään
niin maalais- kuin kaupun-

kiympäristöstäkin ja perheeksi sopii hyvin myös
yksinhuoltaja- tai lapseton
pariskunta.
Vaihtonuorelle halutaan
tarjota tilaisuus osallistua
suomalaisen perheen arkiseen elämään. Arkeen kuuluvat ruoka ja yösija sekä
ennen kaikkea ihmissuhteet.

Vaihtonuori on
osa omaa perhettä
Vaihtoon tuleva nuori asuu
isäntäperheen kotona, ruo-

Isäntäperheeltä odotetaan
avointa mieltä uusiin tapoihin ja tilanteisiin. Vaihtonuorelle olisi hyvä olla oma
huone tai yhteinen huone
toisen vaihtonuoren tai perheen oman nuoren kanssa. Nuori on perheenjäsen
myös taloudellisesti. Normaali vieraanvaraisuus ja
toisen kulttuurin kunnioitus on luonnollista.

Isäntäperhekokemuksen
voi jakaa
Perheoleskelu voidaan jakaa kahden tai useamman
perheen kesken. Yhtä viikkoa lyhyemmät jaksot eivät
kuitenkaan ole toivottavia.
Molempien (tai useamman)
isäntäperheen nuoret voivat
olla mahdollisimman paljon
keskenään yhteydessä alusta alkaen, riippumatta siitä,
kenen luona vieraileva nuori kulloinkin asuu.

Marta Italiasta ja Hoi Yee Honkongista osallistuivat nuorisoleiriin
Rovaniemellä ja oleskelivat pari viikkoa perheissä.

Tarkempia tietoja isäntäperheeksi haluaville löytyy Suomen Lions-liiton sivuilta www.lions.fi/toiminta/nuorisovaihto/ tai Erkki Kämäräinen, erkki.kamarainen@lions.fi

Inspiroidu taiteesta,
musiikista ja upeasta
arkkitehtuurista!
facebook/korundi
@korundihouse
@korundihouse

Tutustu tarjontaamme tapahtumakalenterissa:
www.korundi.fi
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Kokemukseni nuorisovaihdosta Itävallassa
Olin Itävallassa viime kesänä kolme viikkoa, joista ensimmäisen vietin isäntäperheessä ja
kaksi jälkimmäistä Lionsien kansainvälisellä leirillä. Isäntäperheeseeni kuuluivat vanhemmat
ja heillä oli kolme lasta, joista
nuorinkin tosin oli jo 21 vuotta. Minun lisäkseni perheessä
oli juuri ikäiseni italialainen tyttö. Perheeni asui maalla, josta lähimpään kaupunkiin oli kymmenen minuutin automatka.
Perhejakson aikana sain hyvin laajan käsityksen siitä, millaista on elää itävaltalaisena ja
”turistina” maassa. Kiertelimme
jonkin verran vanhoja linnoja,
kaupunkeja ja vierailimme Zot-

terin suklaatehtaassa. Vietimme
aikaa myös paljon nuorten kesken lentopallon, erilaisten juhlien ja arkipäiväisten asioiden
parissa.
Leirillä meitä oli kaiken kaikkiaan 31 nuorta ympäri maailmaa. Italiasta, Suomesta ja Turkista oli useampia osanottajia,
mutta myös mm. Intia ja Tunisia
olivat edustettuina. Oli mahtavaa huomata, miten tulimme toimeen ja miten meistä kehkeytyi
hyvinkin tiivis ”ryhmä”. Meitä
yhdisti ikä 16 ja 21 ikävuoden
väliltä, mutta muuten kulttuurimme erosivat todella paljon
mm. ruoan, opiskelun ja vapaaajan aktiviteettien suhteen.

Leirillä lähes joka päivälle oli
jotain ohjelmaa, mutta onneksemme oli muutamia päiviä,
jolloin saatoimme ihan vain olla
läheisen järven rannalla pelaamassa rantalentopalloa tai jäätelöä syömässä. Kävimme esimerkiksi vaeltamassa Schneebergin
huipulla, Praterin huvipuistossa, Schönbrunnin eläintarhassa,
pyöräilemässä ja pelaamassa
golfia.
Suomen ja Itävallan välisiä
eroja saattoi huomata jo koneesta ulos astuttuaan. Kraanavesi
maistui todella pahalta ja leirillä
joimme ainoastaan pullotettua
vettä. Ilmassa kykeni aistimaan
kansainvälisyyden ja eri kielien

sekoituksen. Suurimmat erot
kuitenkin löytyivät ruokapuolelta. Siinä missä meidän suosituksemme ovat 5 ateriaa/päivä,
niin he syövät kolme ateriaa
lähes poikkeuksetta. Ruoka oli
hyvin liha- ja rasvapainotteista,
mistä johtuen kasvisvaihtoehtoja tarjoavan ravintolan löytäminen oli ajoittain vaikeaa. Vieroittauduin kahvista lähes tyystin,
enkä kohdannut reissun aikana
ketään, joka joisi yhtä kuppia
enempää.
Loppujen lopuksi ainakin
oma kokemukseni oli hyvin silmiä avartava ja kasvattava, sillä
sain huomata paljon uusia piirteitä itsessäni. Reissun aikaista

tunnelmaa on todella vaikea välittää eteenpäin, sillä se oli jotain
ainutlaatuista, jonka voi kokea
vain itse. Myönnän, että reissun
aikana tunteeni vaihtelivat ääripäästä toiseen, mutten jälkeenpäin ole katunut hetkeäkään. Kehotan kaikkia uskaltautumaan
maailmalle, jonka kokeminen
täysin uudesta näkökulmasta
on mahdollista näinkin nuorelle
ihmiselle nuorisovaihdon ansiosta. Parhaimmillaan reissu antoi minulle ikimuistoisia hetkiä
uusien ystävien kanssa ja toisen
perheen, jonka luokse voin palata koska vain.

