
1

KAUDEN 2007-2008 YHTEENVETO S. 4-5
EUROOPPA-FORUM S. 9
NÄÖNSUOJELUKAMPANJASSA SUOMEN
KOLMANNEKSI PARHAAKSI S. 10
PIIRIKUVERNÖÖRI KIERROKSELLA S. 50-51

RITAREITA JA
MJ-JÄSENIÄ

S. 13-15

Leijona
Piiri 107-I Tiedotuslehti helmikuu 2009

Lions D 107-I
Finland

TERVATERVALeijona

Kannen kuva: jarmo Kontiainen /Kaleva

Eri tahoilta tulleiden pyyntöjen ja monien kaupunkilaisten toiveiden vuoksi Lions Club Oulu-
Terwa on päättänyt kunnostaa tämän arvokkaan kulttuuriperinnön. Valomainos korjataan tämän
talven aikana ja nostetaan takaisin kerrostalon katolle toukokuussa.

TTTTTererererervvvvvaleijona valeijona valeijona valeijona valeijona valomainos Oulun alomainos Oulun alomainos Oulun alomainos Oulun alomainos Oulun TTTTTuiruiruiruiruirassaassaassaassaassa
kunnostetaan entistä kirkunnostetaan entistä kirkunnostetaan entistä kirkunnostetaan entistä kirkunnostetaan entistä kirkkaammaksi.kkaammaksi.kkaammaksi.kkaammaksi.kkaammaksi. S S S S S..... 31 31 31 31 31



2

Lions-järjestö on tutkitusti maa-
ilman luotettavin ja suurin vapaa-
ehtoistyöjärjestö. Luotettavuu-
den perusta on järjestön oikea
päätös, että 100 % yleisöltä ke-
rätyistä varoista ohjataan avus-
tustoimintaan. Lions järjestön
omien jäsenten tarkoituksiin ku-
ten hallintoon keräysvaroja ei
käytetä. Pääpaino avustustoi-
minnalla on kunkin klubin omal-
la paikkakunnalla, mutta 1,3 mil-
joonan jäsenen, 205 maassa toi-
mivana järjestönä myös kansain-
väliset aktiviteetit ovat mahdol-
lisia.

Erityisen merkittäviä
terveyteen liittyvät

kehitysapuaktiviteetit.
Lionit toimittavat avun  perille
saakka ja järjestö on siitä vas-
tuussa. Tunnuslauseemme on
“We Serve – Me Palvelemme”.
Osoituksena laajan järjestön pal-
veluvoimasta on 27 miljoonan
ihmisen korjattu tai estetty so-
keus.

Kansainvälisen presidenttim-
me Al Brandelin teema on tälle
kaudelle “Palvellen Ihmeisiin –
Arkipäivän Sankarit”. Hän kan-
nustaa jokaista Lionia tekemään
palvelutyötä paikkakunnillamme
joka ikinen päivä.  Hyvien asioi-
den toteutumista ei voi myös-
kään mikään estää.
Niillä paikkakunnilla, joilla on
monta klubia, kaikkien täytyy
muistaa, että naapuri lionsklubi
ei ole kilpailija vaan yhteistyö-
kumppani. Leijonien ja klubien
kanssa tehtävä yhteistyö antaa
mahdollisuuden suurempiin pro-
jekteihin sekä ottaa huomioon
monipuolisemmin paikkakunnan
palvelutarpeet.

Uutta aktiivisuutta
Jokaisella paikkakunnalla pitäisi
olla niin miesporukalla kuin nais-
porukallakin kokoontuva klubi.
Luonnollisesti voi kokoontua

yhdessäkin – riippuu klubin va-
linnoista. Korostan kuitenkin,
että lionsklubien kannattaa uu-
distua myös kokoontumisryhmi-
en osalta. Usein on syytä ottaa
mukaan naisporukka liitännäis-
klubiksi, joka tuo varmasti aivan
toisenlaista toimintaa miesklubin
kylkeen. Tietysti voi perustaa
kokonaan uuden naisklubin ja
virittää klubien välisen yhteis-
työn.

Jäsenmäärä kasvuun
Klubien pitkän aikavälin tavoit-
teiden suunnittelu on tärkeää.
Tavoitteeksi voi asettaa paikka-
kunnan palveluvoiman pitämi-
sen vähintään samalla tasolla
niin lähivuosina kuin kymmenien
vuosien päästäkin. Klubien kan-
nattaa pitää kehityspäiviä, jois-
sa pohditaan minkä näköisenä
klubilaiset haluavat klubin ole-
van tulevaisuudessa. Mietitään
klubin aktiviteetteja, onko jokin
aktiviteetti elinkaarensa loppu-
päässä, löydetäänkö joitain uu-

sia sen sijalle ja mitä perinteitä
halutaan erityisesti säilyttää.
Kuitenkin täytyy muistaa klubi-
laisia, millaiseen toimintaan klu-
bilaiset ovat valmiita sitoutu-
maan ja mitä he haluavat tehdä.

Suunnittelulla kohti
tuloksia

Strategisessa suunnitelmassa
kannattaa ottaa huomioon klu-
bin tekemät asiat ja aktiviteetit ja
niiden sujuvuus prosessina. Toi-
sena näkökulmana kannattaa tar-
kastella klubin uudistuminen, sil-
lä kun klubilla menee hyvin eikä
tarvitse tehdä mitään niin se mer-
kitsee toiminnan taantumista.
Klubin pitää seurata aina aikaan-
sa ja tehdä uudistuksia, hankkia
jatkuvasti uusia jäseniä ja huo-
lehtia jäsenistön kehittymisestä
ja jaksamisesta sekä viihtymises-
tä klubin toimijoina. Selkeät uu-
distukset tukevat klubitoimintaa.
Asiakkaiden, eli eniten avun tar-
peessa olevien etsiminen ja
kuunteleminen on keskeinen te-

kijä klubin olemassaolon oikeu-
tukselle. Avustuskohteet tulee
tunnistaa ja analysoida, jotta toi-
minta kohdistuu oikein ja teh-
dään oikein. Myös kaikkien omi-
en jäsenten palaute on kuunnel-
tava, jotta toiminta ei käperry
harvojen määräilyksi, jossa vain
harvat todella viihtyvät. Huumo-
rin ja kulttuurin elävyys paljas-
taa klubista paljon! Talousasiat
kannattaa käsitellä omina asioi-
naan. Talouden asioihin pereh-
tyneet osaajat ja tekijät monesti
pelastavat useimmat klubilaiset
vain analysoijiksi ja tekijöiksi.
Työnjako myös klubin sisällä on
tärkeää. Kaikkien ei kannata teh-
dä kaikkea.

Meitä kaikkia leijonia ympäri
maailmaa yhdistää yhteinen te-
kijä, meillä jokaisella on “leijonan
sydän”. Kaikki lionit näyttävät
puhaltavan ystävinä yhteen hii-
leen ympäri maailmaa. Toiminta-
tapamme ja –kulttuurimme ovat
hiukan erilaisia, mutta jokaisen
päämäärä on kuitenkin sama;
Luovuttaa Isänmaamme Onnel-
lisempana Nousevalle Sukupol-
velle.

Jo tässä yhteydessä haluam-
me puolisoni Kaisun kanssa kiit-
tää klubeja saamastamme tues-
ta, miellyttävistä klubi-illoista ja
toivottaa aktiivista kauden lop-
pua sekä menestystä tulevaisuu-
dessakin Lions-toiminnan eteen-
päin viennissä. I –piirin jäsen-
määrän kasvusta huolehdimme
tällä kaudella niin, että piirimme
jäsenmäärä kasvaa suhteellises-
ti eniten koko Suomessa, klubi-
en ja liitännäisklubien määrä kas-
vaa ja toiminta kehittyy entises-
tään, eikö vaan?

Luottaen, motivoiden, uudis-
taen, yhdessä nuorten kanssa
päästään palvelulla ihmeisiin,
arkipäivän sankarit!

Asko Merilä
piirikuvernööri

Voimistuvaa Lions –toimintaa
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Työpaikat: Merille 16-
vuotiaana 1957 (messi-
poika, jungmanni, puoli-
matruusi). Merivoimiin
1963, josta eläkkeelle
1988. Yliluutnantti evp.
Merivoimien viestiala: ra-
diosähköttäjä (mestari-
luokka); Sähköteknillisen
korjaamon johtaja (Upin-

Varapiirikuvernööriehdokas 2009 - 2010 Jorma Soikkeli

Laulu yhdisti Itsenäisyysjuhlaväen
Laulun ja musiikin merkitys yh-
teishengen luojana on hyvin
merkityksellinen, painotti juhla-
puheessaan yli 50-vuotta lions-
toiminnassa mukana ollut ope-
tusneuvos Eero Kokko.

-Laulu ja myös veisuu yhdis-
tävät ryhmää. Lionstoiminnassa-
kin kajautamme kokoontumisis-
samme Leijonamarssin. Suoma-
laiset jäyhät ihmiset pystyvät
sanomaan laulun välityksellä
sellaisia kauniita sanoja, mitä
muuten eivät saa sanotuksi.
Myös uskon asiat voidaan il-
maista virren veisuulla monta
kertaa ääneen paremmin, kuin
muuten sanomalla. Laulut ovat
antaneet myös voimaa suomalai-
sille. Esimerkiksi Runebergin

Vänrikki Stoolin tarinat ovat soi-
neet lauluina, jotka yhdistivät
sota-aikana Suomen kansaa.
Vuonna 1848 ilmestyneen ensim-
mäisen kokoelman avausruno
Maamme tunnetaan Suomen
kansallislauluna. Porilaisten
marssi nostattaa kansallistunto-
amme mm. olympialaisten aikaan.
Puheensa keskellä Kokko pyysi
kuuntelijoita laulamaan yhdessä
jonkin laulun. Lion Pentti ehdot-
ti arvelematta “Arvon mekin an-
saitsemme” ensimmäisen säkeis-
tön. Yleisö innostui laulusta ja
olisi halunnut jatkaa vaikka koko
laulun. Puheensa lopuksi Kok-
ko pyysi Sotaveteraanikuoroa
vielä lavalle kajauttamaan yhden
laulun.

Lions I-piirin, LC Oulu Raatin ja hotelli Radisson SAS:n järjestämää itsenäisyysjuhlaa vietettiin 6.12
Oulussa. Mukana oli noin 120 lionia ja Oulun Sotaveteraanikuoron jäseniä, jotka esiintyivät juhlassa.

Iltaan kuului myös Raatti klu-
bin Laulavien Leijonien laulut.
Viimeisenä lauletun Veteraanin
Iltahuudon soolo-osuuden lau-
loi Veteraanikuorossa laulava
Olavi Myllykangas, joka vietti
samalla kertaa 86-vuotissynty-
mäpäiväänsä. Juhlatanssiaismu-
siikkia soitti Viihdeorkesteri Tuuli
Tarkkonen & Taikalintu. Esitys-
ten välillä voitiin seurata suurel-
ta valkokankaalta presidentinlin-
nan itsenäisyysjuhlan pukulois-
toa.

Tämän vuoden juhla tullaan
järjestämään kaikkien oululaisten
klubien yhteisenä voimainpon-
nistuksena.

Heimo Turunen

niemi); Viestitoimiston
päällikkö (HelLas); Meri-
voimien Esikunta (Helsin-
ki) viestiosaston toimis-
toupseeri; Vantron Oy
1989 -1991 elektroniikka-
alan turvajärjestelmät, ke-
hitystyö. Ai niin! Kuh-
mon kaupungin palkkaa-
mana joulupukkina Kale-

Lion Jorma Soikkeli

Lion Eino Jakkula

valakylässä neljä vuotta.
LIONS - toiminta: Lion
vuodesta 1997; LC Kuh-
mo/Kuhmoniemi, presi-
dentti 1999 -2000, ZC 2001
-2002, klubin sihteeri 2002
-2003 ja 2005 -2006, RC
2006 -2007, I-piirin DIGI-
TV kampanjapäällikkö
(Kainuu) 2007 -2008.

Harrastukset: Liikunnan
vertaisohjaaja, boccia-
tuomari, kullanhuuhdon-
ta, kanoottiretkeily, met-
sästys, kalastus, puutar-
hanhoito, radioamatööri
(vuodesta 1963), yhdis-
tystoiminta.
Perhe: Puoliso Sinikka,
lapset Sari ja Katri.

Raatti klubin Laulavat Leijonat ovat toimineet aktiivisesti jo usean vuoden ajan esiintyen leijonien tilaisuuksissa ja esiintymiskutsuja
on tullut muuannekin.

Juhlapuhuja Eero Kokko ko-
rosti laulun merkitystä elämäs-
sämme.

2. Varapiirikuvernööriehdokas 2009 - 2010 Eino Jakkula
Työpaikka: Lumijoen
kunnan teknisessä toi-
messa vuodesta 1979, ra-
kennustarkastaja, kun-
naninsinööri,
Kiinteistö Oy Lumijoen

Kartanon toimitusjohtaja.
Lions-toiminta: LC Li-
minka Liminganlahden
perustajajäsen v. 1983, 25
v. 100 % merkki v. 2008,
presidentti 1995-1996, ZC

1997-1998,  RC 1998-1999,
Sight First II:n ryhmä-
koordinaattori 2006-2008,
MJ 2000.
Harrastukset: Klubin
vilkkaan Lions-toiminnan

lisäksi kunto- ja hyötylii-
kunta, lentopallo, hiihto,
mökkeily, marjastus.
Perhe: puoliso Liisa, MJ
2008, aikuisen Timo –po-
jan perhe.
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Tiivistän tämän kertomuksen
vain teemojen pääkohtiin ja eräi-
siin havaintoihin, jotta tilaa jää
enemmän klubien toimintojen
esittelyyn.

Kausi oli mielenkiintoinen ja
mieliin painuva. Olemmehan jat-
kuvien muutosten keskellä, jois-
ta Lions- toiminta ei voi välttyä
vastatakseen palvelun haastee-
seen. Avun tarve kasvaa jatku-
vasti ja uutta palveluvoimaa tar-
vitaan. “Haaste muutokseen”
käynnistyi ja klubit omaksuivat
muutostarpeen, klubien jatku-
vuuden turvaamiseen ja sisäi-
seen toimintaan paneuduttiin.
Koulutustoimikunta jämäköitti
sisäistä koulutusta aiheiden ja
ajoituksen suhteen saaden kii-
tosta toiminnasta osallistujilta.

Teema: “Haaste
Muutokseen”

Järjestömme päätavoite oli pal-
veluvoiman lisääminen. Koko
järjestömme osalta siinä onnis-
tuttiin ja 1.3 milj. jäsenen raja ylit-
tyi. Kasvutavoite ei kuitenkaan
toteutunut Suomessa eikä myös-
kään I-piirissä, vaikka klubit oli-
vat vahvasti asialla. Uusia jäse-
niä otettiin lähes sata, mutta toi-
saalta menetyksiä tuli enemmän
monista syistä johtuen. Uusilla
osaamisalueilla paikattiin ja mo-
nipuolistettiin klubin osaamista
sekä kevennettiin tapaa toimia.
Aihe oli kaikilla klubivierailuilla
ja koulutuksissa esillä. Muutos
ei ole yhden kauden asia, se on
jatkuvaa. Myös uuden klubin
perustaminen saatiin alulle.

Muutos koskee koko järjestöä.
Näin myös Liiton organisaatiota
kevennettiin toimikuntien osal-
ta sekä piirien ja klubien malli-
sääntöjä tarkistettiin
(ULT)uudistuvan Lions-toimin-
nan suuntaan.

Piirin klubit ovat aktiivisesti
tuoneet esille kokemiaan ongel-
mia ja tehneet aloitteita. Siitä esi-

merkkinä LC Oulu Hannojen esi-
tys leijona -marssin uusimiseksi
ja LC Oulu Pokkitörmän esitys
kotimaisen liittymismaksun pois-
tamiseksi. Hyvin perustellut
aloitteet hyväksyttiin Liiton
vuosikokouksessa. Ne esimerk-
kinä osoittivat, että jäsenistöä
kuunnellaan, muutoshaastee-
seen vastataan.

Sight First II- kampanja
Piiri asetti edellisellä kaudella ta-
voitteeksi saada kokoon roh-
keasti 100.000 $, mitä tuloksek-
kaan sulkakampanjan jälkeen pi-
dettiin ylimitoitettuna. Kauden
lopussa lahjoituksia ja sitoumuk-
sia kertyi kuitenkin n. 133.000 $,
mikä oli huikea tulos. Piirien vä-
lisessä vertailussakin olimme 3-
5 parhaan piirin joukossa eri tar-
kastelutavasta riippuen. Aina ei
voi olla ykkönen, mutta hyvä
näinkin. Olemme vastanneet He-
len Kellerin v. 1925 lioneille teke-
mään haasteeseen, “ryhtyä so-
keiden ritareiksi ristiretkellä pime-
yttä vastaan”. Merkityksetöntä
ei ollut myöskään klubien edelli-
sen kauden silmälasikeräyksen
loppuun saattaminen. Laseja toi-
mitettiin kesällä n. 3000 kpl Kar-
jalan Avun kautta edelleen niitä
tarvitseville.

Teema: “Yhdessä
Nuorten kanssa”

Piirin klubit osallistuivat monin
tavoin teeman mukaiseen toimin-
taan. Suurin ponnistus oli Nuo-
risoleiri 2008 järjestäminen, jon-
ka järjestelytehtävistä vastasi
LC Haukipudas Kello yhdessä
1.alueen 1 lohkon klubien lioni-
en, puolisoiden ja Leojen kans-
sa. Leiriin osallistui 25 nuorta eri
puolilta maailmaa. Leiri oli ammat-
titaidolla ja määrätietoisesti to-
teutettu sekä johdettu. Myös
julkisuutta järjestäjät saivat eri
tiedotusvälineissä runsaasti. On
huomattava, että Leojen osalli-
suus oli merkittävä, he tekivät
osaltaan leiristä omanlaisen,
nuorten ehdoilla. Klubien tuki ei
mennyt hukkaan. Kiitos leirin
toteuttajille ja myös piirin klu-
beille. Ilman klubien taloudellis-
ta tukea leiri ei olisi voinut to-
teutua.

Vastavuoroisesti piiristä lähti
15 nuorta maailmalle Nuoriso-
vaihtoon. pääasiassa Euroop-
paan ja jopa USA:n ja Japaniin
asti. Nämä ovat merkittävää kan-

Kauden 2007- 2008 yhteenveto
I-Piirin yksityiskohtainen toimintakertomus on

ollut luettavissa piirin kotisivuilla jo marraskuusta
lähtien. Kiitos siitä tiedotustoimikunnalle ja

erikoisesti piirin kotisivujen laatijalle PDG Juhani
Alaselle, sillä hän aloitti sivujen laatimisen jo

helmi-maaliskuussa. Olemme siirtyneet uuteen
aikaan tiedotuksen saralla.

I-piirissä on 54 klubia ja jäse-
niä vajaa 1400. Tässä Kuhmos-
ta, Tyrnävältä ja Oulunsalosta
tulleita kokousedustajia piirin
vuosikokoukseen.

Päämajan PR- ja tiedotuskilpailun 1 palkinto piirilehti sarjassa
kaudella 2006-2 007 kiersi piirikuvernöörin mukana kaikissa klu-
beissa. Se otettiin uudeksi kiertopalkinnoksi klubien väliseen kil-
pailuun. Kriteerit: Jäsenkehitys, tiedotus, raportointi. kaudella
2007- 08 plaketin voitti  LC Kuhmo Kuhmoniemi. Haaste muutok-
seen jäsenkehitys +8. Jaakko Ponkala ojensi plaketin Markku
Kyllöselle.
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sainvälistä toimintaa “Yhdessä
Nuorten Kanssa”.

LionQuest- koulutus on ollut
jatkuvaa toimintaa piirin alueel-
la. Tällä kaudella toteutui 3 kurs-
sia ja saatiin mahtavat tietopa-
ketit ja opetus 58 opettajalle.  Li-
säksi toteutettiin järjestön rau-
hanjulistekilpailu koululaisille ja
osallistuttiin päihteiden vastai-
seen toimintaan jakamalla mate-
riaalia koulujen kautta oppilaille.

Piirimme Leo-toiminta on maan
vilkkainta ja siitä kiitos innokkail-
le nuorille. Toimivia klubeja on
neljä ja uuden klubin perustamis-
työ käynnistyi. Taustaklubeiksi
lupautuivat Oulu Hannat ja Oulu
Sillat. Perustaminen siirtyi kui-
tenkin syksylle. Kuten tiedäm-
me, uusi Leo-klubi syntyikin
syksyn aikana.

Teema: “Palvellen
sisältöä elämään”

Palvelutyön anti on aina molem-
min puolista, se on antamisen ja
saamisen iloa. Palvelutyötä on
myös järjestön, piirin ja klubien
eri tehtävät. Niiden hoitaminen
vastuuvuorollaan on aina palkit-
sevaa. Tätä halusimme piirissä
korostaa. Palvelutehtävien hoi-
tamisessa meillä kaikilla on pa-
rantamisen varaa. Siitä piirisih-
teerin toimintakertomuksen ra-
portissa enemmän.