Roosa Moilanen

Slovakialaisen Samuelin ikimuistoinen kesä Tarjan perheen luona
Slovakialainen Samuel Berecsky vieraili kesällä Lionsien nuorisovaihdon kautta
Lapissa. Samuel asui kahden viikon ajan LC Ronjien
Tarja Outilan perheen luona. - Ehdottomasti, hymyilee Tarja vastatessaan kysymykseen, suositteleeko hän
toimimista isäntäperheenä.
Lue Tarjan kertomus Samuelin vierailusta.

Kun Samuel tuli meille!
Kesän alussa meille Ronjille välitettiin viesti, jossa haettiin isäntäperheitä vaihtoopiskelijoille. Ohitin viestin,

mutta ajatus jäi muhimaan
mieleeni. Jospa mekin rikkoisimme rajojamme ja kun
poikamme Eemelikin innostui ideasta, asia oli selvä.
Hyväksytyksi
tultuamme, saimme tietoa ja
valokuvia tulevasta kesänuorestamme ja hänen
perheestään.
Tutustuimme Samueliin
jo ennen hänen saapumistaan hoitaessamme lippujen tilauksia ja matkasuunnitelmia FB:n ja puhelimen
avulla.
Varasimme Samuelille
oman huoneen ja kerroim-

me, että vierailun aikana
kotimme olisi myös hänen
kotinsa. Rovaniemi-viikko
sujui hyvin suomalaisen
elämäntapaan,
Rovaniemeen ja sen nähtävyyksiin
sekä meidän tavalliseen
arkeen tutustuessa. Joulupukin luonakin tietenkin
kävimme ja osallistuimme
perhejuhlaan Sierijärvellä.
Kerroimme ennakkoon
olevamme innokkaita mökki-ihmisiä ja toisen viikon
vietimmekin mökillämme.
Eniten uusia kokemuksia
tuli odotetusti erämaassa
Posiolla.

Viimeisen päivän mökillä vietimme Samuelin
kunniaksi slovakialaisittain
ruokineen ja juomineen
(palenka). Samuelin äidin
ja mummun reaaliaikaisilla
etäohjeilla saimme sulancen
ja granadirin valmiiksi, tästä riittäisi hauskaa kerrottavaa enemmänkin.
Valoisat kesäyöt olivat
Samuelille uutta, mutta ei
pelkästään
positiivisessa
mielessä. Nukkuminen oli
ajoittain vaikeaa. Ajotiellä
hortoilevat porot kiinnostivat häntä erityisesti.
Miehelleni Jaskalle, po-

jallemme Eemelille ja Samuelille RoPS:n Eurooppaliigan peli irlantilaista
joukkuetta vastaan oli kyllä
vierailun piste i:n päälle.
Olemme palanneet mielissämme ja jutuissamme
useasti hetkiin Samuelin
kanssa. Rikoimme omia rajojamme ottamalla ventovieraan ihmisen kotiimme.
Emme järjestäneet viiden
tähden turistimatkaa, vaan
otimme rohkean nuoren
elämään elämäämme. Toivoimme myös, että Samuelin rohkeus kannustaisi
omaa poikaamme vaihtoon.

Lions-vaihto on isäntäperheelle sekä vieraaseen maahan matkaavalle nuorelle
turvallinen vaihtoehto.
Olemme iloisia, että
lähdimme tähän mukaan,
olemme tulleet tätä kautta
osaksi toistemme elämää.
Pidämme jatkossakin nuoreen yhteyttä ja mahdollisesti vielä vierailemme toistemme luona.

- Tarja -

Auton varaosat ja tarvikkeet
Autokorjaamo Tuulilasit + asennus

Alakorkalontie 8 Rovaniemi
Puh. 016 313 555
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Partio kasvattaa vastuuseen
Partiossa jokaisella on mahdollisuus kasvaa kohti aiempaa parempaa arjenhallintaa ja vahvempaa kykyä
kantaa vastuuta osana ryhmää. Punainen Sulka –keräyksen tuotoilla tuotetaan
partiossa toimintaa nuorten
elämänhallinta- ja taloustaitojen sekä sisäisen yrittäjyyden kehittämiseksi. Nämä
taidot ovat avain elämässä
pärjäämiseen.
Syrjäytymistä korjaavat
toimet tulevat aina kalliimmiksi kuin ennaltaehkäiseminen. Partio haluaa
edistää erityisesti niiden
nuorten pääsyä harrastustoiminnan pariin, jotka eivät
valmiiksi harrasta mitään.
Punainen Sulka -keräyksen
avulla partiossa kehitetään
kansalaiskasvatuksen ohjelmaa, joka tarjoaa nuorille
mahdollisuuden kasvaa aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Ohjelmassa opetetaan
nuorille kansantalouden ja

oman talouden hallinnan
perusteet.
Partiossa nuorille annetaan paljon vastuuta. Esimerkiksi lippukunnan viikonloppuretken järjestäjinä
voivat toimia 15-vuotiaat
partiolaiset. He organisoivat ohjelman, kuljetukset,
hankkivat ruuat ja huolehtivat kaikesta. Pienemmätkin
lapset voivat ottaa vastuuta
vaikkapa tiskauksesta, kertoo Suomen Partiolaisten
puheenjohtaja Anna Munsterhjelm.
Partiotoiminnassa nuorille tarjotaan hiukan liian
suuria saappaita, joihin kasvamista aktiivisesti tuetaan.
Epäonnistumisista opitaan ja kokemuksen kautta
karttuu myös nuorten itseluottamus. Kasvatustyö
näkyy muun muassa ikäkausiohjelmien osaamista
kehittävinä aktiviteetteina
sekä koulutuksina. Kansalaiskasvatuksen
ohjel-

TÄYDELLINEN
JAHTIKUMPPANI
TRAKTORIMÖNKIJÄ

Kuvan laite metsästyspaketilla.

OUTLANDER 570 PRO T3

116 € /kk

¹

tai 9 790 €

METSÄSTYSPAKETTI
LinQ-takalaukku 86L
Kolpin 6.0 Impact -asekotelo + LinQ-teline
XT-etupuskuri
LinQ-tavaratelineen jatke, 10 cm
Korkea tuulilasi

ma tulee tarjoamaan myös
nuorille johtajille mentortoimintaa, joka toteutetaan
mahdollisuuksien mukaan
yhteistyössä lionsklubien
kanssa.
Partiossa oppii tuntemaan itsensä ja oman
osaamisensa todella hyvin.
Tämä luo hyvän pohjan
rohkeudelle ottaa vastaan
erilaisia haasteita opinnoissa ja myöhemmin elämässä,
toteaa Anna.
Erilaiset luottamustehtävät sekä viikkotoiminnassa
karttuva johtamiskokemus
osoittautuvat usein hyödyllisiksi työelämässä. Partio
on mahdollistanut myös
puheenjohtaja Annalle itsensä kehittämisen. Hän sai
partioviestinnästä kimmokkeen opiskella alaa ja on
myöhemmin hakeutunut
tehtäviin, joissa voi vaikuttaa yhteisiin asioihin.
Myös henkilökohtaisella
tasolla partion merkitys voi

²

Siitä on lähes neljännesvuosisata, kun Olavi Sydänmaanlakka ja Hannu
Penttinen valuttivat vaihtoehtoliikkeistä tunnetun
Aulis Juneksen Linnunlaulussa kahvia Airam-termareihin.
Tarkoituksena
oli tarjota Helsingin Rautatieasemalla uudenvuodenyönä palloileville nuorille
muutakin lämmikettä kuin
prosenttijuomia.
Elettiin vuodenvaihteessa 1992-93 perustetun, Jeeppi Kafeksi kutsutun vanhan
Land Rover -maasturin
aikoja. Lapsiin ja nuoriin
saatiin yhteys tarjoamalla
heille siitä käsin kahvia ja
keksejä.
Toiminnan taustalla oli
vuonna 1990 perustettu
Aseman Lapset ry. Tänään
järjestö on valtakunnallinen, ja vuodesta 1994 sen
yksi toimintamuoto on ollut
Walkers.
Walkerseissa vapaaehtoistyöntekijöiden tehtävänä
on ennen kaikkea olla läsnä.

- Havaitsemme jatkuvasti, kuinka paljon lapset ja
nuoret kaipaavat aikuisten
aikaa, Aseman Lapset ry:n
toiminnanjohtaja Christian
Wentzel toteaa.
- Ja jokainen aikuisen ja
nuoren välinen kohtaaminen on kasvatustilanne. Aikuisen läsnäololla voi olla
kauaskantoisia seurauksia.
Joskus myös ystävällinen, mutta jämäkkä rajojen
asettaminen on vertaansa
vailla oleva työkalu tukea
nuorta turvalliseen kasvuun.
- Mutta onko meillä
malttia antaa sille kasvulle
aikaa?
Pääkaupunkiseudulla
Walkers-talo sijaitsee Kampin Narinkkatorin reunalla.
Sen lisäksi Walkers-bussi
kiertää liikkuvana nuorisokahvilana alueille, joilla
on herännyt huoli jostakin
nuoriin liittyvästä ilmiöstä.
Myös ennakoiva läsnäolo
on tärkeä.
Tikkurilan aseman uu-

SOME
www.partio.fi

teen Dixi-kauppakeskukseen Walkers-bussi ilmaantui heti alusta asti. Jo pelkkä
bussin läsnäolo loi turvallisuutta - myös asemalle kerääntyneil- le nuorille, joista
merkittävä osa on maahanmuuttajia.
Aikuisten
juttuseuran
lisäksi bussilla on tarjolla
mm. edullisia kahvilapalveluita vailla ostopakkoa. Ennen kaikkea kuitenkin bussilla vietetään aikaa letkeän
oleskelun merkeissä.
Arkisin bussi suljetaan
yhdeksältä - vinkki kotiinlähtöajasta - mutta viikonloppuina venytään vähän
pidempään.
Walkers-toiminta
ei
rajoitu vain pääkaupunkiseudulle, vaan eri puolilla maata toimii yhteensä 13 Walkersia. Syksyllä
2015 esimerkiksi Salossa
käynnistettiin pienemmän
bussin, Walkers-auton kokeilu. Helmikuussa 2016
samainen bussi on Rukalla
hiihtolomien aikaan. Wal-

kers-auton tämän vuoden
ohjelmassa on operoinnit
myös Jyväskylässä ja Oulussa.
Toiminnan perusidea on
yksinkertainen: - Kyse on
elämänasenteesta: kulkemisesta ja kohtaamisesta.
Ollaan ihmisiksi. Sanoo johtava Walkers-toimintavastaava Mauri Mujunen.
- Ei pidä tehdä asioita
liian monimutkaisiksi, toteaakin Aseman Lapset ry:n
hallituksen puheenjohtaja,
Kampin kauppakeskuksen
johtaja Heli Vainio.
- Pitää kuunnella ja pitää kuulla. Siinä on iso ero.
Yksi olalle taputus, kävely
yhdessä. Vaikkei puhuttaisikaan...

SOME
www.walkers.fi
Facebook: Walkers

”Walkerseissa vapaaehtoistyöntekijöiden
tehtävänä on ennen kaikkea olla läsnä.”

YHTEENSÄ 5 VUOTTA HUOLETTOMIA KILOMETREJÄ.

Tervetuloa
burgerille!