Puolisotoiminnan merkitys jää
usein huomaamatta. Kuitenkin
se on monessa klubissa veljiä-
kin innostava, mutta myös mo-
nissa klubeissa käyttämätön voi-
mavara. Kävimme klubivierailul-
la jokaisessa klubissa ja vain
parissa klubissa ei ollut puolisoi-
ta mukana. Kokouksen aikana
puolisot pitivät keskustelutilai-
suuden, jossa käsittelivät mm.
kummilapsitoimintaa, adressiasi-
oita ja lady-aktiviteetteja mm.
puolisotoiminnan ohjekirjaan
tutustuen ja se annettiin ainakin
klubin puolisotoiminnan vetäjäl-
le. Klubivierailuilla usein kuiten-
kin todettiin, että puolisot jäävät
tiedotuspaitsioon leijona-asiois-
ta.

Projektit ja
omat tuotteet

Suomi johtoon 3-vuotinen kam-
panjaan klubit osallistuivat kii-
tettävästi. Tiettävästi olimme pii-
reistä ykkönen. Kampanjaa jat-
kettiin ja DC Heikki Marttila käyn-

nisti loppukirin äänitemyynnillä
vuosikokouksessa ja myynti jat-
kui seuraavalle kaudelle. Tavoi-
te toteutui 101 %:sti.

Edellisellä kaudella aloitettu
Digi- projekti seniorikansalaisil-
le jatkui vielä kauden alussa ja
saatiin hienosti päätökseen.
Mainetta ja kunniaa saatiin run-
saasti.

Uutena aktiviteettina käynnis-
tettiin koko maassa auditointi-
projekti. Kaksi ensimmäistä kier-
rosta hoidettiin hienosti. Toi-
meksiantaja antoi runsaasti kii-
tosta tehdystä työstä. Projekti
toi myös uutta osaamista klubeil-
le. Vastaavanlaisia palvelutehtä-

viä on luvassa edelleen. Se osoit-
taa, että olemme tehtävässä on-
nistuneet.  Nämä palvelut ovat
antaneet sisältöä elämään. Toi-
minta jatkui syksyllä.

Omista tuotteista ARS:n adres-
sit olivat esillä jokaisella klubi-
vierailulla, erikoisesti puolisoit-
ten tapaamisissa, sillä kaikissa
klubeissa puolisot eivät olleet
tietoisia järjestömme adresseis-
ta, vaikka perheen adressiasiat
usein hoitaa puoliso. Myynti
kasvoi hienosti ja piirinä nousim-
me jo 6 sijalla. Joulukorteissa
vedettiin henkeä edellisvuoden
Sulkakampanjan jälkeen, tavoit-
teesta toteutui 85 %.

Piirin vuosikokouksessa viime keväänä Utajärvellä soitti Utajärven nuorten puhallinorkesteri Petri
Ahon johtamana.

Kullattu korupinssi ei saanut
odotettua myyntimenestystä
näönsuojelukampanjan tuottee-
na. On kuitenkin todettava, että
naisklubi LC Oulu Sarat otti asi-
an omakseen. He myivät yhteen-
sä 80 pinssiä eli noin kolmasosan
piiriin hankituista pinsseistä. Se
oli kunnioitettava suoritus.

Palvelutyön arvo
Klubit lahjoittivat kauden aika-
na saatujen ilmoitusten ja ar-
viomme mukaan yli 200.000 eu-
roa ja tekivät palvelu- ja varain-
hankinta töitä yhteensä yli
20.000 tuntia kauden aikana.

Lionien palvelutyötä tarvitaan
ja sitä arvostetaan. Apuamme
tarvitaan ja uudistuminen toi-
mintatavoissa on tarpeen.  Teh-
tävä piirikuvernööriparina antoi
paljon ikimuistoisia hetkiä ja uu-
sia tuttavuuksia. Kauden aikana
selkeytyi koko Lions- toiminnan
merkitys ja mahtavuus niin pii-
rissä, Suomessa kuin koko jär-
jestössäkin. Teemme palvelutyö-
tä maailman luotetuimmassa pal-
velujärjestössä. Kiitokset kaikil-
le leijonille, puolisoille ja virkaili-
joille kaudesta.  Toivomme jak-
samista palvelutehtävissä hyvän
asian puolesta tuleville kausille.

DG-pari
Jaakko ja Pirkko Ponkala

Piirin www-sivuista vastaava
PDG Juhani Alanen Kajaanista
esittelee piirilehteä, joka on
kaksi vuotta toiminut TervaLei-
jona nimellä.



6

Piirin johtoryhmä perustettiin kolme vuot-
ta sitten Kalevi Kiviniityn piirikuvernööri-
kauden aikana. Johtoryhmä kokoontuu
aina ennen piirihallituksen kokousta kes-
kustelemaan ja valmistelemaan käsiteltä-
vät asiat. Yleensä keskustellaan kokouk-
sissa myös muista ajankohtaisista asiois-
ta, joten kokoukset tahtovat venyä vähin-
tään kolmen tunnin mittaisiksi.

Viimeksi johtoryhmä oli koolla helmi-
kuun alussa Utajärvellä. Samassa  koko-
uksessa esiteltiin piiriin hankitut uudet
opasteet, jotka on valmistettu kevyestä
muovista.

-Kokouspaikan tai muun paikan merkit-
seminen on nyt helppoa, sillä nuolitauluja
on joka lähtöön, osa myös kaksipuolisia,

Piirin johtoryhmä
kokoontuu säännöllisesti

Johtoryhmä kokoontui helmikuun alus-
sa Utajärvellä, josta kuva. Edessä Jorma
Soikkeli Kuhmo, Kalevi Holappa Utajär-
vi, Asko Merilä Utajärvi, Erkki Partanen
Utajärvi. Takarivi vasemmalta Kalevi
Kiviniitty Siikajoki, Mirja Manninen Oulu,
Jaakko Ponkala Oulu, Ahti Kaikkonen
Suomussalmi, Pentti Kuukasjärvi Oulu,
Risto Näpänkangas Vaala ja Raimo
Hoikka Pyhäntä. Kuvan otti johtoryhmään
myös kuuluva Heimo Turunen Oulusta.

Erkki Partanen esittelee uusia, muovista
valmistettuja opasteita.

kertoi tauluja esitellyt piirisihteeri Erkki Par-
tanen.

Hän suositti myös klubeja tilaamaan tau-
luja, joita nyt saa edullisesti, kun esityö on
maksettu. –Minulta saa lisätietoa, tiedot-
taa Erkki.

Mukana olevat klubit
Hailuoto
Haukipudas
Haukipudas/Kello
Hyrynsalmi
Ii
Kajaani
Kajaani/Linna
Kajaani/Pietari
Kajaani Vuohenki
Kajaani Kreivittäret
Kempele/Sampola
Kiiminki
Kiiminki/Jääli
Kuhmo
Kuhmo/Kuhmoniemi
Liminka/Lakeus
Liminka/Liminganlahti

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

Puolanka
Pyhäjoki-Merijärvi
Pyhäntä
Raahe
Raahe Fantti
Raahe Kreivi
Ruukki
Siikajoki
Sotkamo
Sotkamo Vuokatti
Suomussalmi
Suomussalmi Kianta
Tyrnävä
Utajärvi
Vaala
Vihanti
Vuolijoki
Leopiiri

Lions-liiton 107 I-piiri kiittää seuraavia klubeja
piirilehti TervaLeijonan tekemisen tukemisesta:
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Toimintakautemme on käänty-
nyt kevättä kohti. Aktiviteettejä
tehdään kovaa vauhtia ja hallin-
toasioissa ollaan jälleen päätös-
ten edessä. Uudet klubien virkai-
lijat tulee asettaa valittavaksi.
Virkailijoiden valinnoissa on
useita vuosia monissa klubeis-
sa ollut käytäntönä, että sihtee-
rit ja rahastonhoitajat toimivat
kaksi kautta peräkkäin tehtävis-
sään. Pikku hiljaa on tultu myös
siihen, että presidenttikin vali-
taan toiseksi kaudeksi peräkkäin.
Usein syynä on se, että haluk-
kaita tehtävien hoitajia ei löydy.
Mikä sinällään on ikävä asia.
Mutta jos asiaa tarkastellaan
positiivisesti, on tämän käytän-
nön etuna se, että klubi saa toi-
minnalleen työrauhan. Monissa
klubeissa on todettu myös hyö-
dylliseksi ns. “johtoryhmä”, joka
muodostetaan edellisestä, ny-
kyisestä ja tulevista presiden-
teistä. Näin saadaan toiminnan
suunnittelulle pitkäjänteisyyttä
ja jokainen tuleva presidentti si-
toutumaan klubin yhteisiin ta-
voitteisiin. Tämä malli helpottaa
myös presidentin tehtävien vas-
taanottamista.

Kokoukset rennoiksi
tapaamisiksi

Lions-toimintaa on pyritty uu-
distamaan hieman vapaamuotoi-
semmaksi, tätä viestiä on pyritty
tuomaan klubeille. Toivottavas-
ti siinä on onnistuttu. Enää ei
pidettäisi kuukausikokouksia
vaan kuukausitapaamisia.  Näis-
sä tapaamisissa käytäisiin läpi
toiminnan kannalta tärkeät asi-
at, mahdollisimman lyhyesti. Ai-
kaa jää näin enemmän yhdessä
ololle ja vapaalle keskustelulle.
Tällä tavoin saadaan myös jä-
senten mielipiteitä ja toiveita
yhteisistä asioista esille. Klubi-
laisilla on näin paremmat toimin-
ta-edellytykset ja jäsenistö pää-
see aktiivisemmin osallistumaan
toimintaperiaatteiden ja –tapojen
muokkaamiseen ja luomiseen
mieleisekseen. Tämänkaltainen
toiminta luo myös enemmän yh-
teenkuuluvuuden tunnetta ja
halua osallistua.

2.varapiirikuvernööri
Kansainvälinen vuosikokous
päätti kesällä 2008, että piirien
sääntöihin ja toimintaan tulee
mukaan 2. varapiirikuvernööri.
Tästä asiasta piirit äänestävät
kevään 2009 piirikokouksissaan
ja tekevät omat päätöksensä asi-
an toteuttamisesta. Tällä mallilla
on haluttu antaa valitulle henki-
lölle mahdollisuus valmistautua
etukäteen mahdollisimman laa-
jasti varsinaiseen piirikuvernöö-
rin tehtävään. 2. varapiiri-kuver-
nööri voi toimia myös piirikuver-
nöörin sijaisena mm. klubivierai-
luilla, kuten jo monessa piirissä
nykyinen varapiirikuvernööri te-
keekin. Vierailujen hoitaminen 2.
varapiirikuvernöörin voimin ei
ehkä meillä Suomessa ole niin
tarpeellista sillä piirimme ovat

pinta-alaltaan sellaisia, että vie-
railut saadaan tehtyä 1-2 henki-
lön voimin. 2. varapiiri-kuver-
nöörin ensisijaisena tehtävänä
voisikin olla esim. piirin jäsentoi-
mikunnan jäsenyys. Tätä kautta
hänellä olisi mahdollisuus tutus-
tua tulevan piirinsä klubeihin.
No, kesällä olemme jo viisaam-
pia tässä asiassa, kun näemme
millaisia päätöksiä on piireissä
tehty.

Mennyt syksy
Syyskausi kului nopeasti, halli-
tustyöskentelyä, Kuvernööri-
neuvoston kokouksia, Europa
Forum 2009 kokouksia, erilaisia
palavereja, klubi vierailuja ja -juh-
lia eri puolilla maata, tuntikausia
internetissä sähköposteja lukien
ja niihin vastaten ja puhelimes-

Monissa klubeissa on todettu myös hyödylliseksi
ns. “johtoryhmä”, joka muodostetaan edellisestä,

nykyisestä ja tulevista presidenteistä. Näin
saadaan toiminnan suunnittelulle

pitkäjänteisyyttä ja jokainen tuleva presidentti
sitoutumaan klubin yhteisiin tavoitteisiin.

sa puhuen. Keskusteluita eri toi-
mikuntien puheenjohtajien ja pii-
rikuvernöörien kanssa, milloin
tsemppausta ja murheita, milloin
ilosanomia.  Kaikkea tätä ja pal-
jon muuta on mahtunut mennee-
seen syksyyn. Puheenjohtajan ja
hallituksen harteilla on vastuu
toimintamme taloudellisesta
puolesta ja monista sellaisista
päätöksistä, joilla on vaikutusta
suoraan myös jäsenistöön. Ko-
konaisuutena voi sanoa, että
kaikesta huolimatta syksy oli
upea, ja sellaisen siitä teki leijo-
nien viestit, yhteydenotot ja klu-
bivierailut.  Niistä saa kummasti
voimia jatkaa eteenpäin.

Ole leijona leijonalle
Kaiken toimintamme tuoksinas-
sa meidän tulisi aina muistaa,
että olemme klubeissamme teke-
misissä henkilöiden kanssa, joi-
den Lions-toiminnan tarkoitus
on saada aikaan positiivista tu-
losta, apua sitä tarvitseville.
Meidän tulisi muistaa olla leijo-
nia myös toisillemme. Kohdella
toisiamme yhtä avuliaasti ja ys-
tävällisesti kuin kohtelemme ak-
tiviteettien kohteina olevia kans-
saihmisiä. Lions-toiminnan tulee
olla iloa tuottavaa myös tekijöil-
le. Otetaan toisemme paremmin
huomioon ja tehdään tästä en-
tistäkin hauskempi yhteinen jut-
tu.

Kiitos teille kaikille, ja erityi-
sesti niille joiden toimintaan
olemme saaneet osallistua tai
viestienne kautta tutustua. Kuu-
lemme ja koemme kanssanne ilol-
la erilaisia tapahtumianne. Toi-
von, että otatte rohkeasti yhteyt-
tä ja kerrotte millaista toimintaa
klubisanne on ja niin halutessan-
ne otamme mielellämme osaa ta-
pahtumiinne. Haluaisin myös
kuulla terveisenne liiton hallituk-
selle ja toiveitanne toimintamme
suhteen. Viedään yhdessä tämä
hyvin alkanut kausi päätökseen.

Heidi Rantala
Suomen lionsliiton

puheenjohtaja 2008-2009

Suomen Lions-liiton
puheenjohtajan
tervehdys Tehdään yhdessä

Heidi Rantala
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www.kymppi-eristys.fi

KELLO
Kissankuja 1, 90820 Kello puh. 08-564 1100

ark. 7-21
la 7-18

Lapsiperheystävällinen

SIIKAJOKI

www.siikajoki.fi

LC KUHMO/
KUHMONIEMI

Pohjois-Suomen
Syöpäyhdistys r.y.

Lionsklubeja
yhteistyöstä ja

toiminnan
tukemisesta

kiittää
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Edellisestä suomalaisesta foru-
mista tulee vuonna 2009 kulu-
neeksi 29 vuotta. Turku isännöi
forumia vuonna 1980 ja Helsinki
vuonna 1963. Forumimme on
suomalaisen lions-toiminnan
näyteikkuna Eurooppaan. Jokai-
sella klubilla on nyt mahdollisuus
tutustua eurooppalaisiin ystä-
viimme ja saada tuntumaa, mitä
muualla Euroopassa tehdään.
Suomalaisten osanotto on paras-
ta PR-työtä niin Suomelle kuin
Suomen lions-palvelulle.

Forum on tarkoitettu kaikille
leijonille ja jokainen on tervetul-

Tervetuloa Eurooppa Forumiin

Joka vuosi yli 1000 leijonaa Euroopan eri maista
tapaa toisensa Eurooppa Forumissa. Seuraava
konferenssi järjestetään 17.-19.9.2009 Suomes-
sa Tampereella. Forumin teema on “Yhdessä yli

ikärajojen”, “Connecting Generations”
lut. Forumin seminaareissa saa
koulutusta ja informaatiota siitä,
mitä Euroopan ja maailman lions-
klubeissa tapahtuu. Siellä tapaa
järjestön johdon ja kolmena ilta-
na on myös tilaisuus muiden vie-
raiden vapaamuotoiseen tapaa-
miseen ja forumin päätteeksi voi
ottaa osaa kaksipäiväiseen golf-
turnaukseen vieraidemme kans-
sa.

Tampereen forumissa olemme
lisäksi varanneet ensimmäisen
päivän suomalaisille. Pidämme
kuvernöörineuvoston kokouk-
sen ja järjestämme laadukkaan

seminaarin uudistuvasta Lions-
toiminnan painopisteestä, jossa
teemana on yhteistyö nuorten
kanssa.

Presidentti Martti
Ahtisaari pääpuhuja

Nobelin rauhanpalkinnon saaja,
pitkäaikainen tukijamme, presi-
dentti Martti Ahtisaari on lupau-
tunut pääpuhujaksi avajaisjuh-
laan. Hän puhuu Eurooppaa
kohtaavista haasteista. Odotet-
tavissa on mielenkiintoinen esi-
tys, joka varmasti kiinnostaa vie-
raitamme.

Eurooppa Forumin käännettä-
viä kieliä on viisi. Tampereella
pääkieli on Suomi. Pääkokouk-
sissa voi huoletta käyttää Suo-
men kieltä ja kaikki vieraskieliset
puheenvuorot tulkataan Suo-
meksi.

Tampereen forum antaa meille
mahdollisuuden näyttää Suo-
men leijonien voiman. Se on ai-
nutlaatuinen tilaisuus rakentaa
yhteyksiä muun Euroopan klu-
beihin ja saada uusia virikkeitä
oman klubin toiminnan kehittä-
miseen. Jokaisen klubin näkymi-
nen vieraillemme on tärkeää.

Harri Ala-Kulju
PID, 2009 forumin presidentti

Tamperetalon iso yleisösali

Tampereelle



1 0

Suomessa kampanja kesti aktii-
visesti vain puolitoista vuotta
johtuen Punaisen Sulan keräyk-
sestä. Lähtölaukaus I-piirissä
ammuttiin Kajaanissa helmi-
kuussa 2007. Kajaanin klubien
organisoimaan avajaisjuhlaan
osallistui puolisoineen lähes
sata leijonaa. Tilaisuuden juhla-
puhujana oli PID Harri Ala-Kul-
ju. Kentällä klubit heräsivät kam-
panjaan pikku hiljaa ja komein
rynnistys tuli loppuhetkillä. Kun
I-piirin kampanjan johto asetti
tavoitteeksi kunniallisen 100 000
dollarin ylityksen, niin se ylitet-
tiin ja roimasti.

Varainhankinnan ohella koko
maassa kerättiin silmälaseja ja I-
piiri suoritti keräyksen itsenäises-
ti kokoamalla Oulun, Raahen ja
Kainuun alueilla yli 3000 lasipa-
ria. Alkuseulonnan jälkeen ne
toimitettiin Karjalaan Apuun Jo-
ensuun.  Sieltä ne matkasivat
avun tarvitsijoille rajan taakse.

Koko maassa suoritettiin syk-
syllä 2007 näkökävely, johon
osallistui leijonia Oulussa ja Kai-
nuussa.  Osanottajia ei ollut ko-
vin paljoa eikä siten tuottoakaan
tullut, mutta hymyssä suin niin
lions-aatetta levittäen järjestäjät
ja yleisökin oli liikkeellä.

Loppujuhla Pietarissa
I-piirin loppujuhlat vietettiin
syyskuussa Pietarissa. Erinomai-
sesti onnistuneella matkalla oli
kaikkiaan 28 leijonahenkistä –
iloista ja hyväntuulista – henki-
löä mukana. Iltajuhlissa jaettiin
palkintoja hyville ryhmäkoordi-
naattoreille ja hyvillä syillä pal-
kittiin kaikki mukana olleet erilai-
sin palkinnoin.

Palkitut ryhmäkoordinaattorit
selvisivät lohkoissaan yhden
rajapyykin 10 000 dollarin parem-
malle puolelle. Palkituiksi tulivat
Eino Jakkula LC Liminka/Limin-
ganlahti, Matti Yrjämä LC Vaala,
Antero Aakko LC Oulu/Oulujo-
ki ja Jaakko Hettula LC Oulu.
Myös LC Ruukin Marko Kan-
gasjärvelän tunnollinen työ ryh-
mäkoordinaattorina kannattaa
mainita. Klubeista palkittiin LC
Liminka/Liminganlahti ja LC Uta-
järvi.

Pietarin matkalla leijonat tutus-

tuivat kaupungin tunnetuimpiin
nähtävyyksiin kuten Eremita-
geen, Kesäpalatsiin, Pietarin kirk-
koon ja paluumatkalla Viipurin
kuuluisa tori sai tuntea suoma-
laisten leijonien karjahduksia
tuulisessa säässä. Leijonaper-
heen eli PDG Heikki Marttilan,
lady Irja-Liisa Marttilan, lion Arto
Marttilan ja lady Vuokko Martti-
lan kaunista laulua kuultiin Man-
nerheimin linjoilla aidoissa olois-
sa järkälemäisten bunkkereiden
vieressä.

Utajärvi malliklubiksi
Syyskuussa tuli päämajasta ilo-
uutinen. Saimme toisen malliklu-
bin piiriimme LC Liminka/Limin-
ganlahden lisäksi. Liminkalais-
ten kokonaislahjoitus 17000
USD sijoittuu korkealle valta-
kunnan tilastoissakin. LC Utajär-
vi lahjoitti loppujen lopulta
10001 USD ja sai malliklubin sta-
tuksen. Onnea kummallekin klu-

Näönsuojelukampanja CSF II on virallisesti
päättynyt kesäkuun lopussa ja jatkoajankin

osalta vuoden vaihteessa.  I-piirin tulos on tämän
hetken tilastojen valossa hyvä eli yli 133 302

USD.  Tämä tulos lienee I-piirin osalta lopullinen,
sillä se vastaa niitä laskelmia mitä kentältä

kampanjajohdolle on saapunut.