LUE LISÄÄ
Can-AmOffroad.com

Neste Napapiiri
Puh.020
020729
7299860
9860
Puh.
Avoinna
6.15–21
Avoinnajoka
jokapäivä
päivä
6–21
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amman nuoren ulottuville.
Nuorille on todella tärkeää
tuntea itsensä tärkeiksi ja
osaaviksi yhteiskunnallisiksi toimijoiksi. Keräysvaroin
toteuttamamme Kansalaiskasvatuksen ohjelma tukee
tätä päämäärää.

tai 990 €

KAUPAN PÄÄLLE
B.E.S.T.-KÄYTTÖTURVA

1

tärkeänä yhteisön jäsenenä
ja samaan aikaan kehittää
ja toteuttaa itseäni, olisin
tuskin tehnyt myöhemmin
samanlaisia asioita esimerkiksi urallani, Anna kertoo.
Punaisen Sulan kautta
saamme onneksi tuoda tunteen tärkeästä toiminnasta
yhteisen hyvän eteen entistä
vahvemmin ja entistä use-

Kahviloita ja busseja

NYT VAIN

104 €/kk

olla joissakin elämäntilanteissa valtavan suuri. Minua kiusattiin yläasteella ja
koin silloin itseni hyödyttömäksi. Kaipasin silloin itselleni ryhmää, johon kuulua.
Partiossa sain johtaa omaa
ryhmää, järjestää retkiä ja
ottaa vastuuta. Jos minulla
ei olisi ollut tuota mahdollisuutta kuulua joukkoon

Esimerkkilaskelma: Käteishinta 9 790 €; Luottoaika 120 kk; Maksuaikakampanjan
perustamismaksu 150 €; Kuukausierä 116 €; Korko 6,565 % (SHBPrime365 +5,5 %);
Tilinhoitopalkkio 5 €/kk; Luottohinta 14 129 € + paikkakuntakohtainen toimituskulu.
Käteishinta 990 €; Luottoaika 10 kk; Maksuaikakampanjan perustamismaksu 30 €;
Kuukausierä 104 €; Korko 0 % ; Tilinhoitopalkkio 5 €/kk; Luottohinta 1 070 €.
Aktiiviraha on jatkuva luotto, jonka tilinhoitopalkkio on 5 €/kk ja vuosimaksu 30 € toisesta vuodesta
alkaen. Todellinen vuosikorko 1 500 euron luottosaldolle on 26,28 % (9/2016), kun nimelliskorko
on 13,065 %. Luoton myöntää Handelsbanken Rahoitus Oyj, Kluuvikatu 6, Helsinki.

Kiinteistö Oy Marttiinin Vanha Puukko

, 96200 Rovaniemi

Vartiokatu 32,
96200 Rovaniemi
Vuokraukset:
Tuula Marttiini
040 511 2916

www.wanhamarttiini.fi

2016

9

Monta tapaa tehdä Hyvää

ohssä lähtök
”Myrsky
en
jatus taite
tana on a ttavasta
nu
voimaan
sesta.”
vaikutuk

Yhdelläkään yhteiskunnalla
ei ole varaa menettää nuoriaan. Siksi Lasten ja nuorten
säätiö auttaa elämän vaikeissa tilanteissa olevia nuoria
luovilla ja toiminnallisilla
menetelmillä.
Eräs auttamistavoista on
nimeltään Myrsky. Siinä
12-29-vuotiaat nuoret tekevät taidetta ammattilaisten
ohjaamina.
Taidetta tehdään haastavissa elämäntilanteissa olevien nuorten kanssa ja heidän
lähtökohdistaan. Tavoitteena
on nuorten itsetuntemuksen,
omanarvontunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen

Myrsky tuo nuorille voimaa
ja rohkeutta löytää polkunsa
taideprosessin kautta, Lasten
ja nuorten säätiön kotimaan
toiminnan päällikkö Riikka
Åstrand kuvaa.
- Mukana ovat kaikki
taiteenalat teatterista sarjakuvan kautta sirkukseen ja
elokuvaan, hän kertoo.
Projektit toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sosiaalija nuorisoalan toimijoiden
tai oppilaitosten kanssa, jotta
mukaan löydetään nuoria,
joilla on erityinen tuen tarve.
Myrskyssä lähtökohtana
on ajatus taiteen voimaannuttavasta
vaikutuksesta.
Taidetta toteuttaessa nuoren
itsetunto ja sosiaaliset taidot

vahvistuvat, ja hänen on helpompi löytää oma paikkansa
maailmassa.
Monelle nuorelle Myrskyyn osallistuminen on
ollut käännekohta, jonka
kautta nuori on ymmärtänyt
oman merkityksellisyytensä,
Åstrand vakuuttaa.
Myrsky-projekteja toimii
yhtä aikaa useita kymmeniä
ympäri Suomea. Vuodesta
2008 alkaen on tavoitettu
noin 20 000 nuorta. Nuorten
lisäksi Myrskyssä saavat tukea myös siihen osallistuvat
taiteilijat. Heitä ohjataan projektien vetämiseen ja nuorten
kohtaamiseen vertaistapaa-

misten, koulutusten ja työnohjausten kautta.
Saatujen
kokemusten
pohjalta hyviä käytänteitä kootaan yhteen ja niitä
levitetään. Siten Myrsky
kehittää osaltaan taiteen ja
nuorisotyön yhteistyön laadukkuutta. Vuoden 2016 toimintasuunnitelman mukaan
Myrskyyn osallistuu noin
1000 vaikeassa elämäntilanteessa olevaa nuorta ja 50 taiteilijaohjaajaa.
Myrsky on mukana myös
Suomi 100 vuotta -teemavuodessa tukemalla paikallisprojekteja, joissa nuoret
tekevät taidetta yhdessä

ikäihmisten kanssa. Projektit
alkavat vuoden 2016 syksyllä ja huipentuvat esityksiin
Suomen juhlavuonna 2017.