Suomen kolmanneksi parhaaksi
Näönsuojelukampanjassa bille!

Piirien välisessä tilastossa –
jota joku kutsuu myös piirien
väliseksi kilpailuksi – I-piiri si-
joittui upeasti kolmanneksi jä-
senmäärään suhteutettuna.  N-
ja B-piiri olivat reilusti edellä
muita, mutta niistä muista oma
piirimme oli paras.

Haluan lausua tässä yhtey-
dessä kaikille kampanjaan osal-
listuneille klubeille vilpittömät
kiitokset kuten myös kymmenel-
le ryhmäkoordinaattorille ja kai-
kille, jotka omalla panoksellaan
auttoivat näönsuojelussa.

Matti Tieksola
piirikoordinaattori

I-piirin näönsuojelukampanjan loppujuhlat vietettiin syyskuussa Pietarissa. Kuvassa Pietarinmatkalaiset.

Matti Tieksola



1 1

AR -säätiön hallitus on julista-
nut jälleen adressimyyntikilpai-
lun piireille ja klubeille kaudelle
2008-2009. Meillä I-piirissä ta-
voitteena päästä palkinnoille.
Klubit kilpailevat tilitetyn ad-
ressimyynnin kokonaismääräs-
tä ajalla 1.7.2008 – 30.6.2009.

Viisi parasta klubia palkitaan:
Ensimmäinen palkinto on 500 e,
II-palkinto 400 e, III-palkinto
300 e, IV-palkinto 200 e ja V-pal-
kinto 100 euroa. Kannattaa siis
tämänkin takia käyttää ARS-ad-
resseja!

Adressimyynti koko maassa
on lähtenyt hyvin käyntiin!
Koko maassa on laskutettu 48
000 euroa = 4800 adressia mar-
raskuulle mennessä viime
vuonna. Piirissämme on toimi-
tettu 10 klubille yhteensä 290
adressia, jossa lisäys edelli-
seen vuoteen 61 %. Minimita-
voite on, että jokainen Lion
käyttää vuoden aikana ainakin
yhden adressin onnitellakseen
tai muistaakseen jotakuta lä-
himmäistään!

Tilaukset tehdään AR-sääti-
ön kotisivun kautta. I-piirin
osalta vastaan toimituksista.
Varastosta Oulusta toimitukset
tulevat normaalisi varsin pikai-
sesti. Voitte toki myös soittaa
tilauksenne, yhteystiedot vuo-
sikirjassa. Adressit maksavat
edelleen 10 euroa /kpl.

Ritarius velvoittaa
Sanotaan, että aateluus vel-
voittaa. Me lionit voimme sa-
noa, että “Ritarius velvoittaa”.

Lionsritari on arvo, jota kun-
nioitetaan ja arvostetaan ja jon-
ka tulisi aateluuden tavoin vel-
voittaa entistäkin parempaan
palvelusuoritukseen omassa
klubissa ja koko järjestössäm-
me.

Hyviä Lioneja on varmasti
jokaisessa klubissa, muistakaa
ansioituneita lioneja oman jär-
jestömme arvostetulla tavalla –
Ritariudella!

DC Pentti Kaukonen
ARS-toimikuntajohtaja

Arne Ritari Säätiön

Arne Ritari Säätiön toiminnan tavoitteena
on tukea Suomalaisia Lions-klubien toimin-

taa myöntämällä avustuksia klubien
hyväntekeväisyys -aktiviteetteihin.

 kuulumisia

Arne Ritarin syntymäpäivän tilaisuus
21.02.2009

Oulussa järjestetään Lions-tilaisuus, johon kutsutaan
kaikki piirimme Lionsritarit ja Melvin Jones-lionit.

Kutsun saavat myös kaikki
I-piirin Lionit klubiensa kautta.

Tilaisuuteen osallistuu myös Suomen Lions-liiton
puheenjohtaja CC Heidi Rantala. Tilaisuus toimii

kaikkien Lionien yhteisenä, virkistävänä juhlailtana.

Tarkoitus on, että lioneja puoli-
soineen osallistuu seminaariin
laajalti eri klubeista Lions I-pii-
rin alueelta.

ke 9.9.2009 klo 18
Pohjankartanossa Suvantokatu 1 Oulu

ASIOITA KÄSITTELEVÄ SEMINAARI

Tiedustelut Kalevi Kiviniitty p. 050 556 1077
kalevi.kiviniitty@oulu.fi

Lions I-piirin Nuorisotyötoimikunta Nuorten Ystävät ry

Asiantuntijaluennon pitää las-
tenpsykiatri, kirjailija Jari Sink-
konen. Lisäksi on useita asian-
tuntijoita sisältävä paneeli, jolle
yleisö voi esittää kysymyksiä
seminaarissa jo etukäteen.

Tervetuloa!

Jari Sinkkonen

LASTEN JA NUORTEN

Suomen Lions-liiton 56. vuosikokous
Haminassa 5.6.-7.6.2009
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Viime vuoden joulukuun puoles-
sa välissä Kööpenhaminassa ko-
koonnuttiin 17 aktiivisen ja pal-
veluhenkisen leijonan voimin
pohtimaan, millaista on pohjois-
mainen toiminta ja miltä sen tu-
levaisuus näyttää. GMT (Global
Membership Team) tapaaminen
oli osa kansainvälisen jäsenoh-
jelman toimenpiteitä.

Erityisenä agendana oli keskit-
tyä kouluttautumalla uusien klu-
bien perustamisen ja jäsenhan-
kinnan menetelmien kehittämi-
seen. Tapaamiseen osallistui lei-
jonia kaikista Skandinavian mais-
ta. Suomea tapaamisessa edus-
tivat Kalle Ylinen Karkusta, Hilk-
ka Ruusuvirta, Nurmijärveltä ja
Susanna Saranlinna Oulun Han-
noista.

Yhteisöllisyyttä
yli rajojen

Kööpenhaminan kokoontumi-
sen aikana kävi selväksi, että lei-
jonatoiminta eri Pohjoismaissa ei
juurikaan poikkea toisistaan. Pal-
veluaktiviteetit ja varain-hankin-
ta on hyvin samantyyppistä, oli-
pa sitten kyse klubin toiminnas-
ta Islannissa tai Suomessa.
Myös jäsenhankintaa toteute-
taan pitkälti samaan tapaan kai-
kissa Pohjois-maissa. Voisi var-
maankin sanoa, että on havait-
tavissa Pohjoismaista yhteisöl-
lisyyttä leijona-toiminnassa.
Tästä johtuen Kööpenhaminan
kokoontumisen jälkeen kunkin
osanottajamaan edustajat lähti-
vätkin kotiin varsin innostunei-
na kokemusten jakamisesta.

Osanottajille muodostui myös
vahva näkemys siitä, että koulu-
tusaineisto tarvitsee kielellisen
käännöstyön lisäksi myös kult-
tuurista käännöstyötä. Koulut-
tajana Kööpenhaminassa toimi
Mindy Marks. Jäsenten rekry-
tointiin sekä uusien klubien pe-
rustamiseen tarkoitettu koulu-
tusmateriaali oli tehty sopivaksi
amerikkalaiseen leijonatoimin-
taan, minkä todettiin olevan mo-
nelta osin varsin erilaista.

Haasteita tarjolla
Kilpailu uusista jäsenistä ja ak-
tiivisista palvelutoimijoista on
kovaa. Leijonatoiminnan va-
kuut-tavuus ei enää riitä pitä-
mään yllä elinvoimaisuuttamme.
Jokaisen jäsenen olisi löydettä-
vä itselleen sopiva tapa kutsua

mukaan uusia jäseniä tuttava- /
ystäväpiiristään. Näin jäsenis-
tömme uusiutuu ja toiminnalle on
luvassa myös tulevaisuus. Suo-
malaisen tutkijan, Anne Birgitta
Pessin, mukaan vapaaehtoistyö-
hön haluttaisiin kyllä osallistua,
jos vaan joku pyytäisi mukaan.

Suurena haasteena leijonille on
jäsenten pysyvyys. Tosiasia on,
että maailmassa on jo enemmän
toiminnasta eronneita kuin toi-
minnassa mukana olevia aktiivi-
sia lioneita. Miksi näin? Vasta-
ukset löytynevät pitkälti klubeis-
ta. Arkipäivän haasteet asetta-
vat riman korkealle, kun mieti-
tään osallistumista vapaaehtois-
ja palvelutyöhön.  Klubien on-
kin todella syytä paneutua poh-
timaan toimintaansa ja ryhtyä
kehittämistoimiin, mikäli jäsenis-
tö niin kokee. Osallistuminen on
annettava jotain. On erittäin tär-
keää pohtia osallistumisen mo-
tiiveja sekä onnellisuuden ja elä-
mänlaadun elementtien vaiku-
tusta osallistumiselle.

Yhtenä haasteena on myös
’avata ovet’ toiminnan tarkaste-
lulle. Suuren yleisön mielikuvat

toiminnasta vaikuttavat mm. jä-
senhankintaan. Meidän tulee
panostaa palvelutoiminnasta tie-
dottamiseen ja kuunnella roh-
keasti ihmisten ajatuksia siitä,
millaisena toiminta nähdään.
Kehittämisen ja uudistumisen
tarpeet löytyvät kuuntelemalla.
Kuten monella taholla on todet-
tu, on myös tässä yhteydessä
sanottava, että ratkaisevaa tule-
vaisuuden leijonatoiminnalle
sekä nuorten että naisjäsenten
määrän kasvattaminen. Kööpen-
haminan erityisenä huomiona
kuitenkin on myös syytä todeta,
että nykyajan vireät ja hyvinvoi-
vat eläkeläiset ovat merkittävä ja
potentiaalinen joukko uusiksi
leijoniksi.

Nyt on aika toimia
Viikonloppu Kööpenhaminassa
oli antoisa ja innostava kokemus.
Se syvensi monella tavalla ku-
vaa leijonatoiminnasta ja avasi
erilaisia tapoja nähdä asioita.
Kööpenhaminan kokoontunei-
den yhtenä tärkeänä huomiona
on sanottava, että meidän tulisi
klubeissa ja piireissä hyödyntää

jäsenistöämme laajemmin ja tar-
koituksenmukaisemmin.

Tarvittava osaaminen voi löy-
tyä omasta klubista ja sitä hyö-
dyntämällä vaikutetaan luonnol-
lisesti positiivisella tavalla jäse-
nistön pysyvyyteen. Uudistumi-
sen paineet voivat tuntua monis-
ta epämiellyttäviltä. Tähän sopii
lainata Mindy Marksia: “Muu-
tokseen lähdetään mukaan, kun
annetaan mahdollisuus olla mu-
kana.”.

Eräs Kööpenhaminan loppu-
lauseista oli: “Me leijonat olem-
me hyviä tekemään power point-
teja. Mutta jonkun pitäisi tehdä
hommiakin!” Nyt on siis aika
kääriä hihat ja ryhtyä hommiin.
Jos on tarve saada uusia jäse-
niä, niitä hankkimaan. Jos on tar-
ve perustaa uusia klubeja, niitä
perustamaan. Hyödynnetään
kokeneet, luotetut leijonat sekä
erityisesti ne, jotka sitoutunees-
ti vuodesta toiseen palvelevat
ilolla ja sydämestä. Tulevaisuut-
ta muutetaan tänään!

Susanna Saranlinna
GMT-kouluttaja

Pohjoismaista yhteisöllisyyttä
leijona-toiminnassa

Tulevaisuutta tutkailemassa Kööpenhaminassa:

Me leijonat täällä Suomessa ja I-piirissä taidamme aika
harvoin pysähtyä ajattelemaan, että olemme todellakin

osa kansainvälistä palvelujärjestöä - ja edustamme
erityisesti skandinaavista leijonatoimintaa.
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LC Suomussalmen kuukausikokouksessa 5.5.08 oli juhlava tilaisuus. Ritareiksi
lyötiin Pekka Vikholm, Jaakko Mikkonen ja Ilmari Hekkala. MJ- jäsenyyden
tunnukset luovutettiin Ensio Jäskelle ja Hannu Ryhäselle. Kaudella ovat MJ-
jäsenyyden jo aikaisemmin saaneet Matti Tuura ja Simo Viinikkala.
Ritariksilyönnin ja tunnusten jaon suoritti lionsritari PCC Matti Tuura. Kukat
puolisoille ojensivat Aila Viinikkala ja Sirkka-Leena Tuura. (Simo Viinikkala)

Ritareita ja MJ-jäseniä
Suomussalmella

Yli 25 vuotta meni ennen kuin LC Siika-
joki päätti hankkia ensimmäisen jäsenen
Melvin Jones veljeskuntaan. Klubissa
on ollut erittäin korkea kynnys hakea
klubissa aktiivisesti toimineille jäsenille
kunnianosoituksina arvostettua järjes-
tön perustajan mukaan nimettyä Mel-
vin Jones jäsenyyttä. Samoin on ollut
laita lionsaatteen Suomeen tuoneen
Aarne Ritarin mukaan nimetyn säätiön
Lionsritarin arvon osalta. Klubissa on
perinteisesti panostettu lionsaatteen
mukaisesti palvelutyöhön ja ulkopuo-
listen auttamiseen. Usein korostettu te-
kijöiden ja taustavaikuttajien muistami-
nen on tapahtunut “koruttomasti” ai-
emmin oman väen keskuudessa.

Nyt Lions Club Siikajoki muisti erit-
täin ansiokkaasta ja aktiivisesta lions-
työstä lion PDG Kalevi Kiviniittyä MJ-
jäsenyydellä Revonlahden vanhassa
pappilassa 6.5. 2008 pidetyssä kokouk-
sessa. Muistamisen ajankohta ja paik-
ka olivat harkittuja, sillä huhtikuussa oli

Ensimmäinen Melvin LC Siikajoelle

PDG Kalevi Kiviniity (vas.) vastaanottaa Melvin Jo-
nes jäsenyyttä osoittavan laatan LC Siikajoen presi-
dentti Jukka Ruopsalalta Revonlahden kotiseutu-
talolla. MJ-laatan luovutuspuheessa presidentti Juk-
ka Ruopsa toivoi, että Kalevi Kiviniityn esimerkki
innostaisi myös muita klubilaisia edelleen jatka-
maan aktiivista lionstoimintaa.

tullut kuluneeksi tasan kaksisataa vuot-
ta Suomen sodan ensimmäisistä taiste-
luista. Sodan ensimmäinen voitokas
taistelu käytiin Siikajoen kirkonkylän
maastossa 18.4.1808. Seuraava taistelu
käytiin juuri Revonlahden pappilan  ym-
päristössä 27.4.1808.

Melvin Jones jäsenyydellä muistettu
PDG Kalevi Kiviniitty  oli huhtikuussa
2008 ansiokkaasti järjestämässä Siika-
joen ja Revonlahden kylien kotiseutu-
väen kanssa näyttävää juhlaa kyseis-
ten taistelujen 200-vuotisjuhlan mer-
keissä. Jäsenyydestä kertova laatta luo-
vutettiin toukokuun klubikokouksessa
Revonlahden vanhassa pappilassa, joka
toimii nykyään kunnostettuna kotiseu-
tutalona ja on käytettävissä tilauksesta
erilaisiin tilaisuuksiin. Juhlallisen tilai-
suuden ja kokouksen päätyttyä klubi-
laiset pääsivät nauttimaan vielä pappi-
lan vanhan ulkosaunan löylyistä.

Vesa Ojanperä

Iin Lions-klubi sai keväällä 2008 kaksi uutta Melvin
Jones-jäsentä, Sulo Koskelan ja Erkki Taskilan. Kuva
Kari Kiuttu.

Melvineitä Iissä

Melvin Jones jäsenyys luovutettiin lion Viljo
Haatajalle marraskuun  kuukausikokouksessa LC/
Oulu Myllyoja/Haapalehto klubissa. Luovuttajina
aluepuheenjohtaja Pentti Kuukasjärvi ja klubin pre-
sidentti Antti Pönkkö.

Melvin  jäsenyys Haatajalle
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 LC Hailudon klubin kauden päätöstilaisuudessa Lionsritarin ar-
von sai Sirkka Järvelä Kotiseutuneuvos Helge Wigrenin toimies-
sa seremoniamestarina.

Hailuotolainen Sirkka Järvelä ritariksi

 LC Oulu Avain palkitsi kauden aikana 8 lionia MJ-jäsenyyksillä.
Kuvassa paikalla olleet uudet MJ:t.

LC Oulu Avaimelle uusia
Melvin Jones jäseniä

LC Kuhmon perustajajäsen Leo Virta sai kauden päätösjuhlassa
MJ-jäsenyyden. Kuvassa myös hänen puoliso ja klubin presi-
dentti Reijo Inget.

LC Kuhmon perustajajäsen ritariksi

Kuvassa PCC Pekka Rautakorpi suorittamassa juhlallista
Ritariksi vihkimistä Kullervon ollessa vastaanottavana osapuo-
lena. Taustalla LC Oulu-Raatti klubin tämän vuoden presidentti
Harri Kinnunen, Eeva Rautakorpi ja uuden Ritarin puoliso An-
nikki Niiniketo.

Kullervo Niiniketo Lionsritariksi
Oulu-Raatti klubin toimintakau-
si alkoi normaalia juhlallisem-
min, kun syksyn ensimmäises-
sä kokouksessa 15.09.2008 pit-
kään Lions-työtä tehnyt Kuller-
vo Niiniketo lyötiin Lionsrita-
riksi. Kullervo Niiniketo aloitti
Lions-työnsä 1979 ja siirtojäse-
nenä Oulu-Raatti klubiin Hän
tuli 2001. Aktiivinen ote palve-
lutyöhön on säilynyt kiireises-
tä työtehtävästä huolimatta.
Nyt kun aikaa Lions-työhön on

LC Vaala luovutti syksyllä Melvin Jones jäsenyydet vas. Matti
Yrjämälle, Risto Näpänkankaalle ja Heikki Kiviojalle.

enemmän, on Kullervo toiminut
mm. aktiivisena auditoijana ja
osallisena kaikissa klubimme ta-
pahtumissa. Presidentin tehtä-
vät jo toistamiseen ovat odotta-
massa seuraavalle kaudelle. Kii-
tospuheessaan Kullervo kiitti
huomioimisesta ja totesi, että
“yllätitte täysin, en osannut yh-
tään odottaa” ja sen uskoi, kun
kuuli ja näki vaikutuksen.

Pentti Kaukonen

Melvin Jones jäseniä Vaalassa
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Oulu Tervan uudet Melvin Jones
jäsenet saivat ottaa vastaan ar-
vokkaat Melvin Jones tunnuk-
set, Myllyojan asukastuvalla vii-
me vuoden toukokuussa järjes-
tetyssä kauden päättäjäistilai-
suudessa. Kuvassa vasemmal-
ta viime kauden presidentti Rei-
jo Raski, Tauno Puolakka, klu-
bin perustajajäsen Matti Immo-
nen ja jäsenyydet luovuttanut
piirikuvernööri Jaakko
Ponkala, jonka toimikaudella
jäsenyydet haettiin. (av)

LC Oulu Terwalle kaksi Melviniä

LC Vihanti vietti joulukuun kuu-
kausikokousta juhlavissa tunnel-
missa. Sight First II-kampanja oli
suoritettu kunniakkaasti loppuun
ja tavoitteeksi asetettu 4 000 USD
saavutettu. Klubilla oli ilo luo-
vuttaa neljälle ansioituneelle lio-
nille Melvin Jones-jäsenyydes-
tä osoittavat tunnukset.

Neljä Melvin Jones-jäsenyyttä Vihantiin

Kuvassa uudet Melvin Jones-
jäsenet ja keskellä jo aikaisem-
min jäsenyyden saanut  Jorma
Pudas puolisoineen.  Vasem-
malta Lauri Utunen, Pekka Rä-
sänen, Jorma Pudas, Heikki
Lehtovirta ja Martti Hyvärinen.

LC Liminka-Lakeus vietti  40-
vuotisjuhlaansa ja LC Liminka
Liminganlahti 25-vuotisjuhlaa
viime vuoden toukokuun alussa
Limingan kansanopistolla lähes
100 henkilön läsnä ollessa. Vie-

Limingan klubeilla laaja näköala

LC Liminka/Liminganlahden ja LC Liminka/Lakeuden uudet Melvinit ja ritarit sekä ansiomerkin saaneet yhteisessä kuvassa. Kuva:
Arto Lehto

railijoita oli 11 klubista. Monipuo-
lisessa musiikin ja puheitten sä-
vyttämässä illassa oli juhlapuhu-
jana Suomen Lions-liiton kan-
sainvälinen johtaja Harri Ala-
Kulju. Hän onnitteli klubeja esi-

merkillisestä työstä. -Limingan
klubien jäsenillä on ollut laaja
näköala, jolla on nähty ennen
kaikkea lähelle, mutta myös kau-
as. Klubi on tärkeä joukko sydä-
miä Suomen 27 700 ja maailman

1,4 miljoonan leijonan työssä.
Näistä sydämistä syntyy se läm-
min suuri sydän, jolla teemme
parempaa maailmaa, totesi Ala-
Kulju.
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LC Kempele Sampolan toimintaa
Viime keväänä vietettiin LC
Kempele Sampolan 25-vuotis-
juhlaa, jossa luovutettiin lion
Väinö Mäenpäälle MJ–jäse-
nyys. Oikealla puoliso Toini Mä-
enpää ja vasemmalla presi-
dentti Ahti Juvani.