SOME

www.nuori.fi
Facebook: www.facebook.com/
suomenlastenjanuortensaatio

www.khc-invest.com
Kari

Jarmo

Harju-Autti

Rastas LKV

tel 0400 398 262

ark k itehtisuunnit telu @hiilivir ta . co m
050 578 21 00, w w w. hiilivir ta.fi

tel 050 583 10 97

h allitu s katu 1 6 , 9 61 0 0 rovani e mi

KH-Consulting Ky LKV

KODIN TARINA®
Uusi, ennennäkemätön tapa myydä kotiasi.
Kerro kotisi tarina kuvin, tekstein ja videolla.
Mikä on sinun tarinasi?

skv.fi »
KAIKKI KOHTEEMME NETISSÄ

Rovakatu 36, 96200 Rovaniemi, p. 010 228 5400, etunimi.sukunimi@skv.fi

JANICA FLINCK
Kiinteistönvälittäjä, LKV
040 667 2509

Hallitie 22, 96300 Rovaniemi
0400 609 048
rovaniemen.puutuote@coinet.fi

www.rovaniemenpuutuote.fi

SKV ROVANIEMEN ASUMISEN ASIANTUNTIJAT PALVELUKSESSASI

HEIKKI PULKAMO
Myyntipäällikkö, LKV
040 700 7803

Rovaniemen Puutuote Oy

MINNA VÄÄTÄINEN
Kiinteistönvälittäjä, LKV
040 824 2952

SKV Kiinteistönvälitys Oy, Valimotie 9, Helsinki, Y-tunnus 0851924-5. Puheluhinnat 010-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 0,0835 €/puh + 0,06 €/min ja
matkapuhelimesta 0,0835 €/puh + 0,1717 €/min (alv. 24 %).

www.skv.fi
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Kohtaamisia kasvokkain ja verkossa
Verkkotyön osastopäällikkö Ilmo Jokinen istuu työhuoneessaan ja käy vilkasta
keskustelua Instagramissa
seikkailevasta JOLO-ponista. Rankan nuoruuden viettänyt JOLO-poni haluaa
herättää nuorten parissa
keskustelua valintojen merkityksestä ja ehkäisevän
päihdetyön teemoista. Jokisen tiimi kohtaa viikoittain
satoja nuoria verkossa.
- Verkossa nuoria puhuttaa etenkin ihmissuhteet ja
päihteet. Olen huomannut,
että nuoret keskustelevat
mielellään heille tärkeistä
asioista aikuisten kanssa.
Ystävät, yhdessä oleminen
ja ryhmään kuuluminen
ovat tärkeä osa aikuiseksi
kasvamista. Jokainen nuori
haluaa, että häntä kuunnellaan, kannustetaan ja että
juuri hän saa kokea olevansa tärkeä.
- Ennen sosiaalista me-

diaa yhteydenpito hoidettiin kasvotusten, nyt myös
verkko tarjoaa siihen kanavan. Kasvokkain tapaaminen ei ole kuitenkaan
kadonnut mihinkään. Yksi
nuorten elämän tärkeimmistä asioista on edelleen
muut nuoret ja ryhmä, jonka osa nuori kokee olevansa. Kun nuorella on hyvä
ryhmä ja mahdollisuuksia
viettää aikaa ja tutustua uusiin ihmisiin, vähenee tarve
hakea yhteenkuuluvuutta
juomisen tai tupakkapaikalla notkumisen avulla. Koko
nuoren elinympäristö vaikuttaa siihen, miten nuori
voi ja minkälaisia elämäntapoja hän omaksuu, Jokinen
toteaa.
- Nuori tarvitsee ympärilleen luotettavia aikuisia.
Koti on edelleen keskeinen
paikka, jossa opitaan niin
arvoja kuin käyttäytymisen mallejakin. Valveilla-

oloajasta valtaosa kuitenkin vietetään koulussa ja
harrastusten parissa. Tästä
syystä ei ole suinkaan yhdentekevää,
minkälaista
yhteisöllisyyttä niissä luodaan.
- Meille jokaiselle tekee
välillä hyvää pohtia omaa
nuoruusaikaamme.
Keitä muita aikuisia muistaa
kuunnelleensa tai katsoneensa ylöspäin, omien
vanhempiensa lisäksi?
- Oliko jonkun muun antama kannustus merkityksellistä? Lasten ja nuorten
kasvatusvastuu kuuluukin
kaikille nuorten ympärillä
oleville aikuisille. Vaikka
roolit ovat erilaiset, asia on
yhteinen, Jokinen summaa.

”Meille jokaiselle
tekee
välillä hyvää poht
ia omaa
nuoruusaikaamm
e.”

”Koko nuoren elinympäristö vaikuttaa siihen, miten nuori voi ja minkälaisia elämäntapoja hän omaksuu.”

SOME
www.ehyt.fi
Twitter: EHYTry
Facebook: EHYT

Perfect -autopesut
muuttuvat
vuodenaikojen mukaan
St1 Saarenkylä Napapiirintie 2, 96900 Saarenkylä
Avoinna ma–pe 6–22, la 7–22, su 8–22
LVI-alan edelläkävijä jo 35 vuoden ajan