Alla: LC Kempele Sampolan
vvuoden 2008 pikkujoulua vie-
tettiin Oulunsalon Peuhussa.
Siellä oli eräänä ohjelma-
numerona näytelmä Lempi ja
Toivo (Lempinä Anja Hirvelä ja
Toivona Taisto Sorvala).

Ladyt esittävät ohjelmaa Kempele
Sampolan klubin 25-v juhlassa.

Kempele/Sampolan veljet aidanmaalausaktiviteetissa  syys-
kuussa Cajanuskodilla. Vas. Erkki Rauma, Mauri Suorajärvi,
Väinö Mäenpää ja Aarne Karvonen. (Kuva. Jorma Auniola)

Kempele Sampola klubin jäsenet muistivat viime lokakuussa klu-
bin perustajajäsentä Ahti Juvania lämmittävällä 72-vuotis
syntymäpäivälahjalla. Talkoojoukko tuli ja pilkkoi 30 kuutiomet-
riä halkoja, joita Juvanin kodissa poltetaan muun muassa pirtin
leivinuunissa. Talkooryhmässä ahkeroi kuusi lionia, joilla
talkootyön tekemisessä kukkii myös huumori. (Kuva Maija-Liisa
Juvani)

HalonhakkuutalkootAidanmaalaustalkoot



1 7

LC Tyrnävän järjestämät Tyrnä-
vän Perunamarkkinat järjestettiin
viime syyskuun viimeisenä lau-
antaina 15. kerran. Markkinat
ovat nousseet suosituksi tapah-
tumaksi, sillä markkinoilla käy
vuosittain lähes 5000 henkilöä.

 –Näille markkinoille painettiin
5 000 lippua. Pääsylippuunhan
kuuluu se kahden kilon peruna-
säkki, ja niitä on ollut semmoiset
4 300. Ja koko määrä on aina
mennyt, kertoi järjestelyistä vas-
taava lion Antti Matinolli. Mark-
kinoilla on perinteisesti myös

mielenkiintoista ohjelmaa. Viime
markkinoilla vieraili imitaattori
Reijo Salminen ja valokuvaaja
Hannu Siitosella oli lintu- ja luon-
toaiheinen valokuvanäyttely.
Musiikista huolehti Oulun Pam-
maus. Viime vuoden sadeilmat
aiheuttivat ylimääräistä huolta
järjestäjille. Markkinalauantaina
oli kuitenkin hieno syksyinen
sää. Tänä vuonna markkinat
ovat lauantaina 26.9, jonne Tyr-
nävän lionsklubilaiset toivotta-
vat kaikki tervetulleeksi. (ht)

Perunamarkkinoilla lähes 5000 kävijääHieno syksyinen sää suosi tuhat-
päistä markkinavierasjoukkoa

LC Oulun järjestämä pääsiäis-
kokko lankalauantaina Oulun
Lammassaaressa on klubin tär-
kein varainhankinta-aktiviteetti.
Pääohjelmanumero on trullikil-
pailu, jonka jälkeen sytytetään
kokko. Lisäksi on tarjolla ongin-
taa, ilmapalloja, arpoja ja pikku
purtavaa. Väkeä tämä vuosittai-
nen tapahtuma kokoaa useita

Pääsiäiskokko Oulun
Lammassaaressa

tuhansia ja osallistujat tulevat
mukaan yleensä perheittäin.

Tärkeimmät klubin avustus-
kohteet ovat lähiseudun apua
tarvitsevat sotainvalidit, nuoret
ja nuorisotyö sekä kansainväli-
nen nuorisovaihto. Tänä vuon-
na pääsiäiskokko sytytetään
lauantaina 11.4. (ht)

Viime vuoden pääsiäiskokolla oli jälleen tuhansia ihmisiä
räntäsateesta huolimatta.

Monet kävijät läksivät kotiin ruoka-
perunasäkki mukanaan
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LC Hailuoto hoiti markkinoiden
liikennejärjestelyt ohjaten saa-
puvat autot järjestetylle pysä-
köintialueelle.

LC Hailuoto on ollut mukana
markkinoilla alusta alkaen. Lii-
kenteen ohjaus sujuukin jo rutii-
nilla, vaikka pientä vipinää aihe-
uttaakin kiivaimpana aikana puo-
len tunnin välein mantereelta lau-
tan tuoma 50 - 60 auton letka.
Tapahtuman onnistuminen vaa-
tiikin pienen klubin kaikkien jä-
senten aktiivisen osallistumisen.

Leijonilla on ollut markkinoilla
jo usean vuoden ajan oma myyn-
titeltta, jossa tarjolla on ollut pai-
kan päällä suuhun pantavaa sekä
myös mukaan otettavaa. Ma-
koisa puuro mehukeittoineen ja

Hailuodon leijonat Siikamarkkinoilla
Jo perinteeksi muodostuneet Hailuodon

Siikamarkkinat järjestettiin lokakuun toisena
viikonloppuna 11-12.10.2008.Kävijöitä näillä jo
vuodesta 1992 lähtien järjestetyillä markkinoilla

oli tänäkin vuonna useita tuhansia.

kahvit makoisine leivonnaisi-
neen ovat olleet vieraiden suo-
siossa. Samoin kysyttyjä ovat
olleet saunavihdat, rappurallit,
kuusenkerkkäsiirappi ym. leijoni-
en kesän aikana markkinoita sil-
mälläpitäen askartelemat myyn-
tiartikkelit.

Unohtaa ei myöskään sovi
hailuotolaisen kellomestarin Väi-
nö Järvelän lahjoittamaa ko-
measointista kelloa, jonka hän on
lahjoittanut Leijonille arpajais-
palkinnoksi.

Liikenteenohjauksella ja teltta-
myynnillä on merkittävin osuus
LC Hailuodon varainhankinnas-
sa, joten toivomme, että myös
jatkossa leijonat ovat ahkerasti
mukana järjestelyissä.

Leijonat opastamassa autoilijoita pysäköintialueelle. Muun muassa liikenteenohjauksella on merkittävin osuus LC Hailuodon
varainhankinnassa. Liikenteen ohjaus sujuu leijonilta rutiinilla, vaikka pientä vipinää aiheuttaakin kiivaimpana aikana puolen tunnin
välein mantereelta lautan tuoma 50 - 60 auton letka.

Leijonien teltassa tarjoiltu puuro maistui markkinavieraille. Pöy-
dän takana tarjoilemassa lionit Päivi Niemelä ja Paula Kuivala.

www.polartek.fi

Teollisuuden konsultti ja suunnittelija
jo vuodesta 1975

OULU • KOTKA • JYVÄSKYLÄ • VARKAUS • OY Kalottikonsult AB KEMI
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Piirihallituksen jäsenet saivat
Sotkamosta niin nykypäivän
kuin historiallista tietoa uuden
piirihallituksen ensimmäisessä
kokouksessa lauantaina 30.8.08.

 Kokous pidettiin Naapurivaa-
ran huvikeskuksessa, josta Sot-
kamon klubin sihteeri Ari Korho-
nen piti kokousväelle esitelmän.
–Laajalti Kainuusta ja jopa ym-
päri Suomea kokoontuva tans-
siväki sekä artistit taas omalta
puoleltaan ovat äänestäneet
vuosittain Naapurivaaran huvi-
keskuksen Suomen parhaaksi
tanssilavaksi useaan kertaan vii-
me vuosina. Paikan omistavan
Sotkamon Nuorisoseuran aktii-
viväki tekee kaikki työt talkoilla,
myös kokousväen ruoka- ja kah-
vitarjoilun, hän kertoi. Kunnan
tervehdyksen esitti valtuuston
varapuheenjohtaja Anne Lukkari
korostaen Sotkamossa olevan
tekemisen meininkiä. Sotkamon
klubin presidentti Antti Leppä-
vuori kertoi, että Sotkamossa on
ollut vireää ja paikkakunnan ke-
hittämisen merkeissä olevaa

Uusi piirihallitus vieraili Sotkamossa
lionstoimintaa vuodesta 1965
lähtien kahden klubin sekä nuor-
ten muodostamien kahden Leo
klubin toimesta.

Piirikuvernööri Asko Merilä
Utajärveltä toi terveiset kansain-

välisestä vuosikongressista
Bangkokista. Kokoukseen osal-
listuivat myös piirihallituksen
jäsenten puolisot, jotka tutustui-
vat kiertoajelun aikana Naapuri-
vaaran lisäksi Snowpolikseen ja

Tämän kauden
piirihallitus

yhteiskuvassa

LC Oulu/Raatti klubi oli mukana
Oulun Energia Areenalla järjes-
tetyssä Kesäpiha-puutarha mes-
sut tapahtumassa 16.-18.5.2008.

Osallistumisen tavoitteena oli
tuoda Lions-aatetta ja hyvää

Oulu/Raatti mukana Kesäpiha-messuilla
Voitto Juutinen valmiina palve-
lukseen ja tietojen jakamiseen.
Messupöydän reunalla olevat
SightFirst -kampanjajulisteet
kirvoit-tivat keskusteluja sokeu-
desta ja monelle yleisöstä oli-
kin yllätys miten paljon lionit
ovat töitä tehneet muun muas-
sa sokeuden poistamiseksi.
Suurin osa ei tiennyt esimerkik-
si, että sokeiden valkoinen
keppi on lioneitten lanseerama.
Tästäkin asiasta tietoa tuli jaet-
tua.

harrastustamme esille messukä-
vijöille, sekä päästä kertomaan
koko järjestön toiminnasta. Ta-
voitteena oli tietenkin myös saa-
da paikallisesta Lions-toimin-
nasta tietoutta eteenpäin kaikel-

le kansalle niin oululaisille kuin
muillekin messuvieraille.

Paikka oli ylätasolla pääkäytä-
vällä, joten varmaan monikin
huomasi osaston. Todelliseen
keskusteluun Lions-aatteesta

tavoitettiin joitakin henkilöitä ja
saimme siten tavoitteelle katet-
ta.

Pentti Kaukonen

Messuosastolla Voitto Juutinen, Erkki Manninen, Mirja Manninen,
Seija Juutinen ja Heimo Turunen

Hotelli Lomaklubiin. Osa kokous-
väestä jäi vielä viettämään iltaa
Naapurivaaralla tanssiliikunnan
merkeissä.

Heimo Turunen

Mainuantie 350 B, 87100 Kajaani
puh. (08) 612 0082, 044-320 0046
aineistot@kajaaninoffsetpaino.fi
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Viimeinen reitti tuntui sopivammalta, aino-
astaan huono sää muutti suunnitelmia lähtö
hetkellä ja jouduimme poikani kanssa lyhen-
tämään matkaa yhdellä päivällä. Tarkoituk-
sena oli ajaa pääsääntöisesti pienempiä ky-
läteitä, näin reitistämme muodostuisi vaati-
vampi  ja näkisimme myös paremmin keski-
suomalaisia maalaismaisemia.

Juhannuksen jälkeinen tiistai-ilta toi au-
ringon esille, kun pakkasimme pyörälaukku-
ja seuraavan päivän lähtöä varten. Varus-
tuksemme muodostui vaatteista, ruuasta ja
juomasta. Yöpymisvarusteita meidän ei tar-
vinnut pakata, koska olimme päättäneet ma-
joittua maatilamajoituksissa tai ystävien luo-
na.

1. päivä
Jyväskylä – Luhanka 76 km

Keskiviikkoaamu valkeni viileänä, +12 astei-
sena, mutta sateettomana kun lähdimme mat-
kaa Jyväskylän pohjoispuolelta kohti Muu-
ramea. Matka taittui reippaasti kohti Kärkäs-
tensalmen siltaa, minne oikaisimme hyvin
mäkisten pienten sorapintaisten kyläteiden
kautta. Matkanvarrelle jäi kauniita maalais-
maisemia lehmä- ja lammaslaitumineen.  Päi-
jänteen Ristiselkä välkkyi mäkien päältä kirk-
kaana.

Puolenpäivän jälkeen olimme Kärkästen-
salmen sillalla, tuuli oli Mustanselältä hyvin
voimakas, joten maiseman ihailuun käytim-
me aikaa vain valokuvauksen verran. Sillan
etelä päässä  on ravintola Lossivahti . Si-

Pyöräretki Keski-Suomeen

säänpääsyä vartioi kaksi suurikokoista koi-
raa, joten etsimme terassilta menevän sivu-
oven, jonka kautta uskaltauduimme kysymää
ruokailumahdollisuutta. Jauhelihapihvi löy-
tyi päivän listalta, joka etsii vertaistaan; pak-
suus oli noin 3mm ja koko aavistuksen ver-
ran munankeltuaista suurempi, onneksi muu-
sia oli riittävästi. Paikka oli muutenkin eläh-
täneen näköinen, varsinkin epäsiistit wc-ti-
lat ilman käsipaperia.

Matka jatkui kohti Luhankaan Vaaruvuo-
ren ja muiden korkeiden mäkien kautta. Mat-
kanopeus n. 15 kilometriä tunnissa. Taukoja
pidimme kahden tunnin välein jolloin nau-
timme juomia ja välipalana leipää sekä he-
delmiä. Luhangalle saavuimme hyvävoimai-
sena 76 kilometrin päivätaipaleen jälkeen.
Markkulan kotimajoitus tarjosi meille miel-
lyttävän aittamajoituksen. Emäntä oli lämmit-
tänyt vanhan rantasaunan, jonka leppoisis-
ta löylyistä saimme nauttia.  Kiukaalla läm-
mitetty grillimakkara täydensi energiavaras-
tojamme. Lämpimässä kesäillassa istuskelim-
me aitanportailla talon isännän kanssa ja
pohdimme maatalouden tulevaisuutta ja maa-
tilamatkailua. Hyvin hoidettu karja käysken-
teli laitumella ja seurasi meidän jutustelua.

Talonväki oli erittäin ystävällistä, illalla is-
tuskelin heidän kanssaan ja katsoin Turkki
– Saksa EM- jalkapallon välieräottelun. Asi-
antuntemusta oli myös toisten vieraiden jou-
kossa,  19 vuoden mestaruussarjakauden
verran. Nykyisin tämä pariskunta asui talvet
Valenciassa. Pelin jälkeen kömmin aittaan

nukkumaan, jossa unta riittikin katkeamatta
aina aamuun asti.

2. päivä Luhanka – Vintturi -
Purnuvuori - Joutsa 86km

Aamulla nousimme pesulle rantaan ja aamu-
palalle jo ennen kello kahdeksaa. Tarjolla oli
puuroa, raparperikiisseliä, jossa oli myös
makeita mansikoita, munia, tuoretta leipää,
leikkeleitä ja talon emännän tekemää mehua
sekä kahvia. Isäntä kävi vielä esittelemässä
meille erittäin viehättävän vanhan rakennuk-
sen, jossa järjestetään eri tilaisuuksia. Vie-
raiden joukossa oli aikoinaan ollut myös pre-
sidentti Martti Ahtisaari, josta kuva seinällä
oli todistuksena.

Matkaan lähdimme maisematietä pitkin
kohti Sysmää. Pyörän selästä katsottuna
maisemat ei vaihdu kovin nopeasti, vasta-
mäet ovat pitkiä ja raskaita. Toisaalta myötä-
mäessä nopeus nousi pelottavan kovaksi,
jopa 55 kilometriin tunnissa. Siinä vauhdis-
sa laitumella olevat lehmät ja lampaat jäävät

Jäädessäni eläkkeelle sain lahjaksi  CM- kauppiailta ja
tavaratalojohtajilta upean retkipyörän. Talven mittaan tein useita

suunnitelmia missä menopeli voidaan testata: Kuopiosta Valamon
luostariin, Jyväskylästä – Mikkeliin vai Päijänteen rantateitä pitkin

Asikkalaan ja takaisin Jyväskylään.”

Luhangan aittamajoitus

Ruokatauko tienvarressa. Luonnonhel-
massa.
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vähemmälle huomiolle. Puhtaan luonnon raik-
kaat tuoksun kyllä aistii niin ylä- kuin alamä-
essäkin ja lintujen äänet kantautuu metsäs-
tä korviin kauempaakin.

Salmia ylittävillä silloilla tuuli kovaa, py-
sähdyimme sillalle ainoastaan ottamaan
muutaman valokuvan. Ennen Sysmää kään-
nyimme kohti itää ja jatkoimme Vintturin kaut-
ta pieniä mutkaisia kyläteitä pitkin kohti Pur-
nuvuorta. Tämä väli oli maaston osalta mä-
kistä ja maisemallisesti tavanomaista keski-
suomalaista maisemaa. Joutsenlammella ta-
pasimme ystäviämme, jotka olivat kiinnos-
tuneita meidän pyöräreitistä ja varustuksis-
tamme, koska heillä oli myös kesälle suunni-
telmia vastaavanlaisen retken tekemiseen.

Joutsassa meitä odotti Eija-sisko ja hänen
miehensä “Lions- veli” Jaakko sekä heidän
poikansa Antti, joka oli ollut saunamestari-
na ja lämmittänyt meille savusaunan. Savu-
saunan terassilla meitä odottivat ihanat sa-
vulohileivät. Vaikka takana oli yli 80 kilomet-
riä mäkistä maastoa, niin kyllä savusauna
virkisti ja pehmitti kipeytyneet lihakset vet-
reään kuntoon. Upea illallinen ja parilasia
viiniä sai elämän tuntumaan päivän rasituk-
sista huolimatta ihanalta. Illalla suosikkijouk-
kueeni Espanja raivasi tiensä EM – jalkapal-
lofinaaliin, joten päivä oli täydellinen.

3. päivä Joutsa - Leivonmäen
kansallispuisto – Toivakka –

Jyväskylä 92km
Päivä valkeni kauniina ja lämpimänä kun klo
8.00 olimme valmiit lähtemään lähes 100 kilo-
metrin viimeiselle etapille. Matkaa teimme
edellispäivien tapaan pienien kyläteiden
kautta. Pappinen –Leivonmäen kansallis-
puisto –Rutalahti  oli aamupäivän tavoitteem-
me.

Alkumatka vaati tarkkaa kartanlukua, kos-
ka osan matkaa menimme ennen Leivonmä-
en kansallispuistoa jopa metsäautoteitä pit-
kin. Erään mökin pihapiiristä kysyimme neu-
voa ja pääsimme erästä yksityistietä pitkin
kauniiseen Leivonmäen kasallispuistoon.
Kansallispuiston maisema muistutti paljon
kotoista Rokuan kansallispuistoa. Jatkoim-
me kulttuurimaisema tietä pitkin Toivakkaan.
Toivakassa teimme vielä loppumatkalle juo-
ma ja hedelmä täydennyksiä eväslaukkuun.
Siistissä Leenan kyläbaarissa soimme mait-
tavan lounaan, jonka hinta oli vain 5,70 eu-
roa ja palvelu oli ystävällistä. Oli mukava läh-
teä matkan viimeiselle pätkälle. Toivakka –
Leppilahti tie oli lähes koko matkan soratie-
tä ja lanattu. Tämä väli oli maisemallisesti
koko matkan heikoin. Matkan rasitus alkoi
tuntua ja matka taittui väkisin polkemalla.

Reitin varrella oli jossain määrin pyöräreittiä
kuvaavia opasteita, mutta niiden luotetta-
vuus on kyseenalainen. Pahin opastusvirhe
oli Kuopion tiellä ennen Jyväskylää joka
ohjasi pyöräilijän Jyväskylään menevän ra-
dan varteen jossa ei ollut huoltotietä, aino-
astaan sähköistetty rautatie. Vaajakosken
jälkeen Jyväskylän pohjoispuolella maasto
on kohtalaisen mäkinen ja perjantai-illan lii-
kenne vilkasta. Onneksi pyörätiet mahdol-
listivat sujuvan matkanteon. Kello 17.00 saa-
vutimme määränpäämme. 250 kilometriä ta-
kana kolmessa päivässä antoi paljon muka-
via kokemuksia. Varusteet ja pyörä tuli tes-
tattua ja näillä tiedoilla uskaltaa lähteä uu-
delleen vaativampaankin matkaan.

Kullervo Niiniketo
LC-Oulu-Raatti

Utajärveläistä pikkujoulutunnelmaa

Pikkujoulussa on ilo ylimmillään ja DG paikalla
Jouluiset ruokapadat ovat Lions -toiminnan
herkkua

Mika ja ensimmäisen yön aittamajoitus.
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Pattijoen lionit ovat jo vuosien
ajan lahjoittaneet turvaa lapsille
ja lionit ovat huolehtineet, että
lapset näkyvät liikenteessä. Tä-
män vuoden tammikuussa Patti-
joen Lions Club lahjoitti kaikille
250 päiväkoti- ja perhepäivähoi-
don lapsille heijastinliivit.

 Aikaisempina vuosina on jaet-
tu muun muassa polkupyöräky-
päriä ja heijastimia. Lasten tur-
vallinen toimintaympäristö ja
turvallinen liikkuminen on ollut
pitkään Pattijoen leijonien sy-
däntä lähellä. Onhan lapsissa
meidän tulevaisuutemme. Klubi
on antanut myös liikenneturval-
lisuusvalistusta lahjoitusten yh-
teydessä. Lahjoituksella Pattijo-
en lionsit haluavat vaikuttaa las-

Pattijoen leijonat lahjoittivat turvallisuutta

Lion veljet Antti Markus ja Kauko Olkkonen kertoivat Pattijoen Suvirannan päiväkotilaisille turvalli-
sesta liikkumisesta pimeänä vuoden aikana.

Lasten halutaan näkyvän liikenteessä!

ten kautta myös vanhempien
asenteisiin turvallisesti liikkumi-
sen puolesta. Lapsena opittu
turvallinen liikkuminen jatkuu
myös aikuisena. Turvallisuus-
teema jatkuu klubin toiminnassa
myös jatkossa. Kohteena tulevat
olemaan edelleen alueen lapset,
kypsässä keski-iässä olevat ai-
kuiset sekä vanhukset.

Arto Autio
Näkyvyys taattu! Liivien heijastimet näkyvät tosi hyvin.

Piippolassa järjestettiin veteraanipäivä viime huhtikuussa seu-
rakuntatalolla. Samalla Pulkkila/Piippola klubi luovutti edelli-
sen syksyn konserttituoton Pulkkilan ja Piippolan Sotainva-
liideille ja Pulkkilan Rintamamiesveteraaneille. Jaettava sum-
ma oli 3000 euroa. (Ilmari Ojakoski)

Veteraanipäivä Piippolassa
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Pyhäjokisuun Lähivakuutusyhdistys
www.lahivakuutus.fi

Kivien puhdistamisesta
lauluun ja turvaliiveihin

LC Paltamo suoritti sankarihautojen kivien puhdistuksen 10.10.08 . Kuvassa
lionit Teuvo, Matti, Olavi ja Leo työn touhussa.

LC Paltamo luovutti turvaliivit ja otsalamput Paltamon kotisairaanhoitajien käyt-
töön. Luovutuksen suoritti presidentti Teuvo Heikura.

LC Paltamo vei jouluiset tervehdykset kukkien ja laulujen kera vanhustenhoito-
yksiköihin 17.12.08. Laulamassa lionit Teuvo, Hannu, Olavi ja Seppo. (Kuvat ja
tekstit Teuvo Heikura)

www.narkofinland.fiPuh.  0400 588 475

REMONTTI- JA RAKENNUSPALVELU

Kaikki kodin ja vapaa-ajan asunnon
remontit ja rakennustyöt. Isot ja pienet

Tmi Hannu Aitoaho
Kajaani

PUDASJÄRVI-LEHTI OYPUDASJÄRVI-LEHTI OYPUDASJÄRVI-LEHTI OYPUDASJÄRVI-LEHTI OYPUDASJÄRVI-LEHTI OY

VKK-Media Oy
www.vkkmedia.fi

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Lippukunta on yksi Suomen suu-
rimpia partiolippukuntia. Jäsene-
nä lippukunnassa on tällä het-
kellä yli 400 partiolaista Limingan
ja Lumijoen alueelta. Limingan
Niittypojista ja -siskoista aika-
naan yhdistynyt Limingan Niit-
tykärpät oli ensimmäinen suoma-
lainen tyttöjen ja poikien yhteis-
lippukunta.

Juhlan kunniaksi lippukunta
sai käyttöönsä uuden Partio-
kämpän Limingasta, Heinijärven
kylästä Tuhkasenjärven rannal-
ta. Käyttöönotettu leirikeskus
koostuu päärakennuksesta, eril-
lisistä huolto- ja saunarakennuk-
sista sekä näiden välille raken-
netusta yhtenäisestä puisesta
kulkuväylästä. Tämän kulkuväy-

lä mahdollistaa leirikeskuksen
käytön myös pyörätuolilla liikku-
ville. Kaikkiaan leirikeskus-
kompleksin kiinteä rakennelma
on yli 140 metriä pitkä. Pääraken-
nuksen kahdessa pirtissä on
majoitustilaa yhteensä noin 40
hengelle.

Rakennukset ovat todella suu-
ren alueellisen talkootyön tulos.
Työn ovat toteuttaneet LC Li-
minka –Liminganlahden Lionsit

yhdessä Limingan Partiotyön
Tuki ry:n  kanssa. Kaksi vuotta
kestäneen rakennustyön aikana
talkootunteja kertyi lähes 4500.

Hankkeen kustannusarvio oli
lähes 130.000 euroa. Puolet kus-
tannusarviosta on saatu EU-ra-
hoituksena Nouseva Rannikko-
seutu ry:ltä. Suurimpana yksit-
täisenä hankkeen rahallisena
lahjoittajana on ollut LC Liminka
-Liminganlahti, joka suuren työ-

Limingassa ja Lumijoella toimiva
eräpartiolippukunta Limingan Niittykärpät vietti

lippukunnan 40-vuotismerkkipäiväänsä
16.5.2008. Juhlan kunniaksi lippukunta sai

käyttöönsä uuden Partiokämpän Limingasta,
Heinijärven kylästä Tuhkasenjärven rannalta.

panoksen lisäksi on lahjoittanut
hankkeeseen 22.000 euroa. Mui-
ta rahallisen ja materiaalisen lah-
joituksen antajia ovat olleet alu-
eelliset yhteisöt ja yhdistykset.

Leirikeskuksen siunasi käyt-
töön piispa emeritus Olavi Rim-
piläinen. Juhlapuheen piti Poh-
janmaan Partiolaisten piirinjoh-
taja Petteri Juusola ja rakentaji-
en luovutuspuheen Seppo Pie-
tilä. Juhlaan oli kutsuttu kaikki-
en hanketta tukeneiden yhteisö-
jen ja yritysten edustajat. Luon-
nollisesti myös partiolaiset van-
hempineen osallistuvat tilaisuu-
teen.

Jukka Raitio

Levyä myy muun muassa: Kiimingin Aarrearkku Terveystie 6 90900 Kiiminki
p. (08) 816 8450 info@kiiminginaarrearkku.fi, tai voit ottaa myös yhteyttä levyn
tekijään Seppo Alamikkelään p. 0400 393 222 tai Arto Aaltoon p. 040 5130 702

Kiiminkiä Sävelin

Levyn hinta on 20 euroa.
Levyn tuotto käytetään avustustoimintaan ja nuorisotyöhön. LC Kiiminki
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LC Muhos avasi kuluvan toimintakauden
“prätkien” pärinällä. Leijonamotoristit tuli-
vat elokuun alussa kokoontumisajoon Mu-
hokselle. Yhdennentoista kerran järjestetty
tapahtuma kokosi yhteen 34 motoristia eri
puolilta Suomea. Isäntäklubi sai kiitosta hy-
vistä järjestelyistä.

Syyskauden aikana leijonat suorittivat
useita palveluaktiviteetteja. Syyskesällä lei-
jonaryhmä oli raivaamassa puustoa 95-vuo-
tiaan virolaisen veteraani Aadu Regin ton-
tilla.

Lokakuussa leijonat osallistuivat Sotiem-
me Veteraanit keräykseen liikkeiden edustal-
la. Keräyslippaita kannateltiin Aleksis Kiveä
siteeraten “ voimalla seitsemän miehen.”

Itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona syty-
tettiin kynttilät sankarihaudoille. Tämä pe-
rinteinen, hieno ja mieluisa aktiviteetti on

Muhoksen klubilla puuhakas kausi

taan kouluille 1 100 euroa perinteisten oppi-
lasstipendien jakamista varten.

Opettajien Lions Quest koulutusta varten
on varattu talousarvioon 1 400 euroa. Mai-
nittakoon, että viime toimintakaudella klubi
kustansi neljän opettajan koulutuksen. Opet-
tajat kävivät klubissa kertomassa kokemuk-
siaan kurssista. He olivat erittäin tyytyväi-
siä Lions Quest koulutukseen.

Klubi antoi toisena vuotena peräkkäin
Muhoksen seurakunnalle 1 500 euroa joulu-
lahjojen hankkimista varten varattomille
muhoslaisille perheille.

Klubi muisti vuoden 2009 alussa ensim-
mäisenä syntynyttä muhoslaista vauvaa 200
euron rahalahjalla. Paula ja Jarmo Lyytikäi-
sen tyttövauveli tupsahti kohdun ulkopuo-
liseen maailmaan 1.1 2009 klo 11.49. Tomera
typykkä painoi 4,1 kg. Klubin varapresidentti
Juhani Jurvakainen ja lion Pertti Marttinen
kävivät onnittelemassa uutta muhoslaista
perheineen.

Klubi lähettää kesällä 2009 Eurooppaan
kaksi vaihto-oppilasta.

Kevätkaudelle on ohjelmoitu lisäksi per-
heliikuntapäivä, lohkon pilkki-ja mölökkyki-
sat sekä sulkapallo-ottelut, teatteriretki, vap-
putapahtuma, jalkapallo-ottelu Muhoksen
Urheilijoiden junnuja vastaan sekä liiton
vuosikokous Haminassa. Kuten tekstistä
käy ilmi, niin vipinää riittää Muhoksen “jel-
lonilla” kauden aikana.

Lionsklubien Muhoksen, Utajärven ja Vaa-
lan toiminnan vankkana perustana on klubi-
en omistama Tervareitti Oy. Paikallislehti
Tervareitin liikevaihto on vaihdellut viime
vuosina 800 000- 870 000 euroon. Lehti työl-
listää vakinaisesti 9 henkilöä, mikä lienee ai-
nutlaatuista maamme klubien toiminnassa.
Turvatun varainhankinnan johdosta omis-
tajaklubit voivat panostaa voimakkaammin
moniin palveluaktiviteetteihin.

Pertti Marttinen, tiedotussihteeri

Jarmo ja Paula Lyytikäisen tyttövauva on Vuoden 2009 ensimmäi-
nen muhoslainen vauva. Vauva syntyi 1.1.2009 klo 11.49.

Presidentti Juha Isosalo ja sihteeri Pirkko
Tiepuoli myhäilevät glögin ja piparien
tarjoilupöydän takana.

Seitsemän “jellonaveljestä” sankarihaudoilla kynttilöiden sytyttämisen jälkeen.

suoritettu klubin toimesta 25 vuoden ajan.
Jouluaattona järjestettiin myös toinen perin-
teeksi muodostunut palveluaktiviteetti. Hau-
tuumaalla tarjottiin kynttiläkansalle glögiä ja
kuumaa mehua pipareiden kera. Tarjoilupöy-
dän äärellä viivähti yli 600 viluista ja kiitol-
lista haudoilla kulkijaa.

Joulun alla kuljetettiin vanhuksia vanhus-
ten kirkkopyhän jumalanpalvelukseen.

Lokakuussa klubi julkisti paikallislehti Ter-
vareitin välityksellä haettavaksi apurahoja
muhoslaisille seuroille, yhdistyksille sekä
yksityisille henkilöille. Avustuksia myönnet-
tiin yhdeksälle hakijalle yhteensä 7 350 eu-
roa. Kevätkaudella on toinen hakukierros,
johon on budjetoitu 8 000 euroa. Avustus-
ten myöntämisperusteena on, että rahat an-
netaan menotositteita vastaan. Keväällä jae-
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Kysymyksessä oli jo perinteeksi muodostu-
nut I-piirin golfmestaruus, jossa kisataan
paitsi klubien välisestä paremmuudesta
myös henkilökohtaisesta  menestyksestä.

Sarjoja kilpailussa on kolme : Naisten sar-
ja tasoituksellisena pistebogi-kilpailuna, mie-
hillä A-sarja käydään tasoituksellisena lyön-
tipelinä sekä B sarja tasoituksellisena piste-
bogina. A-sarjan  lähtötasoitus on maksimis-
saan 18.

Joukkuekilpailun tulos lasketaan siten, että
klubin kunkin sarjan paras sijaluku lasketaan
yhteen ja pienin yhteenlaskettu sijoitusluku
on voittaja. Mikäli klubilta puuttuu edustaja
jostakin sarjasta, lasketaan puuttuvan sar-
jan tulos sarjan kokonaisosallistujamäärän
mukaan. Klubien välistä kisaa ovat hallin-
neet Kajaani ja viimeisen kolmen vuoden ajan
Virpiniemi.

LC Oulujoki lähti kilpailuun tosimielellä
siten, että jokaisessa sarjassa oli vähintään-
kin kaksi osallistujaa. Kun tähän vielä lisä-
tään onnistuneet yksilösuoritukset, oli lop-
putuloksena ylivoimainen voitto klubien vä-
lisessä kilpailussa tuloksella 8. Näin ollen
“POIKA” siirtyi vuodeksi Oulujoen klubin
hallintaan ja seuraavien kisojen järjestelyoi-
keus tuli sen mukana Oulujoelle. Alustavat

L/C Oulu-Oulujoki I-Piirin golfmestariksi

kisajärjestelyt on jo tehty.
Kilpailujen järjestelyistä vastasi Haukipu-

taan klubi Husson Jarmon johdolla todella
mallikkaasti: Hienon pelikentän kierroksen
jälkeen seurasi sauna, ruokailu ja upea pal-
kintojen jakoseremonia. Varmasti päivä muo-
dostui ikimuistoiseksi kaikille osallistujille,
mutta tunnelma oli korkeimmillaan Oulujoen
veljien ja ladyjen osalta, sillä nyt tuli klubille
voitto kotiin kun kolme edellistä vuotta oli-
vat tuottaneet vain hopeatilan..

Lämmin kiitoksemme Haukiputaan klubil-
le ja ennen kaikkea Jarmo Hussolle hyvin
hoidetusta onnistuneesta kisasta.

Samalla toivotamme kaikki klubit tervetul-
leeksi Ouluun, jossa pelipäiväksi on alusta-
vasti varattu lauantai 12.9.2009 ja paikaksi
Sankivaaran kenttä.

Jos aiotte “POJAN” voittaa klubien väli-
sessä kisassa, on syytä pitää talviharjoitte-
lu korkealla tasolla ja mukaan kannattaa  tul-

Lauantaina  13.9.2008 kokoon-
tui lähes 40 golfia harrastavaa

lionia Virpiniemen aurinkoiselle
golfkentälle ottamaan mittaa toi-

sistaan.
Kisan parhaat tulokset sarjoittain olivat:

Nimi klubi pist
Naiset :
1. Tainijoki Hilkka  Sotkamo 42
2. Teiska Helena Sotkamo 38
3. Jousi Eila Oulujoki 33
4. Huttunen Saija Sotkamo 31
5. Aakko Terttu Oulujoki 30
6. Häkkinen
   Riikka-Liisa Oulujoki 25

Miehet B sarja
1. Pälve Jussi Sarat 39
2. Ponkala Jaakko Sillat 37
3. Aakko Antero Oulujoki 35
4. Pikkarainen Jaakko Oulujoki 35
5. Niva Pasi Oulu 34
6. Vilen Eero Sotkamo 33

Miehet A-sarja lyöntiä
1. Husso Jarmo Haukipudas 69
2. Räisänen Seppo Oulujoki 69
3. Jousi Jaakko Oulujoki 73
4. Talvisara Ari Kajaani 73
5. Hyvönen Ossi Sotkamo 74
6. Lehikoinen Eero Sotkamo 75

POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY
www.pmpoy.com

Paulaharjuntie 22 90530 OULU
p.020 7924 800, gsm 0400-884138
f.020 7924 808

Leipojantie 4  91100 Ii
gsm. 0400-380 688, 0400-287 483
f. 020 7924 809

-kunnallistekninen suunnittelu
-pohjatutkimukset monitoimikairalla
-työmaa- ja rakennusmittaukset
-jätevesien käsittelysuunnitelmat

-kuivatussuunnitelmat ja massamääritykset
-perustamistapaesitykset
-GPS-mittaukset ja kartoitukset
-maa-ainesten ottamissuunnitelmat

www.ii.fiElinvoimapalvelut puh. 050 395 0302

2 alueen 2. lohkon sulkapalloturnaus pi-
dettiin Vaalassa ja se on perinteinen sul-
kapalloturnaus, joka pidetään vuosittain
saunominen päätteeksi.

Lopputulokset
1. Karjalainen Esa Kivioja Heikki
2. Näpänkangas Risto Yrjämä Matti
3. Karhu Tapani Ervasti Kai

Sulkapalloturnaus
4. Laitinen Jaakko Vainionkangas Aarne
5. Korva Esko Laitinen Ari
6. Kujala Lasse Sajanti Esko

la täydellä joukkueella. Toki aina kannattaa
kisailla myös henkilökohtaisesta menestyk-
sestä ja ennen kaikkea lions hengessä ja iloi-
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Mukana ensimmäisessä levyssä oli kak-
sitoista muusikkoa tai artistia ja musiik-
kivalikoima laaja, iskelmämusiikista kuo-
rolauluun ja klassiseen musiikkiin oop-
peratähden Helena Juntusen esittämä-
nä. Varmasti löytyi jokaiselle omaa mie-
limusiikkia.

Ensimmäisen levyn toteutus oli innos-
tavaa aikaa. Äänitteen tekeminen alkoi
jo syksyllä 2002, jolloin ideaa esiteltiin
muusikoille - ja hyvässä yhteishenges-
sä. Tästä esimerkkinä  on se, että kaikki-
en tuntema Mikko Alatalokin halusi teh-
dä uuden version jo aiemmin levytetys-
tä Kiiminkijoki-laulusta vain tätä klubim-
me taltiointia varten.

- Mikko muuten oli klubimme ensim-
mäinen nuorisovaihto-oppilas käydes-
sään Amerikassa jo vuonna 1968.

Uudella levyllä on pelkästään kevyt-
tä musiikkia kun taas ensimmäisessä oli
mukana myös klassista. Levy oli myös
klubimme panos Kiimingin 150-vuotis-
tapahtumiin kunnan viettäessä vuot-
taan monin juhlavin aktiviteetein. Siinä
esiintyy neljätoista paikkakunnalta läh-
töisin olevaa musikanttia tai yhtyettä,
ja varsin monen sävellyksen taustalta
löytyy kiiminkiläisen musiikin monitoi-
mimiehen Veikko Juntusen sanoitus tai
sävellys.

Levyjen kansikuvissakin on onnistu-
neesti “kiiminkiläisyyttä”, sillä niissä
molemmissa komeilee paikkakunnan yl-
peys Koitelinkosket.

Molemmissa äänitteissä on käytetty
viimeisintä digitaalitekniikkaa, mikä ta-
kaa toiston laadun. Levyjen puuhamie-
henä on ansiokkaasti ollut klubimme
oma musikantti Seppo Alamikkelä, joka
toimi presidenttinämme juuri tuona en-
simmäisen levyn julkistumiskautena.

Taloudellisestikin äänitteiden teko oli
kannattavaa, ja niinpä on ollut mahdol-
lista jakaa kiiminkiläisille muusikoille sti-
pendejä sekä järjestää erilaisia konsert-
teja. Klubin 40-vuotisjuhlassa joulu-
kuussa 2007 jaettiin stipendeinä kuudel-
le muusikolle yli 3 000 euroa. Uusimman
levyn tuotto on vielä arvoitus, mutta
näin ehkä tulevina vuosinakin on uusi-
en muusikoiden tukemisen ja kenties
vielä uuden äänitteenkin aika.

Klubimme kiittääkin nöyrästi muusi-
koita, artisteja, tuottajia sekä kaikkia niitä
henkilöitä, jotka ovat omalla panoksel-
laan osallistuneet äänitteiden tekemisiin.
Näin olemme voineet periaatteidemme
mukaisesti tukea ja kannustaa nuoria
musiikin taitajia.

Juha Viramo

“Kiiminkiä sävelin”
LC Kiiminki on nyt kahdesti julkistanut kotiseutunsa

osaamista aktiviteetein tuottamalla kiiminkiläistä
musiikkitaitoa cd-levyinä. Ensimmäinen levy valmistui

vuoden 2003 keväällä, toinen nyt kesällä 2008.

OULUN KESKUSPESULA OY

Me pesemme puhdasta fiilistä työpaikallesi!
TEKSTIILIHUOLLON  AMMATTILAISET

OSAAVAT  JA  TEKEVÄT  PUHDASTA

TEKSTIILIHUOLTOA YRITYKSILLE,
YHTEISÖILLE  JA LAITOKSILLE

www.oulunkeskuspesula.fi

Levyjen kansikuvis-
sakin on onnistu-
neesti “kiiminkiläi-
syyttä”, sillä niissä
molemmissa ko-
meilee paikkakun-
nan ylpeys Koite-
linkosket.

I-PIIRIN PINSSI
3,50e/kpl + post.kulut

Tilaukset
0400 680 881
LC OULU / AVAIN

- Korkeatasoiset majoitustilat
  n. 40 henkilölle
- Ruoka-, juhla- ja kokouspalvelut
- Ohjelmapalvelut

MERILÄN KARMERILÄN KARMERILÄN KARMERILÄN KARMERILÄN KARTTTTTANOANOANOANOANO
Meriläntie 1, 91600 Utajärvi
Puh. (08) 5421 128
merilan.kartano@utanet.fi
www.merilankartano.com

ma-pe 7-21
la 7-18

LIMINKA Puh. 08 562 8200
pekka.mallinen@k-market.com

www.k-market.com
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Vanhassa sananlaskussa opas-
tetaan “pienten on tehtävä kaik-
ki hyvin ja yksissä tuumin”. Tä-
män hyvän neuvon mukainen
toiminta on meille pyhäntäläisil-
le leijonille ollut luontainen toi-
mintatapa. Olemme sisäistäneet
palveluajatuksen kohdistuneena
konkreettiseen palvelutoimin-
taan kotiseutumme nuorison ja
vanhusväestön hyvinvoinnin
edistämiseksi. Pyrimme myös
toimimaan vapaaehtoistyöllä
kaikkien kuntalaisten hyväksi -
valtakunnallista ja kansainvälis-
tä leijonatyötä unohtamatta.

Tätä työtä toteutamme projek-
tiorganisaation periaatteella.
Olemme todenneet ongelmat
työskenneltäessä perinteisissä
toimikunnissa, joissa vastuun
ottaminen hämärtyy ja sen myö-
tä toiminnan luonne muuttuu it-
seohjautuvaksi eikä päämäärä-
tietoiseksi.