Teollisuustie 17 A, 96300 Rovaniemi
Puh. 010 3205 570
www.lampolukko.fi

ERPLAST OY
Ahjotie 7
96320 Rovaniemi ´
Puh: 0400 739 009

TILAPÄISASUNTOJA
YRITYKSILLE JA YKSITYISILLE
Kalustetut asunnot Rovaniemellä.
Soita 050 377 6138!
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Ykkösjuttuna innostunut ilmapiiri
Näkövammaisten
liiton
nuorisotoimintaan kuuluu
leirejä, viikonlopputapahtumia ja oppimiskokemuksia.
Toiminta on avointa
kaikille 12–30-vuotiaille sokeille ja heikkonäköisille.
Ohjelmat vaihtelevat värikuulasodasta keskustelutyöpajoihin ja saunomisesta
kaupunkisuunnistukseen.
Valtakunnallisia leirejä
ja tapahtumia järjestetään
säännöllisesti. Osallistujat
odottavat ja fiilistelevät tulevaa jo etukäteen. Sosiaalinen media täyttyy innokkaista päivityksistä ennen
ja jälkeen tapahtumien.
”Hei rakkaat foorumilaiset! Tänä viikonloppuna
räjähtää - se on täällä taas:
FOORUMI!
Lauantaina
pitkä odotus palkitaan ja
mahtava foorumi saa alkaa!
Milläs mallilla on pakkailut
ja muut foorumisuunnitelmat? Kai joku muukin on jo
etukäteen fiiliksissä??”
Joka vuosi lokakuun
toisena viikonloppuna järjestetään nuorisofoorumi,
jonka yhteydessä on myös
Nutorin eli nuorisotoimijaryhmän valintakokous.
Kesän päätapahtuma on perinteinen viikon mittainen
kesäleiri. Lisäksi osallistujia
on mukana pohjoismaisella
leirillä, joka järjestetään eri
Pohjoismaissa vuorotellen.
Näkövammaiset nuoret
ovat suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa. Niin
suunnittelijat kuin osallistujatkin ovat mukana innolla ja asenteella. Toiminnan
ehdottomia
valttikortteja

ovat ilmapiirin innostuneisuus, yhteishenki ja rento
fiilis. Viimeisen illan bileet,
yhteiset saunomiset ja korttiringit ovat ikimuistoisia
hetkiä, joita muistellaan
vielä pitkään.

Ystäviä ja oppimista
Kun osallistujilta kysytään, mikä leirillä oli parasta, ovat vastaukset hyvin saman- kaltaisia: hyvä
porukka, kaverit, mahtavat
ihmiset... Paikasta tai ohjelmasta riippumatta sosiaalinen puoli nousee aina esille. Mahtavinta on huomata,
kuinka syntyy vuosikausia
kestäviä ystävyyssuhteita.
Näkövammaisia asuu eri
puolilla Suomea, ja monella

on riski syrjäytyä omassa
ympäristössään. Miten saada kavereita tai miten päästä mukaan harrastustoimintaan? Näkkäritapahtumissa
huonoa näköä ei tarvitse
selitellä eikä ole outoa, jos
joutuu kysymään ruokalassa apua.
Toiminta tarjoaa mahdollisuuden heittäytymiseen, uuden kokeilemiseen
ja oppimiseen. Näkövammainen ei välttämättä kovin
helposti pääse kotipiirissään melomaan, seinäkiipeilemään tai kokkaamaan.
Tapahtumissa
tarjotaan
mahdollisuus itsensä ylittämiseen niin suurissa kuin
pienissäkin asioissa.
Nuorisotoiminta tarjoaa

vertaistukea. Nuoret keskustelevat ja vaihtavat kokemuksia; näin saattaa ratketa vaikkapa opiskeluun
tai arjen askareisiin liittyvä
ongelma. Kaveri voi antaa
vinkkejä vaikkapa bussin
pysäyttämiseen tai kaupungilla navigointiin - ihan mihin vain, sillä näkövammaisen oma kokemus on paras
opettaja. Tämä nuorisotoiminnassa tapahtuva, osittain ehkä tiedostamatonkin,
oppiminen siirtyy parantamaan jokapäiväistä arkea.

SOME
www.nkl.fi/nuoret
Twitter ja Instagram:
nkl_nutor

Nuorilta nuorille positiivisesti
Miten varttunut väki osaisi tehdä hyvää nuorten keskuudessa? Tai miten saada
nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan? Tätä kyselee
moni vapaaehtoistyön järjestö – myös Suomen Lionsliitto.
Nuoret Emmi ja Pilvi
tapasivat syksyllä 2010 ollessaan töissä Suomen Mielenterveysseurassa,
Pilvi
projektityössä ja Emmi työharjoittelussa.
Keskusteluissa he pohvää mieltä it
”Täältä saa hy
tju
pu
elä huip
selle, ja on vi
yt
muillekki. N
tä
si
a
ka
tu ja
tääy
uk
pp
ra
ua
tulee moikatt
iserastaki ihm
vässä ihan vi
en
ne
ää
an
va
ko
tä ja kiitettyä
a, ja
rt
ke
ka
jo
in
bussikuskiak
jotenki kumpu
varmasti se
tlii
n
oo
in
si
ee
aa siitä että Y
tyny.”
emi.
Anni (19), K

tivat nuorten tavoittamista
ja myös sosiaalisen median
osuutta siinä. Ennen kuin he
huomasivatkaan, oli syntynyt Suomen ensimmäinen
nuorten
mielenterveysseura, johon he molemmat
myöhemmin työllistyivät.
Uuden
mielenterveysseuran nimeksi valittiin
lyhyen pohdinnan jälkeen
Yeesi. Tämä kuvastaa auttamista eli jeesaamista, mutta
myös positiivista ajattelua,
kuten jes, jees, yes! Alusta al-

”I landed at
Yeesi becau
se I wanted
to do volun
teer work re
lated to men
tal
health in E
nglish. Wha
t I
like the most
are the bottom
up approach
, the opport
unity to get cr
eative, and th
e
extremely ni
ce people I’
ve
met here.”
Gabriella (3

3), Helsink

i.