Kalenteriprojekti
2001-2010.

Toimintakaudella 2007- 2008 ker-
tyi omaa työtä lähes 500 tuntia
ja työn arvoanalyysin mukaan
sen arvo oli reilut 5000 euroa.
Varainhankinnassa keskeisin toi-
mintatapamme on ollut kalente-
riprojekti, jossa viimeksi oli me-
neillään kymmenvuotisen pro-

jektin yhdeksäs painos, jonka
teema oli samalla kuntamme 100-
vuotisjuhlavuoden erikoispai-
nos. Projekti työstettiin leijoni-

en ja kuntaorganisaation yhteis-
työnä siten, että me työstimme
varsinaisen kalenteriosan ja kun-
ta siihen liittyvän historiakatsa-

uksen. Tämän kalenterihankkeen
vetovastuussa olivat lionit Jou-
ko Rissanen, Jussi Salo ja Juha-
ni Mahosenaho. Saatesanojen
ydinsanoma lukijoille on seuraa-
va: “ Kalenteri 2009 esittelee 100
vuotta täyttävän Pyhännän kun-
nan historiaa. Koska kuvat ker-
tovat enemmän kuin sanat, olem-
me käyttäneet kuvia tuomaan
vanhoja aikoja näytille. Aloitim-
me Wanhat valokuvat -projektin,
jonka tarkoituksena oli kerätä
mahdollisimman paljon kuvia tal-
teen ja kunnostaa niitä katselu-
kelpoisiksi. Juhlavuoden kalen-
terin sivuilla välittyy upeiden
kuvien kautta vain pieni osa kun-
tamme historiaa ja siksi päätim-
me liittää kalenterin liitteeksi tii-
vistelmän kuntamme ensimmäi-
sestä vuosisadasta. Liiteosan
lyhyt historiakuvaus on toteu-
tettu siten, että eri yhteisöissä
mukana olevat aktiiviset kuntam-
me jäsenet ovat yhteistyössä
kunnan henkilöstön kanssa
koonneet talteen arvokasta tie-
toa kuntamme kehityksen vai-
heista.” Juhlavuoden kalenteri
otettiin käyttöön suurella mielen-
kiinnolla ja painos 3500 kpl on
kokonaisuudessaan ahkerassa
käytössä.

Avantouimareiden
saunahanke.

Toinen ajankohtaan liittyvä mer-
kittävä hanke oli Pyhännän avan-
touimareiden saunahanke. Sau-
nahankkeen käynnistäjänä ja sen
vetäjänä on toiminut avantoui-
mareiden rahastonhoitaja/sih-
teeri lion Jouko Rissanen. Avan-
touimarit ovat käynnistäneet
hyisen harrastuksensa vuoden
2002 alussa Kontiolammella, jon-

Terveiset Pyhännältä

Leijonatyöllä on kunniakkaat ja arvostetut
perinteet. Olemme maailman laajin

vapaaehtoisen työn organisaatio. Työmme
sisältöä tuskin paremmin voi kuvata kuin

iskulauseemme “Me palvelemme” sen julki tuo.
Kuitenkin kaiken merkittävän ja kestävän

toiminnan perustaan sisältyy toimintatapojen
uudistuminen, niin myös leijonatyössä. Uusi

toimintatapa (ULT) pyrkii hakemaan ratkaisuja
siihen, miten olisimme kiinnostava ja uusia

jäseniä vastaanottava järjestö.

Toimintapa uudistunut leijonatoiminnassa

Saunassa on löylyhuone, johon
mahtuu kerrallaan puoliväliin toista-
kymmentä kylpijää, erilliset
pukeutumistilat naisille ja miehille
sekä sosiaalitila kahvinkeittoa ja ka-
lustoa varten.

Saunareissun yhteydessä kokeiltiin tietysti miltä avannossa käynti tuntuu. “Kokemus oli
virkistävä”, totesi myös kappeliseurakuntamme kappalainen Perttu Kyllönen.
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ne matkaa kuntakeskuksesta
kertyy 15 km. Myöhemmin toi-
minnan vakiintuessa siirryttiin
kuntakeskukseen Pyhännänjär-
velle, Aution rantaan.

Yhdistyksen viime vuoden toi-
mintakertomuksessa todetaan
“Pyhännän avantouimarit ry:n
toiminta sai uuden ilmeen vuo-
den 2008 aikana, kun yhdistyk-
sen uusi sauna nousi Aution
rantaan syksyn aikana. Ensim-
mäinen saunailta oli 8.12., tasan
3 kuukautta rakennustöiden al-
kamisesta. Yhdistys teki päätök-
sen vuosikokouksessaan lähteä
rakentamaan saunaa saatuaan
sen rakentamisesta selvityksen.
Kunta vuokrasi tarvittavan maa-
alan uimarannalta rannan siistey-
den ja järjestyksen ylläpitoa vas-
taan. Rakennuslupa ja piirustuk-
set heltisivät kunnan rakennus-
mestarilta kesän aikana. Raken-
tajana toimivat yhdistyksemme
jäsenistä koostunut talkoopo-
rukka, jota täydensi palkattuna
yksi rakennusmies perustuksen
rakentamisen aikana.” Työssä
mukana olleista talkooporukan
jäsenistä useat ovat myös leijo-
nia.

Yhdistys rahoitti rakentamisen
pyhäntäläisten yritysten, liikelai-
tosten ja LC Pyhännän avustus-
ten, jäsenten lahjoitusten sekä
pankkilainan avulla. LC Pyhäntä
lahjoitti lähinnä kalenterituotois-

ta hankkeeseen 5000 euroa ja
Aarne Ritari -säätiöltä saatiin
2500 euron avustus. Hankkeen
kokonaiskustannukset olivat
hieman yli 30.000 euroa.

Saunan arvokas käyttöönotto-
tilaisuus pidettiin 5.1.2009. Tilai-
suuden kohokohta oli kirkkoher-
ra Erkki Pirin toimittama saunan
siunaaminen yhdessä Pyhännän
kappeliseurakunnan kappalaisen
Perttu Kyllösen kanssa. Alkusa-
noissaan Piri totesi navetankin
siunanneensa mutta ei koskaan
aiemmin saunaa. “Tämä projek-
tinne kertoo siitä, että kun hy-
välle idealle löytyy riittävästi
kannattajia, niin lopputulos pal-
velee kaikkia kuntalaisia ja antaa
mahdollisuuden virkistäytymi-
seen ja keskinäiseen rakentavi-
en ajatuksien vaihtoon”, Piri to-
tesi.

Pyhäntäläiset yritykset, liike-
laitokset, yhdistykset, kunta ja
kuntalaiset ovat olleet yksituu-
maisesti mukana käynnistämis-
sämme hankkeissa. Yhdessä teh-
den olemme saaneet vapaaeh-
toistyössä enemmän aikaan kuin
kukin taho erikseen toimien. Täs-
tä LC Pyhäntä esittää nöyrän kii-
toksen ja toivoo hyvälle yhteis-
työlle jatkuvaa innostusta.

Lion Juhani Mahosenaho
Pyhäntä

TERVETULOA ROKUAN
LUONTOMATKAILUALUEELLE
• Vuokramökkejä

Rokuan, Oulujärven ja Oulujoen alueelta
• Myös muut majoitusvaraukset

(hotellit, maatilamajoitus, leirikoulut)
• Kokoustilat
• Kartat ja kalastusluvat
• Rokua -näyttely “Saari, jonka meri hylkäsi”

OPASTUS- JA VARAUSKESKUS

SUPPA
Jaakonjärventie 2, 91670 Rokua
Puh. (08) 5545 500, fax (08) 5545 504
info@rokua.fi
Avoinna ma - ti ja to - la 9-16, ke ja su tilauksesta

        UTAJÄRVEN KUNTA www.rokua.fi

JÄTEHUOLTOA HAUKIPUTAALLA

Erikoishammaslääkärit
(protetiikka ja purentafysiologia)

KLUBITALON
HAMMASLÄÄKÄRIT

RITVA KUOPPALA
JUKKA KUOPPALA
• Perushammashoito
• Irtoproteesit
• Kruunut, sillat ja keraamiset paikat
• Purentavaivat
Ajanvaraus puh. 311 5805
Uusikatu 23, III krs, 90100 Oulu
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Jo tavaksi muodostuneella metsäretkellä oli jälleen mukana
runsaasti klubilaisia perheineen. Retki järjestetään keskital-
vella ja majoittuminen teltassa tai nuotiolla. Retken kohokoh-
ta on lumipöydälle katettu juhlaillallinen nuotion viereen.

Vireää toimintaa

LC Sotkamolla on Sotkamon keskus-
tassa ja Vuokatissa sijaitsevissa liik-
keissä rahankeräys –pyramideja 4 kpl.
Pyramidit ovat olleet käytössä jo mel-
kein kymmenen vuotta. Vuotuinen tuot-
to käytetään sotkamolaisen nuoriso- ja
vanhustyöhön. Varma, helppo ja tur-
vallinen keräysaktiviteetti.

Perinteinen LC Sotkamon,  presidentin uuden vuoden vastaanotto
pidettiin presidentti Antti Leppävuoden kotona. PDG  Yrjö Korhonen
luovuttaa kerhon viirin juhlassa Antille 50 vuotispäivän johdosta.
Kuvassa mukana myös sihteeri Ari Korhonen ja hallituksen jäsenet
Asko Tolonen ja Jaakko Koskimäki.

Sotkamolaiset leijonat, ladyt ja leot ovat osallistuneet perinteiseen Vuokatti hiihdon järjeste-
lyihin omalla huoltopisteellä Heikkilässä, hiihdon 1. huoltopisteessä, jossa kiirettä riittää
kilometrien nousujen jälkeen. Kuvassa iloista ja osaavaa talkooporukkaa hiihtäjiä odotelles-
sa, kaikki on valmiina hiihtäjiä varten.

Sotkamossa

LC
Sotkamo
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Neljännesvuosisataa isänpäivän lounaita
veteraaneille

Aika ja monet myrskyt ovat koh-
delleet kaltoin Oulun Tuirassa
karkkitehdas Merijalin yli 40
vuotta sitten pystyttämää Terva-
leijona valomainosta. Suuren ja
kauas näkyvän mainosvalon ul-
konäkö ja valaistus kaipaa ko-
hennusta.

Eri tahoilta tulleiden pyyntö-
jen ja monien kaupunkilaisten
toiveiden vuoksi LC Oulu-Terwa
on päättänyt kunnostaa tämän
arvokkaan kulttuuriperinnön.
Kustannusarvio on 6000-8000
euroa. Korjaustyön tekee Oulun
Neon Haukiputaan Kellossa

Leijona on laskettiin viime
vuoden puolella korjausta var-
ten alas. Korjaustyöt kestävät
tämän talven. Leijonan koko kan-
natusrunko uusitaan, valomai-
noksen värikalvot vaihdetaan ja

Tervaleijona valomainos kunnostetaan
entistä kirkkaammaksi

koko komeus valaistaan led-va-
loin. Tämän hetken suunnitel-
man mukaan Tervaleijona noste-
taan takaisin omalle paikalleen
ensi toukokuussa.

Kunnostuksen rahoittamisek-
si LC Oulu Terwa on käynnistä-
nyt haastekampanjan, jossa toi-
votaan oululaisia lionsklubeja ja
oululaisia yrityksiä mukaan ou-
lulaisen kulttuurimonumentin
pelastusoperaatioon.

Kampanjaa varten on avattu
pankkitili Oulun Osuuspankkiin,
tilinumero 574140-241245, johon
voi avustuksen maksaa.

Klubien ja muiden mukaan läh-
teneiden tahojen toivotaan haas-
tavan mukaan yrityksiä ja yhdis-
tyksiä sekä muista yhteistyöta-
hoja mukaan kampanjaan. (ht)

Tervaleijonan historiallisen valomainoksen nostamiseen katolta
tarvittiin suurta nosturia, joka nostaa sen takaisin korkeuksiin ker-
rostalon katolle ensi toukokuussa. Valomainos kunnostetaan en-
tistä kirkkaammaksi.

LC Oulu Terwa
alkuperäiseltä nimeltä
Rajakylä on tarjonnut

25 vuoden ajan
vuosittain isänpäivän

juhlalounaan
sotiemme veteraaneille

marraskuun toisena
sunnuntaina.

Kahdeksankymmentäluvun al-
kupuolella kutsuja lähetettiin
noin 450 ja siitä vuosittain mää-
rä on pienentynyt veteraanisu-
kupolven vähenemisen myötä
ollen nyt viimeisten vuosien ai-
kana 200 kutsua. Olihan jo vuon-
na 2008 veteraanien keski-ikä
kunnioitettavat 86 vuotta.

Juhlalounaan pitopaikka on
myös vaihtunut useaan kertaan.
Alkuvuosina pitopaikka oli Poh-
jankartano, jolloin ruoka valmis-
tettiin jäsenten ja puolisoiden
toimesta talkootyönä. Kutsun

kohteena olivat silloin sotainva-
lidit. Pohjankartanosta pitopaik-
ka siirtyi Rajakylän koululle ja
sieltä muutaman vuoden kulut-
tua Oulun kasarmialueen ruoka-
laan, jossa jo ruuan valmistus
hoitui henkilökunnan toimesta.
Viimeiset kymmenen vuotta pi-
topaikkana on ollut nykyinen
LUOVI – ravintola, aikaisemmal-
ta nimeltä Merikosken Ammatti-
oppilaitoksen ruokasali ja kut-
sun kohteena ovat jo kauan ol-
leet sotiemme veteraanit käsittä-
en kaikki veteraanijärjestöt.

Me kaikki LC Oulu-Terwa:n jä-
senet ja puolisot tunnemme suur-
ta mielihyvää ja tyydytystä sii-
tä, että olemme voineet tällaista
aktiviteettia toteuttaa ja huoma-
ta sen kiitollisuuden, millä vete-
raaniväki on vuodesta toiseen
ottanut tilaisuuden omakseen.
Lounastapahtuma on ollut sa-
malla myös mitä parhain sosiaa-
lisen kanssakäymisen ja yhdes-
säolon tilaisuus.

Aaro Väyrynen,
Kauko Kallio

Viimeiset kymmenen vuotta  veteraanien isänpäiväjuhla lounaan pitopaikkana on ollut nykyinen
LUOVI – ravintola, aikaisemmalta nimeltä Merikosken Ammattioppilaitoksen ruokasali. Kutsun koh-
teena ovat jo kauan olleet sotiemme veteraanit käsittäen kaikki veteraanijärjestöt.

Ruuanotto sujui hyvässä järjes-
tyksessä. Lounastapahtuma on
ollut samalla myös mitä parhain
sosiaalisen kanssakäymisen ja
yhdessäolon tilaisuus.
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Arvoisat kuulijat!
Sodalla, kuten elämällä on mo-
net kasvot. Sen julkinen kuva on
oma lukunsa, kun taas inhimilli-
nen puoli, sanoisinko koettele-
musten kokemus, on kokonaan
toinen asia. Puolisolle, lapsille ja
vanhemmille suruviesti läheisen
ihmisen kaatumisesta oli riipai-
seva ja tuskallinen kokemus, jon-
ka rinnalla kaikki muu väistyi.
Viime sotien osalta aika on sen-
tään hopeoinut ja kullannut muis-
toja ja antanut voimaa jatkaa
eteenpäin. Nyt ovat jo sodissa
kaatuneitten lapsista nuorimmat-
kin eläkeiässä.

Sodistamme on kirjoitettu ja
puhuttu hyvin paljon. Viime vuo-
sikymmeninä ovat myös muka-
na olleet saaneet äänensä kuu-
luville ja myös tulleet kuulluksi.
Mutta vuosikymmenien ajan sai-
vat mukana olleet kokea paljon
muutakin kuin arvonantoa. So-
taan syyllisiä olivatkin ne, jotka
antoivat kaikkensa, ja moni ve-
teraani ehti väistyä “muistojen
armeijaan” unohdettuna ja kat-

keroituneena siitä kohtelusta,
jonka tulkkeina toimivat niin sa-
nottu yleinen mielipide, ja ajoit-
tain, siltä näytti, jopa julkinen
valta.

Onneksi vaikeinakin aikoina oli
tien näyttäjiä, jotka saivat äänen-
sä kuuluville veteraanien puoles-
ta. Yksi heistä oli viitisen vuotta
sitten edesmennyt suuri suoma-
lainen, jalkaväen kenraali Adolf
Ehrnrooth, jonka testamentti
Suomen kansalle oli yksinkertai-
nen: “Suomi on hyvä maa. Se on
paras meille suomalaisille. Se on
puolustamisen arvoinen maa, ja
sen ainoa puolustaja on Suomen
oma kansa”.

Vasta Neuvostoliiton hajoami-
nen ja maan arkistojen avautu-
minen ovat lopullisesti ja kiistat-
ta osoittaneet, että talvisota ei
ollut suomalaisten huonon poli-
tiikan ja kaikkein vähiten rinta-
mamiesten syy. Sota oli väistä-
mätön, sillä Stalin ja Molotov
olivat laatineet tarkat suunnitel-
mat Suomen valtaamiseksi jo ke-
sällä 1939 ja että koko talvisotaa

edeltänyt neuvotteluprosessi
olikin vain suuri näytelmä. Tämä
oli toki osattu Suomessa päätel-
lä jo siitäkin, että Neuvostoliitto
miehitti Baltian maat niiden suos-
tuttua Neuvostoliiton aluevaati-
muksiin.  Silti vasta arkistojen
antama todistus on poistanut
viimeisenkin epäilyn asiasta.
Suomen ulkopoliittinen johto
teki sodan alla aivan oikean ti-
lannearvion. On myös muistet-
tava, että myöskään Suomen
eduskunta ja kansa eivät suos-
tuneet alueluovutuksiin.

Jatkosodan osalta tilanne on
hieman toinen, kuten Te arvoi-
sat läsnäolijat varmasti hyvin tie-
dätte. Suomi lähti Saksan rinnal-
la ottamaan takaisin menettämi-

Oululaiset Leijonat ovat vuosittain laskeneet sep-
peleen sankarihaudalle ja tänä vuonna tilaisuus
oli 10.1. Tällä kertaa seppeleen hankinta ja lasku

oli LC Oulu-Pateniemen vastuulla. Paikalla oli
noin 40 Leijonaa klubilippuineen ja veteraani-

kuoro esitti isänmaallisia lauluja. Puheen piti reh-
tori Kullervo Leinonen.

Oulun klubit
sankarihaudalla

Kullervo Leinosen Puhe Oulun
sankarihaudoilla 10.1.2009:

ään alueita. Tiedämme myös, että
vanhan rajan ylittäminen hyök-
käysvaiheen aikana tuntui mo-
nesta rintamamiehestä ristiriitai-
selta, mutta heille ei annettu har-
kinta-, saati päätösvaltaa; men-
tävä oli, kun käskettiin.

Niin kauan kuin olen toiminut
historian opettajana ja lukion
rehtorina, minulla on ollut tapa-
na kutsua sotaveteraaneja ker-
tomaan itse siitä, miten he hen-
kilökohtaisesti näkivät ja kokivat
sodan. Sekä itselleni että nuoril-
le on ollut koskettavaa kerta toi-
sensa jälkeen kuulla koruttomia,
itseä korostamattomia kertomuk-
sia, jotka päättyvät tavallisesti
vanhan miehen vilpittömään toi-
vomukseen, että nuoret eivät

Sankaripatsaan edessä vartiossa Harri Lamberg ja Martti Heikki-
nen. Pienessä kuvassa Kullervo Leinonen.

Tänä vuonna sankarihauhaudalle seppeleen hankinta oli LC Oulu-
Pateniemen vastuulla. Paikalla oli noin 40 Leijonaa klubi-
lippuineen ja veteraani-kuoro (oikealla ilman lippuja) esitti isän-
maallisia lauluja.
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koskaan joutuisi kokemaan so-
taa. Koska sota kuitenkin kiin-
nostaa nuoria hyvin paljon, ky-
selen heiltä monasti, mikä heitä
sodassa erityisesti kiinnostaa.
Haluan tällä varmistaa ja myös
opettaa, että sota ei ole kiehtova
ja kiinnostava seikkailu, jollaise-
na romaanit ja elokuvat sen
usein kuvaavat, vaan suurin
mahdollinen inhimillinen onnet-
tomuus, johon kansakunta ja ih-
minen voi joutua.

Kehotan heitä käymään san-
karihautausmaalla ja miettimään,
millaisia nuoria ihmiskohtaloita
kivipaasien taakse kätkeytyy:
menetettyjä mahdollisuuksia, lä-

heisten surua ja kaipausta. Ker-
ron usein myös Albert Schweit-
zerista, jonka mielestä parasta
mahdollista rauhankasvatusta
on viedä nuoret suurelle sanka-
rihautausmaalle katsomaan ja
ajattelemaan.

Suurin hautausmaa, jolla itse
olen käynyt, sijaitsee Normandi-
assa Omaha Beachilla, jossa mak-
settiin Normandian maihinnou-
sun hintaa. Suurella viheriöllä on
noin 10 000 valkoista ristiä sil-
män kantamattomiin, ja parin
kymmenen kilometrin päässä on
vielä suurempi saksalaisten so-
tilaiden hautausmaa. Suurimpia
toisen maailmansodan taistelui-

ta oli myös Tali-Ihantalan torjun-
tataistelu, jossa kaatui yhtensä
lähes 10 000 sotilasta, joista suo-
malaisia oli yli 1300. Koska Suo-
messa sankarivainajat pyrittiin
aina hautaamaan kotiseurakun-
nan kirkkomaahan, voimme me eri
puolilla maata käydä muistamas-
sa veteraaneja ja heidän antama-
ansa uhria isänmaamme vapau-
den puolesta.

Näin me myös tässä tilaisuu-
dessa saamme hiljentyä muista-
maan sankarivainajiamme ennen
muuta ihmisinä, jotka joutuivat
antamaan oman elämänsä maan-
sa, kansansa, kotiseutunsa ja
omaistensa vapauden puolesta.

Samalla kun meillä on lupa olla
ylpeitä vapaasta maastamme
sekä isiemme ja äitiemme työstä,
meidän on syytä silti pyytää
Kaikkivaltiaalta, että hän armos-
saan soisi rauhan omalle ajallem-
me. Mutta meidän pitää myös
itse tehdä kaikkemme, että rauha
voisi vallita kansojen välillä, sil-
lä niin kuin presidentti Martti
Ahtisaari totesi Nobel-puhees-
saan, koska sodat ovat ihmisten
tekojen seurausta, he voivat
myös saada aikaan rauhan.

Toimittanut Esko Pulkkinen
Kuvat Jukka Yliniemi

Kokouksessa päätettiin muun
muassa lähiajan aktiviteeteista.
Nuoren kokousväen lisäksi pai-
kalla oli joukko vieraita, muun
muassa Väinö Kauppi, Asko
Merilä, Pekka Rauta, Kalevi Ki-
viniitty sekä Jaakko Paukala.

Piirikuvernööri Asko Merilä
onnitteli leoja klubitoimintaan
ryhtymisestä.

- Tärkeintä tässä toiminnassa
on, että kaikki lionsit ympäri maa-
ilmaa ovat heti ystäviä keske-
nään, että päästään juttuun ja
ollaan heti tuttuja kun tavataan,
Merilä kertoi.

Lions liiton puheenjohtaja
Pekka Rautakorpi esitti myös
onnittelut leo-klubilaisille.

-Kun sotaväki ja opiskelut on
hoidettu, tuppaisitte itsenne lei-
joniin, hän toivoi.

Kokouksen alussa toiminta-
kauden aloittavan klubin jäsenille
jaettiin leo-tunnukset, jäsenkor-
tit ja rintamerkit.

Leo-klubilaiset päättivät osal-
listua helmikuussa pidettävään
kuutamohiihtoon. Myös veren-
luovutukseen tuntui olevan in-
toa jokaisella, joten leot päätti-
vät luovuttaa verta yhdessä.
Suunnitelmiin kuului myös peli-
illan järjestäminen, jotta leot pää-
sisivät tutustumaan toisiinsa
kunnolla. Kokouksessa päätet-
tiin myös hyväksyä Lauri Suua
Leo-klubin uudeksi jäseneksi.

Kokouksen puheenjohtajana
toimi leo-presidentti Pia Mäkelä.
Kokouksen sihteerinä toimi klu-
bin sihteeri Minna Mäkinen.

Oulun leo-nuoret aloittivat toimintakauden

Leo-klubin presidentti Mäke-
lä kertoi lähteneensä leo-toimin-
taan jo asuessaan Haukiputaal-
la.  Kun Mäkelä muutti Ouluun
ja meni yliopistoon opiskele-
maan, oli luonnollista siirtyä
Oulun leojen toimintaan. Klubi

otti hänet hyvin vastaan, ja pian
hän olikin Hannu Orrenmaan eh-
dotuksesta puheenjohtaja.

Parhaina asioina Lions- ja leo-
toiminnassa Mäkelä pitää kan-
sainvälisyyttä, johon hän on
saanut makua toimiessaan leade-

Tiistaina 27. tammikuuta pidettiin Oulun leojen toimintakauden
ensimmäinen kokous. Ammattikoulun tiloissa Oulun keskustassa pidetty

kokous keräsi paikalle seitsemän leoa.

rinä viime kesän kansainvälisel-
lä nuorisovaihtoleirillä Haukipu-
taalla.

Ville Paso

Toimikauden ensimmäisessä kokouksessa Leo-klubilaiset tekivät päätösen osalistua helmikuus-
sa pidettävään kuutamohiihtoon. Myös verenluovutukseen tuntui olevan intoa jokaisella, joten leot
päättivät luovuttaa verta yhdessä. Suunnitelmiin kuului myös peli-illan järjestäminen, jotta leot pää-
sisivät tutustumaan toisiinsa kunnolla.
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Alla: Julia Pohjanoja, takana Karri Lehto, Leojen moninkertaispiiri presidentti Iida Ståhle,
Leo Club Liminka/Lumijoen varapresidentti Ville Savilampi. Taustalla Jaakko Ponkala,
Jussi Mäkinen (naulaamassa) ja Eero Riekki.

Leo Club Liminka/Lumijoen (15 vuotta) ja Leo Club Kempele
Oulunsalon (10 vuotta) yhteisiä chartereita vietettiin viime
toimintakauden toukokuussa.2008, jossa suoritettiin muun
muassa Leo Club Liminka/Lumijoen klubilipun naulaus.

Leo toimintaa Limingassa ja Lumijoella

Lipun naulauksessa viime kauden Leo
Club Liminka/Lumijoen presidentti Julia
Pohjanoja, taustalla klubin sihteeri Karri
Lehto, jäsen Jonne Pohjanoja, piiri-
kuvernööri Jaakko Ponkala naulaamassa
lippua, LC Liminka-Liminganlahden presi-
dentti Jussi Mäkinen ja LC Liminka-Lakeu-
den presidentti Eero Riekki, eli
taustaklubien presidentit.

Uusi rahankeräyslaki astui voimaan vuon-
na 2006. Sitä ennen erilaiset äkillisiin onnet-
tomuuksiinkin liittyneet rahankeräykset ai-
heuttivat jopa poliisitutkintoja. Uuden lain
myötä asiat ovat selkiintyneet ja järjestöt
voivat tietyissä rajoissa saada luvan rahan-
keräykseen nyt myös yksityishenkilöiden
hyväksi. LC Puolanka toteutti vuonna 2008
lopulla noin seitsemän viikkoa kestäneen
kansalaiskeräyksen tulipalossa talonsa ja
kaiken irtaimensa menettäneen perheen aut-
tamiseksi. Keräystä varten avattiin erillinen
keräystili pankkiin, johon jokainen sai lah-
joittaa haluamansa summan.

Poliisin internet-sivustolta www.poliisi.fi
löytyy hyvät ohjeet rahankeräysluvan ha-
kemisesta ja ehdoista. Sivuston kohdasta
“Luvat” ja edelleen “Rahankeräysluvat” voi
klikata tarvittavat lomakkeet ja ehdot. Rahan-
keräyslupaa ei voi saada valtio, kunta tai
kuntayhtymä taikka seurakunnat. Paperiso-
ta luvan saamiseksi on melkoinen, mutta ei
mahdoton. Kun klubin paperit ovat järjes-
tyksessä ja yhdistysrekisterikin ajan tasalla,
niin lupa-asia selviää helposti.

Pääsääntö on, että paikalliseen katastrofi-
tilanteeseen liittyvä rahankeräys voidaan
toteuttaa vain kihlakuntakohtaisena, jolloin
luvat myöntää paikallinen poliisiviranomai-
nen. Lupaviranomaisen kanssa kannattaa
keskustella asiasta ennen hakemuksen jät-
tämistä ja ainakin meillä Puolangalla lupa-
asiat sujuivat hyvin kitkattomasti, kun asi-
oista oli keskusteltu ennakkoon. Lupapää-

LC Puolanka
järjesti yleisen
rahankeräyksen

töksessä annetaan tieto, missä medioissa
rahankeräyksestä saa ilmoittaa ja mitä ilmoi-
tuksissa on mainittava. Koska lupa oli vain
kihlakunnan alueelle, ei esim. internetissä
saanut ilmoittaa keräyksestä mitään.

Puolangalla keräys onnistui hyvin ja kun-
talaiset olivat tyytyväisiä, kun heillä oli mah-

dollisuus tukea onnettomuuden kohdannut-
ta perhettä. LC Puolangan hanketta tuki
myös Puolanka-lehti, joka tarjosi keräysilmoi-
tukset veloituksetta kaikkiin keräyksen ai-
kana ilmestyneisiin lehtiin. Myös paikallinen
Osuuspankki hoiti kaiken rahaliikenteen ve-
loituksetta. Kun klubi maksoi kaikki keräyk-
set muut kulut, niin lahjoitetut varat voitiin
ohjata perheen hyväksi 100 prosenttisesti.
Voimme suositella vastaavien keräysten jär-
jestämistä katastrofitilanteissa.

Eino Tolonen

Uusi rahankeräyslaki selkeyttää menettelyjä

LC Puolanka järjesti rahankeräyksen totaalisesti talonsa
menettäneen perheen hyväksi.
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Yhtä aikaa on Suomessa myös neljä muuta
vastaavaa leiriä, joten Suomeen on tutustu-
massa noin 150 nuorta. Tavoitteena on koo-
ta Suomeen tulleita nuoria tutustumaan toi-
siinsa sekä toistensa tapoihin ja kulttuuriin.
Leiriin kuuluu lisäksi myös kahden-kolmen
viikon jakso suomalaisissa perheissä eli nuo-
rilla on ohjelmaa Suomessa lähes kuukau-
den ajan.

Suomessa järjestetään joka vuosi viisi vas-
taavaa leiriä. Pohjois-Pohjanmaan, Raahen
Seudun ja Kainuun alueen käsittävän i-pii-
rin alueella leiri on joka kolmas vuosi. Vii-
meksi vastaava leiri oli vuonna 2005 Pyhäjo-
ella. Haukiputaan Virpiniemessä kokoontu-
valle leirille osallistuu 25 ulkomaista 16 – 20
-vuotiasta nuorta muun muassa seuraavista
maista: Algeria, Intia, Itävalta, Tanska, Geor-
gia, Italia, Malesia, Hollanti, Turkki, Peru,
Puola, Romania, Espanja, Turkki, Yhdysval-
lat, Slovakia ja Tsekki.

Leiriohjelmaan kuului muun muassa leirili-
pun valmistaminen, leiriläisten esittämä Ta-
lent-show, leiriolympialaiset, matkustaminen
veneillä Röyttään, luontopolku Röyttässä,
Meriniemessä rantalentistä ja -futista sekä
saunomista, kaupunkikisa Oulussa, ajelut
Potna-Pekalla, ajanviettoa Ainolan puistos-
sa ja Tietomaassa käynnit, Extreme-päivä mm.
laskeutuminen narulla hyppyrimäen tornis-
ta, Las-Vegas ilta, Disco, maaesittelyt, letun-

Kansainvälinen Lions
nuorisovaihtoleiri Haukiputaalla

paistoa ja hiljentymistä sekä elokuvailtaa.
Leiriä oli rakennettu yli vuoden ajan aktii-

visen ja osaavan leiritoimikunnan ja tausta-
klubien toimesta. Leot olivat oleellisessa roo-
lissa leirin suunnittelussa, jossa pyrittiin
huomioimaan nuorten omat toiveet ja koke-
mukset sekä aiemmilta leireiltä saatu palau-
te. Talkoolaisina leijonia ja leoja osallistui
leirin ylläpitämiseen, huoltoon, kuljetuksiin,
ruokailujen ja toiminnan järjestämiseen yh-

teensä noin 120 henkeä. Leiri oli osallistujil-
le ilmainen. Lähes 25 000 euron leirikuluista
vastasivat i-piirin 54 lionsklubia. Lisäksi va-
roja oli saatu Punainen sulan keräystuotos-
ta sekä Lions-liiton avustuksesta.

Toiminnan sujumiseksi oli koostettu eng-
lanninkielellä nettisivut, josta löytyi ja löy-
tyy edelleen leiriä koskevaa tietoa: http://
www.lions.fi/district107-I/WhiteNightsBot-
niaCamp2008/ (ht)

Haukiputaalla kokoontui 14.7-23.7.08 kansainvälinen Lions
nuorisovaihtoleiri White Nights Bothnia Camp, jonka 25 hengen
osallistujajoukko koostui ympäri maailmaa saapuneista nuorista.

Järjestelyistä vastasivat Haukiputaan, Kellon, Iin, Kiimingin, Jäälin
ja Ylikiimingin lionsklubit. Lisäksi leirin ohjaajina ja apuohjaajina

oli useita Leo-nuoria. Leirin  johtajana toimi Keijo Kauppila
Haukiputaalta.

Charu Chandwan (Intia) ja Abigail Heimel (USA/WI) tutustuivat leiriolympialaisissa
saunavastan tekoon.

Blanka Terézia Liber (Itävalta)  ja Agnes
Leopoldine Franziska Mantler (Itävalta)
testaavat taitojaan leiriolympialaisten lajis-
sa tandemhiihto.

Vasemmalta oikealle Ondrej Bílek (Tsekki), Rani Mansour (Israel), Michal
Tomaszkiewic (Puola) ihmettelevät edessään olevia saunavasta-aineksia. Pojat teki-
vät leiriolympialaisissa saunavastat illan saunahetkeä varten.
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Heidi Rantala kertoi, että viimei-
sen toimintakauden aikana klu-
bit ja lionit ovat ottaneet voimi-
ensa mukaan merkittävän vas-
tuun kansallisista ja kansainvä-
lisistä varainkeruuaktiviteeteista
esimerkkinä valtakunnallisen Pu-
nainen Sulka keräys, jonka tuo-
tolla tuetaan edelleen lasten ja
nuorten hyvinvointia. Maailman
lionien yhteisellä Sight First II nä-
önsuojelu–kampanjalla olemme
voineet pelastaa miljoonien ih-
misten näkökyvyn.

Viimeaikaiset koko maata jär-
kyttäneet tapahtumat ovat osoit-
taneet, että asiat eivät ole niin
hyvin kuin annetaan ymmärtää.
Tarvitaan ammattiauttajia, mutta
tarvitaan myös lähimmäisten tu-
kea ja apua arjen ongelmissa
sekä kriisitilanteissa. Lions-jär-
jestön, meidän jokaisen, on mah-
dollista osallistua yhdessä tähän
apuun. Lionismin ydin, paikalli-
nen palvelu, omien asuinympä-
ristöjemme tarpeiden kartoittami-
nen sekä lasten ja nuorten kans-
sa toimiminen ovat ensiarvoisen
tärkeitä asioita. Ympäristömme

LC Oulu Pokkitörmällä 50-v juhla

muutos edellyttää myös toimin-
tamme suuntaamista uudelleen,
totesi Heidi Rantala.

Klubille on valmistunut histo-

Pokkitörmän 50-vuotisjuhlassa palkittuja pitkäaikaisia veljiä vasemmalta Eero Kettunen, Taisto
Finni, Erkki Manninen, Lionsliiton puheenjohtaja Heidi Rantala, Osmo Lappalainen, Jorma Martin-
oja ja Jouni Ohtonen.

LC Oulu Pokkitörmä
juhli 25.10 50-v

taivaltaan.
Juhlapuhujana oli

Suomen Lionsliiton
puheenjohtaja Heidi

Rantala Tampereelta.

riikki. Siitä käy ilmi, että Pokki-
törmällä on ollut jo ensimmäisel-
tä vuosikymmeneltä alkaen kan-
sainvälistä toimintaa naapurimai-
hin. Klubilla on ystävyysklubi
LC Boden Oulun ystävyyskau-
pungissa Pohjois-Ruotsissa
sekä itärajan takana Kostamuk-
sessa, jonne Pokkitörmä on ol-
lut perustamassa omaa lionsklu-
bia ja toimii sen kummina.

Pokkitörmän ensimmäinen ak-
tiviteetti olivat leijonatunnuksella

varustetut olutlasit, jotka tosin
jouduttiin markkinoimaan omal-
le väelle. Yhtenä erikoisuutena
ovat olleet monet musiikkiin liit-
tyvät aktiviteetit. Esimerkiksi
oopperavierailut Pyrinnön urhei-
lutalolla, jotka olivat aikanaan
suuria tapahtumia. Pokkitörmä
oli myös mukana järjestelemäs-
sä aivan maailman huipputaitei-
lijoiden esiintymisiä, kuten lau-
lajatar Mattiwilda Dobbsin kon-
serttia vuonna 1970. Kirpputori-
toiminnassa Pokkitörmä on ollut
tiennäyttäjänä muillekin. Puoli-
soilla on ollut kummityttö Inti-
asta sekä Sri Lankasta. Pitkä pe-
rinne on ollut jouluaaton lämpö-
tilaveikkaus. Tuotto on ollut var-
ma, kun palkinnot on hankittu
pääasiassa lahjoituksina. Tällä
vuosituhannella tärkeimmäksi
muodoksi varainhankinnassa
ovat tulleet inventaariot Prisman
marketeissa.

Hietasaaressa on Oulun Kehi-
tysvammaisten Tuki ry:n Koivu-
lan toimintakeskus, jossa kaa-
dettiin 2000-luvun alussa isoja
vanhoja koivuja ja puut pilkot-
tiin. Puunkuljetukseen käytetty
peräkärry tarvitsi kuomun, jon-
ka klubi osti. Pilkotut puut tar-
vitsivat suojan. Pokkitörmä ra-
kensi sinne talkoilla hirsisen la-
tomallisen puuvajan.

Klubin kantava perusajatus on
hyväntekeväisyys ja avun tar-
peessa olevien tukeminen. Avus-
tustyö on antanut henkisen poh-
jan, jolla lionismi toimii.

Heimo Turunen

Koivulan toimintakeskuksen la-
don vieressä Osmo Lappalai-
nen, Taisto Finni ja Jouko Ala-
Antti.



3 7

Vaalan yhtenäiskoulu on muka-
na kolmivuotisessa Comenius-
projektissa, jonka nimenä on “
Luonto yhdistää ihmisiä “. Syk-
syllä 2006 käynnistyneessä pro-
jektissa ovat mukana Vaalan yh-
tenäiskoulun lisäksi Kääpa Põ-
hikool Virosta, Friedrich-von-
Spee-Gesamtschule Paderbor-
nista Saksasta ja Arpad Vezer

Altalanos Iskola Debrecenistä
Unkarista.  Kustakin osallistuja-
maasta on valittu tietty luonto-
kohde, jonka kasvillisuutta, eläi-
mistöä ja ihmisen toimintaa tar-
kastellaan kolmen vuoden aika-
na.  Koulumme kahdeksansien
luokkien oppilaat ovat osallistu-
neet vuosittain projektityösken-
telyyn ja projektitapaamisiin.

Luonto yhdistää ihmisiä

Kuvassa kansainvälisen Comenius-leirikoulun oppilaita Manamansalossa etsimässä kiviä elokuussa 2006.

Tähänastisina tuotoksina on
syntynyt cd-kasvio ja cd-linnus-
to Manamansalon lajeista, web-
sivusto ja kaikkien osallistujien
yhteistyönä tekemä Kettu-kirja.
Lisäksi koulullamme on ollut
useampia valokuva-, posteri-  ja
taidenäyttelyitä. Ennen projektin
päättymistä saamme vielä vierai-
ta Unkarista maaliskuiseen Co-

menius-talvikouluun sekä osal-
listumme projektitapaamiseen
Unkarissa Hortobágyn kansal-
lispuistossa.  Vaalan yhtenäis-
koulu kiittää Vaalan lionsklubia
saamastaan merkittävästä tues-
ta projektin toteuttamiseksi!

Reijo Kaurala
Kauko Laitinen

Linnuille koteja Suomussalmella

Jokin aika sitten mietimme LC Suomussalmi/
Kiannassa uusia aktiviteetteja. Totesimme pikku-
linnuilla olevan kova asuntopula, joten päätim-
me niitä auttaa. Tiesimme lion Pekka Syvävirran
käteväksi käsistään ja hän alkoikin hommiin. Pai-
kallisesta rautakaupasta saimme jätepuuta ilmai-
seksi ja pönttötalkoot nousivat pystyyn.

Pönttöjä tehtiin talven 07 aikana noin 40 kpl
lion Pekan autotallissa klubin omana työnä. Tal-
koissa olivat mukana Pekan lisäksi leijonat Ahti
Kaikkonen ja Unto Haverinen. Pönttöjä on kaksi
eri mallia. Aukon koko 32 ja 34 mm on tarkoitettu
tiaisille, kirjosiepoille ja muille pikkulinnuille.

Pönttöjä myytiin LC Suomussalmen vapputa-
pahtumassa torilla. Niitä jäi osa myymättä, joten
päätimme tempaista viime keväänä asuntopulas-
ta kärsivien pikkulintujen puolesta ja laittaa yli-
määräiset pöntöt Kiantajärven rantaan Jalonnie-
meen. Seuraava projekti on puhdistaa pöntöt ke-
vään aikana ja tarkistaa onko niissä ollut asuk-
kaita.

Ahti Kaikkonen
Viime kevään eräs LC Suomussalmi/Kianta klubin aktiviteeteista
oli pikkulintujen pönttöjen laitto Ämmänsaaren Jalonniemeen.
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LC Oulu

Lammassaaressa
Oulussa lauantaina
11.4.2009 klo 18

Trullikilpailu lapsille
Ongintaa

Makkaraa, kahvia

PääsiäiskokkoPääsiäiskokkoPääsiäiskokkoPääsiäiskokkoPääsiäiskokkoPääsiäiskokkoPääsiäiskokkoPääsiäiskokkoPääsiäiskokkoPääsiäiskokko

VIIKATENIITON MM 2009 LIMINGASSA

Liminka la 4.7.2009

Järj. LC Liminka-Liminganlahti

Tervetuloa Limingan niityille!