kaen Yeesi halusi olla raikas
ja positiivinen toimija, jota
nimi Yeesi kuvastaa.
Yeesiläisyys on nuorten
toisille nuorille tekemää
vapaaehtoistoimintaa. Sellaista, joka edistää nuorten
mielen hyvinvointia ja vahvistaa heidän voimavarojaan. Tukee nuorta itsenäisyyteen.
Kaiken ytimenä on matalan kynnyksen vapaaehtoisuus. Voi osallistua kerran
tai voi olla mukana jonkin
aikaa jossakin projektissa –
missä päin Suomea tahansa.
Tärkeää on joustavuus,
positiivisuus,
ajankohtaisuus ja kehitysmyönteisyys.
Tehtävät pyritään kohdentamaan aina vapaaehtoisen
omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden mukaan.
Vapaaehtoistoiminta on
harrastus, joka tuottaa mielihyvää niin itselle kuin muille. Ja koska liikkeellä ovat
nuoret, niin uudenlaisia ja
innovatiivisia ideoita riittää.
Otetaan esimerkki. Par-

haillaan on meneillään Graffiti- ja katutaidepaja. Siinä
nuori voi löytää taiteesta
itselleen sopivan harrastuksen. Samalla mieli voi hyvin,
kun saa mielekästä tekemistä ja pääsee purkamaan fiiliksiään. Itsetunto vahvistuu
ja on mahdollisuus pohtia
omaa elämää taiteen keinoin.
Näin yeesiläiset kommentoivat omaa osallistumistaan vapaaehtoistoimintaan:
”Olkoonkin, että välillä
minusta tuntuu, että olen
vain yksi, pieni, mitätön
ihminen. Sillä kun kaikki
nämä yhdet, pienet, mitättömät ihmiset kootaan yhteen,
saadaan aikaan jotain suurta.” (Blogi 30.10.2015)

SOME
Video Yeesistä: http://
www.yeesi.fi/yeesi/ Vapaaehtoistoiminta: www.
yeesi.fi/vapaaehtoistoiminta/
Graffitipajat: www.yeesi.fi/
graffitipajat/
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Monta tapaa tehdä Hyvää – Leijonat tekemässä
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teetti Itsenäi
Palveluaktivi lähtien Rovaniemi klubin
71
Kristin ”Krista” Siegfridsin ja Kasmirin konsertti Lordi-aukealla.
vuodesta 19

Kesäkisa -Syväsenvaaran kou
lun yleisurheilukilpailuissa apu
na olivat
Nappiirin leijonat

llinen päivä
naville! liikunna t hoitivat
Te
aa
rv
Tu
/
n!
yy
Säpinää Syks
klubin leijona
ssa Ounasvaaran
palloiluhallilla, jo
eri rasteja.

Ylikylän 3. luokkalaisille jaettiin Vastuu on Meidän – turvallisesti netissä vihkoset Lainas klubin toimesta.

Aurausviittatalkoissa Rovaniemen klubin leijonat ja puolisot.

Uusille aluille
Vauvan myötä maailma mullistuu. Sinä päivänä alkaa pakahduttava, onnellinen,
jännittävä ja hämmentävä uusi aika, ihan jokaisella perheenjäsenellä. Kun elämän
alun ihmeellisyys vie mennessään, me haluamme olla osaltamme auttamassa
arjessa. Siksi tarjoamme veloituksetta #Perheenlisä-etuja vauvaperheiden alkutaipaleen tueksi.
Tutustu #Perheenlisä-kokonaisuuteen ja varaa aika konttorista:
op.fi/perheenlisa tai soita p. 0303 0303 (0,0835 e/puhelu + 0,12 e/min, sis. alv 24 %).
#Perheenlisä #Suominousuun

Usean klubin leijonat toi
mivat järjestyksenvalvojin
a Kristin ”Krista”
Siegfrids ja Kasmir konser
tissa Lordi-aukealla.

2016

13

Monta tapaa tehdä Hyvää

dotushommis-

nat lumenpu
Ounasjoen leijo
sa Sinetässä.

Alakemijoen leijonat talk
oili
Oy:n asiakkaiden ja henkilö vat Invalidiliiton Lapin Kuntoutus
kunnan iloksi hehtaarin kok
masaitauksen Veljeskodin
pihapuistikkoon Rovaniem oisen lamellä.

Rovaniemen Wanhoilla markkinoilla maistuivat Petro
nellan klubin leijonien valmistamat letut.

n keräys
LC Rovaniemi Lainakse ttä – ihrhe
pe
ta
Au
–
Auta Lasta
joulumieltä
misillä oli runsaasti
hävaraisia
vä
lua
ha
ja auttamisen
perheitä kohtaan.
ppulahiihdot.

stivät keväällä na

nat järje
Napapiirin leijo

Ounasvaaran klubin jär
jestämä porokisa kerää
kisatapahtumaan. Esa
runsaasti kaiken ikäist
Marttala Painatuskesku
ä väkeä
s.com

Rantavitikan koulun oppilaat viettivät ulkoilupäivän Ounasvaaran leijonien rakentaman näköalatornin maisemissa.

Kirkko konsertti. Ronjat järjesti, Lauluista iloa – lauluista voimaa -hyväntekeväisyyskonsertin. Tuotto lahjoitettiin omaishoitajien arjen tukemiseen.
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TERVETULOA
KOTIIN !
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Jetta-teippaus ikkuna 1 2290x1610 Sami Pulkkinen.indd 1

22.8.2016 12:15:18

Jetta-Talolta saat ainutlaatuisen
KODIN
omien toiveittesi mukaan
- kysy myös muuttovalmista!
LISÄTIETOA:

jetta-talo.fi

Mika Huuskonen
+358 40 762 4517
mika.huuskonen@jetta-talo.fi

Saat meiltä rahoitussopimuksen ja etsimme juuri Sinun unelmiisi sopivan kodin.
Toimi jo tänään ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ainonkatu 1, Rovaniemi
Puh. 029 041 2740
saastopankki.fi/rovaniemi
saastopankki.fi/lainahakemus
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Osuuskauppasi tarkoitus on tuottaa palveluja ja hyötyjä omistajilleen.
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Hyvinvointia

Lappiin

- sähköä koteihin ja yrityksiin

Läsnä Lapissa.

Edullista sähköä meiltä!

Puh. 016 331 6200
www.rovakaira.fi

Tee nyt järkevä lappilainen sähkösopimus. Kaikkialle Suomeen!

Lapin BIO+

Lapin Takuu

Polar Tuntispot

Ekologisesti lappilainen

Taatusti vakaa

Päivän hintaan

Lapin BIO+ -sähkösopimus on
ekologinen valinta. Lapissa
tuotetun sähkön energialähteitä ovat mm. metsähake,
kuori, tuuli ja vesi.

Lapin Takuu on edullinen sähkösopimus, joka antaa pitkäaikaista ja pysyvää turvaa.

Nykyaikainen, sähköpörssiin
sidottu sähkösopimus, jonka
hinta seuraa markkinahintaa
tunnin tarkkuudella.

www.energiapolar.fi
Asiakaspalvelu: 016 331 6100
Koskikatu 27, PL 8013 • 96100 Rovaniemi

Kaikkea paitsi tylsää

Rovaniemellä toimii yhdeksän Lions klubia,
joissa on jäseninä nais- ja miesleijonia yhteensä 271
Ota yhteyttä jäsenyysasioissa ja Punainen Sulka-, Joulukortti tuotteiden sekä Lions -arvoista alla oleviin klubeihin.
Lions Club Rovaniemi ry.
email: rovaniemi@lions.fi
www.lions.fi/rovaniemi

17 miesleijonaa

Lions Club Rovaniemi Ounasvaara ry 47 miesleijonaa
email: rovaniemi.ounasvaara@lions.fi
www.lions.fi/rovaniemiounasvaara

Lions Club Rovaniemi Alakemijoki ry. 18 miesleijonaa
email:fi rovaniemi.alakemijoki@lions.fi
www.lions.fi/rovaniemialakemijoki

Lions Club Rovaniemi Petronella ry.
email: rovaniemi.petronella@lions.fi
www.lions.fi/rovaniemipetronella

34 naisleijonaa

Lions Club Rovaniemi Lainas ry.
email: rovaniemi.lainas@lions.fi
www.lions.fi/rovaniemilainas

36 nais- ja miesleijonaa

Lions Club Rovaniemi Pöyliö ry.
email: rovaniemi.poylio@lions.fi
www.lions.fi/rovaniemipoylio

26 miesleijonaa

Lions Club Rovaniemi Napapiiri ry.
email: rovaniemi.napapiiri@lions.fi
www.lions.fi/rovanieminapapiiri

30 nais- ja miesleijonaa

Lions Club Rovaniemi Ronjat ry.
email: rovaniemi.ronjat@lions.fi
www.lions.fi/rovaniemironjat

36 naisleijonaa

Lions Club Rovaniemi Ounasjoki ry.
email: rovaniemi.ounasjoki@lions.fi
www.lions.fi/rovaniemiounasjoki

27 miesleijonaa

Ikkunasta näkyy vain kaiken
peittävä hämäryys. On helmikuun loppu ja yö on pitkä. Jossakin kauempana loistavan lampun valo heijastuu
lumesta ja antaa hiukan sävyjä ruudun takana häämöttävään hämärään. Nyt jokin liikahtaa. Kun aikansa tuijottaa
hämäryyteen, huomaa muutakin liikettä. Porot ne siellä,
hyvässä tallessa.
Olen
”leijonaveljeni”
kanssa yövahtina Mäntyvaaran raviradalla. Huomenna
ajetaan Rovaniemen porokisat. Se on toisen Lionsklubin, Rovaniemi Ounasvaaran aktiviteetti. Olemme
jakamassa heidän taakkaansa. Valvomme, että ajokit säilyvät yön yli.
Lions-toiminnalla
on
monet muodot. Päämäärä
on selvä: Tehdä hyvää monella tavalla. Hyvän tekemiseen tarvittavien varojen
hankinnalla on myös monet
muodot. Olen oman runsaan 30 vuoden leijonaurani
aikana ollut monessa mukana. Niin kelkkana kuin
rekenäkin, kuten sanonta
kuuluu. Aina on ollut hyvä
meininki, kaikkea paitsi
tylsää, eikä varsinkaan turhaa pönötystä.
Olen tehnyt aurausviittoja, hakenut metsästä joulukuusia ja myynyt niitä, ollut
mukana
lipaskeräyksissä,
toiminut järjestysmiehenä ja
ollut kattotalkoissa, vienyt
veteraaneja eri tilaisuuksiin
ja järjestänyt yleisötapahtumia ja niin edelleen. Olen
myös käynyt luovuttamassa
keräyksien tuloksia avustettaville. Olen nähnyt iloisia,

kiitollisia ilmeitä ja saanut
sillä tavoin välittömän palkkion tehdystä työstä.
Jokaisella leijonalla on
oma tarinansa ja jokaisella klubilla omat toimintamuotonsa ja -tapansa. Ne
vaihtelevat mukana olevien
ihmisten, heidän elämäntilanteensa ja toimintapaikkakunnan mukaan. Tuskin
on kahta aivan samanlaista.
Kaikkia kuitenkin yhdistää
halu palvella ja auttaa.
Olen joskus kysynyt itseltäni, mikä minut pitää
Lions-toiminnassa mukana
vuodesta toiseen. Asian on
kohdallani ratkaissut kysymys: Saisinko itsekseni vuosittain aikaan saman verran
hyvää, kuin klubin aktiviteettituotot ovat jaettuna sen
jäsenmäärällä? Niin kauan
kuin vastaus on kielteinen,
on paikkani leijonien joukossa tekemässä yhdessä hyvää.
Eikä tässä vielä kaikki,
kuten markkinoilla kuulee
sanottavan. Lions-toiminta
on yhteisöllistä. Erilaisten ihmisten yhteistyötä ja toimintaa. Hyviä ja hauskoja hetkiä,
uusia tuttavuuksia ja paljon
muuta. Asia selviää olemalla
mukana.
Herättikö tämä Sinussa
kysymyksen: voisitko Sinäkin olla mukana Lionstoiminnassa? Älä epäröi.
Toimi heti. Ota yhteys johonkin Rovaniemen klubiin, joiden yhteystiedot
löytyvät tältä sivulta.

Reijo Sukola
Leijona vuodesta 1985
Lions Club Rovaniemi Lainas ry.
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