45.
HÄRKÄ-
JUHLAT

Iltaa
tähdittämässä
mm. Anne Mattila
& Mistral

La 8.8.2009
VIHANNIN

MÄNTYLAMMELLA

järj. VihU/LC Vihanti

Kokouskutsu

Ohjelma
09.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvit
10.00 Avajaisjuhla
11.30 Ruokailu
12.30 Piirikokous, jonka

aikana puoliso-ohjelmaa
16.00 Päätöskahvit

Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
esa.piirainen@tietomikro.com
puh.050 552 3550
tai erkki.ahtonen@kuhmo.net
puh.0500 396 150

Osallistumismaksu 25 euroa/henkilö
toivotaan
maksettavan 09.04.2009 mennessä
LC Kuhmo/Kuhmoniemi 214018-2078
Kirjoita maksuviestiin klubin
ja osallistujan nimi!

LC 107 I-piiri hallitus, LC Kuhmo/Kuhmoniemi

la 18.04.2009 Tuupalan yläasteella
Kainuuntie 118, 88900 Kuhmo

Lions 107 I-piirin
sääntömääräinen

piirikokous

Tervetuloa Kuhmoon, jossa kuustenkin
kerrotaan olevan kultaa!

Lisätiedot: www.viikateniitonmm.fi
Juha Marttila 040 583 0579

lauantaina 26.9.2009 klo 9-15

Mukana yli 100 markkinamyyjää
 ja runsaasti monipuolista ohjelmaa.

Pääsymaksuun sisältyy
2 kg:n perunapussi.

Lapset ilmaiseksi.

PERUNAMARKKINAT

LC Tyrnävä
Tervetuloa

kauempaakin!

TYRNÄVÄLLÄ
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15
Oululainen Lions-klubi, Sarat, lahjoitti Joulun alla 40 yksinäiselle
vanhukselle joulupaketin. Paketit jaettiin jouluaattona kotihoitajien
käydessä normaaleilla käynneillään vanhusten luona. Pakettien li-
säksi lahjoitettiin Hiirosen vanhainkodin asukkaille musiikkia ja
musiikinkuuntelulaitteita noin 300 euron edestä.

Sarojen merkittävin lahjoitus tapahtuu keväisin perinteisen Flo-
ran päivän yhteydessä. Lahjoituksen kohteena ovat nuoret. Sarat
klubi on perustettu vuonna 1994 ja oli piirinsä ensimmäinen naisklu-
bi. Klubi viettää vuonna 2009 toimintansa 15. juhlavuotta.

Mirja Halonen

Oulun Sarat aloittaa
15. toimintavuotensa

Vuonna 2008 ladyt keräsivät Ensi- ja Turvakodille vain pehmoleluja,
joita tulikin kiitettävän runsaasti. Johtajattaren toivomuksesta tänä
vuonna ostettiin taloon nukkekoti, jääkiekkopeli, CD kasettiradio ja
rooliasuja. Nukkekodin oli valmistanut käsityönä taidokkaasti Kau-
ko Juola. Tuula Kauppisen kutomat “villaiset” saivat taas ansaitun
kiitoksen.

Tavarat veivät perille Tuula Kauppinen ja Ritva Lappalainen hy-
vissä ajoin ennen joulua. Johtajatar oli vastaanottamassa ja tarjosi
kahvit. Perinteisesti ladyt osallistuivat myös Pelastusarmeijan jou-
lupata keräykseen. Kummityttö Mayuria Sri Lankassa muistettiin
joulurahalla. Hän on suorittanut A-level tutkinnon ja odottaa tulok-
sia ja pääsyä yliopistoon.

Teksti: Maaria Leinonen, Kuva: Osmo Lappalainen

pehmoleluja Ensi- ja Turvakotiin

Kukaan ei ole niin köyhä ettei olisi
 jaettavaksi  ystävyyden lahjaa.

Kukaan ei ole niin rikas, ettei sitä tarvitsi.
Ilo on annettu jaettavaksi
valo vietäväksi eteenpäin.

Pokkitörmän ladyilta

mukana 10.-11.10.2009
Siikamarkkinoilla Hailuodossa

Tervetuloa!

LC Hailuoto
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Viime kesänä järjestettiin yksi
maamme viidestä lionsleiristä
Haukiputaan Virpiniemessä. Lei-
rin jälkeen saimme tarjota kotim-
me itävaltalaistytön Christinan
käyttöön vajaan kolmen viikon
ajaksi.

Kun oma tyttäremme pääsi lu-
kion jälkeen kesätöihin kodinko-
netehtaaseen Baijeriin heinä-elo-
kuulle, piti ohjelmaa hieman so-
veltaa alkuperäisestä suunnitel-
masta. Saatoimme hyödyntää ai-
emmilta kerroilta saamiamme ko-
kemuksia. Perheemme kaksi nuo-
rempaa lasta saivat ottaa nyt
enemmän vastuuta uuden “sisa-
rensa” kanssa seurustelusta.
Pojilla oli kokemusta tilanteesta,
sillä isäntäperheenä olemisesta
olemme saaneet harjoitusta, kun
v. 2005 Pyhäjoella pidetyltä lei-
riltä saimme vieraaksemme Tse-
kinmaalta Lucyn ja vuonna 2006
Berliiniläistytön Eileenin. Lisäk-
si olemme majoittaneen pari ker-
taa ystävyyslukion nuoria Hei-

denheimista Saksasta.
Kynnys vieraiden ottamiseen

on meidän perheen kohdalla ol-
lut melko matala. Vaikka kotim-
me on hieman syrjässä suurem-
mista kaupungeista ja menopai-
koista, olemme onnistuneet ko-
touttamaan nuoria hyvin. Kun on
tahtoa ollut, niin ei ole tarvittu
yleellisiä tai edustuksellisia puit-
teita. Nuorelle on järjestetty oma
huone ja siten hieman omaakin
rauhaa. Yleensä nuoret ovat
myös käyttäneet tarjottua mah-
dollisuutta pitää yhteyttä perhei-
siinsä ja kavereihinsa netin kaut-
ta.  Jokaisen kohdalla tietoko-
neen käyttö on kuitenkin pysy-
nyt yhdessä sovituissa rajoissa
siten, ettei se ole häirinnyt yh-
dessä oloa tai muita tekemisiä.

Pesäpalloa ja retkiä
Olemme aina etukäteen suunni-
telleet ohjelmaa sellaiseksi, että
nuoret viihtyisivät ja saisivat
täällä olostaan hyvän tuntuman

Isäntäperheen kokemuksia
Nuorisovaihdosta

Lionstoiminta on monelle nuorelle tuttua kan-
sainvälisen leiritoiminnan kautta. I-piirin alueella
on leirejä pystytty pitämään joka toinen tai kol-

mas vuosi. Noin viikon mittaisen leirin yhteyteen
on sisällytetty nuorille mahdollisuus “adoptoitua”

kahdesta neljään viikkoa isäntäperheisiin.
Isäntäperheinä toimiville kodeille kansainväliset

tuttavuudet ovat erinomainen mahdollisuus
kurkistaa muiden kulttuurien tapoihin.

suomalaiseen kotiin ja tavalli-
seen elämään.

Olemme sisällyttäneet jokai-
sen nuoren vierailuun muutamia
tavallisesta jokakesäisestä elä-
mästämme poikkeavia tilaisuuk-
sia tai tapahtumia. Käynti Rova-
niemellä ja maailman ainoan oi-
kean joulupukin luona on ollut
kaikille vieraillemme mieleenpai-
nuva reissu.

Toinen tavaksi tullut käynti-
kohde on ollut yksi ottelu kan-
sallispelin parissa Pattijoen Ur-
heilijoitten kotipelissä.

Pelin kulku ei aivan heti vie-
raille aukea, mutta kaikki ovat
kuitenkin kokeneet maamme
huipputason pesäpallo-ottelun
tunnelman myönteisenä. “Kuo-
lee”  -huutoja on yleensä ollut
tarve selittää, vaikka tuota huu-
toa ei samalla tavalla kuule kuin
Sotkamossa.

Kelien mukaan on järjestetty
päivä tai kaksi shoppailuun Raa-
hessa ja Oulussa. Shoppailupäi-
vään ja olemme saaneet lyhyellä
varoitusajalla mukaan innokkai-
ta saman ikäisiä nuoria tuttava-
perheistä. Vieraan on paljon hel-
pompi kulkea , kun on paikallisia
saman ikäisiä opastamassa. Eri-
tyisen tarpeen tämä oli viime ke-
sänä vierailleen Christinan koh-
dalla, kun omasta väestä olisi
ollut tarjolla ostosseuraksi
“vain” poikia.

Nuoret auringon otossa Siikajoen Varessäikässä sadekesänä 2008.

Luminen Raahen kaupunki ter-
vehti vierailulla käynyttä
Yumekoa helmikuussa 2009.
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Kotiaskareet antoisia
Kesän aikana myös uimaranta-
päivä on ollut nuorille yleensä
aina mieleen. Aina ei tarvitse
odottaa hirmuhelteitä. Euroopan
sisämaan asukkaille avoin, sil-
mänkantamaton meri on elämys
sinänsä. Hiekkaranta ja puhdas
vesi antavat hyvät puitteet ran-
nalle vietettävälle päivälle.

Nuorille on syytä järjestellä il-
tatapaamisia kodeissa tai yhtei-
sissä tilaisuuksissa. Vierailun
ajalle sattuvat omat ja kaverien
syntymäpäivät ja nimipäivät on
juhlittu isommalla porukalla sa-
maan tapaan, kun lasten ollessa
vielä pieniä. Ainakin yhtenä ilta-
na nuoret on laitettu kaveripo-

rukalla johonkin rock-konserttiin
lähialueelle. Raahen Sulatto ja
Oulun Q-stock sattuvat yleensä
sopivaan aikaan. Hyvällä onnel-
la tilaisuudessa ovat nähneet
muitakin leiriläisiä!

Muuna ohjelmana olemme tar-
jonneet niitä juttuja, mitä paik-
kakunnalla on tarjolla. Pieni retki
metsäpoluilla tädiltä “lainaksi”
saatujen koirien kanssa on se-
kin ollut osalle nuorista  elämys.
Samoin tauko laavulla makkaraa
paistaen ja nokipannukahvia
nauttien. Pyöräilyä ei kannata
unohtaa, maisemat ja tunnelmat
tulevat paljon lähemmäksi kuin
autoillessa. Viime kesän runsaat
sateet hyödynnettiin kolmetun-

tisella melontaretkellä harvinai-
sen kuohuvissa Siikajoen kos-
kissa. Vuokravälineet ja turvava-
rusteet saatiin alan yrittäjältä
Raahesta. Virta oli niin vuolas,
että retkessä riittää muisteltavaa
pitkäksi aikaa kaikilla mukana ol-
leilla!

Erittäin antoisia ovat olleet
nuorten osallistumiset tavallisiin
kotiaskareihin. Leivontapäivänä
on saatu erilaista tekemistä ja
samalla on voitu vaihtaa työn
lomassa ajatuksia. Tavallisesti
nuoret ovat halunneet reseptejä
tekemistään ruuista, jotta voivat
sitten kokeilla ja tarjota kotimaas-
saan pohjoisen eksoottisia herk-
kuja. Sen lisäksi, että on kaupas-
ta haettu aineksia, on naapuriti-
lalta käyty poimimassa mansikoi-
ta. Illalla on sitten voitu pitää pie-
net juhlat itse poimituilla mansi-
koilla koristeltuja mansikkalei-
voksia nauttien.

Nuorten lionsvaihdokkien
isäntäperheenä olemme voineet
tarjota nuorille tuulahduksen ta-
vallisesta elämästä Suomessa.
Samalla tulee avattua nuorille
näkemyksiä myös lionstoimin-
taan ja ehkäpä antaa virikkeitä
osallistua jonakin päivänä koti-
seutunsa palvelutyöhän lions-
järjestön kautta. Kielitaito on
samalla kummasti parantunut
meillä 1960- ja 1970-luvulla kou-
lunsa käyneilläkin.

Omat lapsemme ja vieraina ol-

leet lionsleiriläiset ovat leirin jäl-
keenkin olleet jatkuvassa kans-
sakäynnissä internetin keskus-
telupalstojen kautta. Melko hy-
viä ovat järjestämään myös ta-
paamisia muiden matkojensa
yhteydessä. Nyt helmikuun alus-
sa saimme yllätykseksi vieraak-
semme lähes neljä vuotta sitten
Pyhäjoen lionsleirillä olleen
Yumeko Yamadan Japanista Na-
ganon alueelta. Kunnon talviset
kelit pyryineen ja pakkasineen
vastaanottivat vieraan. Jo edel-
lisellä kerralla mieleen jäänyt sau-
na oli nyt talvella erityisesti ja-
panilaisnuoren mieleen. Kävely
horisonttiin asti ulottuvalla jää-
lakeudella oli sekin jotakin, mitä
kotona ei voi kokea.

Lionsleirin hengestä kertonee
jotakin, että Yumeko oli nyt Suo-
meen tullessaan jo käynyt tapaa-
massa samalla lionsleirillä ollut-
ta unkarilaista. Meiltä hänen
matkansa jatkui ensin opiskeli-
joiden vieraaksi Ouluun ja sieltä
leirin aikaisen isäntäperheen
Koististen luokse Iihin. Paluu-
matkalla Japaniin hän aikoi käy-
dä tapaamassa vielä muita saman
leirin nuoria ainakin Hollannissa
ja Ranskassa!  Matkalta Yumeko
kertoi hakevansa intoa ja voimia
jatkaa yliopisto-opintojaan.

Vesa Ojanperä

Yumeko Yamada
ja Miina Ojanperä
vanhassa Raa-
hessa.

LC Kajaani Linnassa uusi käytäntö:

Puolisot jäseniksi

Puolisot: Aino Alanen ja Pauliina Saikkonen, kummit: Juhani
Alanen ja Pasi Saikkonen

Toki sääntöjen mukaan olisi ti-
lanne voitu hoitaa jo aikaisem-
minkin. Samalla päätimme, että
klubi toimii perheklubina. Ensim-
mäisenä perhejäsenyyttä tarjo-
simme klubimme jäsenten puoli-
soille, joita heti lähtikin mukaan
3 entistä ladya.
Nyt  jatkossa kun otamme uusia
jäseniä, kutsu esitetään samalla
myös puolisolle. Tällä pyrimme
siihen, että lionstoiminnasta tu-

lisi koko perheen yhteinen har-
rastus.

Perhejäsenyyteen liittyen
teimme Suomen Lionsliiton vuo-
sikokoukselle aloitteen, jossa
esitämme samassa klubissa toi-
mivan toisen perheenjäsenen jä-
senmaksun puolittamista kan-
sainvälisen Lionsjärjestön käy-
tännön mukaisesti.

Juhani Alanen

Kuluneen toimikauden aikana on LC Kajaani
Linnan jäsenpolitiikassa otettu uusia askeleita.
Aikaisemmin perinteiseen miesklubiin on otettu

ensimmäiset naisleijonat tämän vuoden
tammikuun klubikokouksessa.
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Suomussalmen koululaiset Espanjassa:

Matka antoi intoa kielen opiskeluun
Suomussalmen kirkonkylän koulu on mukana
Comenius –rahoitteisessa Eyes Wide Open

hankkeessa. Yhteistyökoulut löytyivät Latviasta
Grundzalesta ja Espanjasta Madridista. Projektin
puitteissa vieraillaan jokaisessa maassa, tutustu-

taan ihmisiin, maihin ja kulttuuriin. Hankkeen
nimen mukaisesti aukaisemme silmiämme

huomaamaan, miten samanlaisia olemmekaan,
vaikka asumme eri puolilla Eurooppaa.

jua luontevasti. Ruuhkaiset ka-
dut, kauniit rakennukset, ravin-
toloiden paljous, ihmisten puhe-
liaisuus ja ystävällisyys jäivät
odottamaan seuraavia Madridin
matkoja.

Ainut huono puoli reissussa
oppilaiden mielestä oli se, että se
loppui liian pian. Toki koti-ikävä
taisi kuitenkin iskeä viimeisinä
päivinä, kun saunaan pääsy al-
koi tulla jo mieleen. Meillä olisi

oppimista espanjalaisilta: oppi-
laat kiinnittivät huomiota siihen,
että I.E.S La Povedan koulussa
kaikki olivat kavereita keske-
nään, ja ketään ei kiusattu. Oli
uskomatonta nähdä, miten hyvin
latvialaiset, espanjalaiset ja suo-
malaiset nuoret tulivat toimeen
keskenään, siitä huolimatta, että
englannin kielen taidoissa oli
isoja eroja! Mutta intoa kielten
opiskeluun matka antoi. Yksimie-

Suomussalmen ja Grundzalen
tapaamisten jälkeen, isännöinti-
vuorossa oli 22-27.11.2008 Mad-
rid Espanjassa. Oppilaille se oli
koko reilun vuoden kestäneen
työrupeamme huipennus. Mai-
semien muutos saman päivän
aikana Suomussalmen männyis-
tä Madridin palmuihin oli hui-
maava. Ja heti matkustuspäivän
päätteeksi oppilaamme pääsivät
majoittumaan espanjalaisiin per-
heisiin, mikä taatusti antoi hei-
dän reissullensa ihan erilaista
ulottuvuutta, kuin mitä hotelli-
yöpymiset olisivat tarjonneet.

Madrid yllätti marraskuun kyl-
myydellään. Öisin oli jopa pak-
kasta, ja läheisillä vuorilla satoi
lunta. Pitkät lounaat lukuisine
ruokalajeineen olivat kokemisen
arvoisia. Isännät huolehtivat kii-
tettävällä tavalla siitä, että pää-
simme maistamaan ruokakulttuu-
ria mahdollisimman monipuoli-
sesti, muun muassa madridilai-
seen tyyliin nautimme eräänä
aamuna aamupalaksi kahvia ja

churroa. Pääsimme myös aisti-
maan flamencon tunnelmia ja
osallistumaan vapaaehtoistyön
teemaviikon tekemisiin. Tutus-
tuimme kaupunkiin niin kävellen,
junalla ja metrolla matkustaen,
isäntiemme autojen kyydissä
kuin nähtävyysbussinkin katol-
la hytisten. Elämää madridilaises-
sa opettajienhuoneessa ja luok-
katiloissa oli Serranojen perhees-
tä tutulla tavalla! Ja reissun kään-
tyessä kohti loppua, alkoi jo si-
käläinen tervehdystyylikin pos-
kipusuineen ja halauksineen su-

Logo kuvaa osuvasti kolmen maan yhteistyötä.

Madrid tuli tutuksi kävellen ja nähtävyysbussin kyydissä.

Tietokilpailutunnelmia. Jouk-
kueet mittelivät maakohtai-
sessa tietämyksessä.
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Naisten Messut Kuhmossa

Kuvassa ladyt valmistautuvat yleisön tuloon, sekä lion Arto Eronen taiteilee tonttu-ukon kasvokuvaa.

LC KUHMO Naisten messut pidettiin
Kuhmossa ensimmäisenä
adventtina.  Messut ovat myynti-
tapahtuma, ja klubillamme ja ladyillä
oli omat myyntiosastot. Tuote-
valikoimat koostuivat
leivontatuotteista, tonttu-ukoista,
kauralyhteistä ja jätkänkynttilöistä, ja
kauppa kävi hyvin. (Leo Väisänen)

 Flamencon tunnelmia.

Ruokakulttuuriin
tutustumassa.

Ryhmäkuvassa.

lisesti matkalaiset kannustivat
oppilastovereitansa lukemaan
kieliä.

Hankkeen seuraava toiminto
on viimeinen virallinen tapaami-
semme Suomussalmella 28.3-2.4.
Latvialaisia ja espanjalaisia nuo-
ria saapuu tänne yhteensä 16.
Toivottavasti kevättalvemme
antaa meille parastansa. Ohjel-
massa on mm. luistelua, musiik-
ki- ja tanssiesityksiä, koulutyö-
tä pajapäivän muodossa, sekä
muu-tama vuorokausi Jatkonsal-
men kämpällä Hossassa.

Espanjalaisilla on Cervantes,

mutta meillä on Ilmari Kianto, ja
yllin kyllin luonnonrauhaa mil-
joonakaupungin melskeiden
vastapainoksi!

Yhteydenpidot Madridiin ja
Grundzaleen jatkuvat sähköpos-
titse ja “mesettämällä” hankkeen
virallisen osuuden vähentyessä
odottamaan loppuraportin kirjoit-
tamista.

Lämpimät kiitokset Leijonille
kansainvälistymisponnistelu-
jemme tukemisesta!

Ulla Lehtonen, opettaja
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Kuvakalentereita Haukiputaalta

2009.  Pihapiiri on nimeltään Kellon-
törmä. Se sijaitsee Kellontörmäntien
varrella Jokikylässä. Kesätupa ja na-
vetta ovat 1870-luvulta. Rakennukset
omistavat Päivi ja Reijo Haapalahti.

 2006. Haukiputaan kirkko. Sen rakentaminen on aloitettu vuon-
na 1762. Rakennusmestarina on ollut Jaakko Suonperä Kälviältä.
Kirkko vihittiin loppiaisena 1764. Se sai nimekseen Ulrika.
Kellotapuli on valmistunut v. 1751 ylikiiminkiläisen Heikki Väänä-
sen rakentamana. Kuvan on maalannut taiteilija Kari Holma.

2007. Haukiputaan kunnanvirasto. Se sijaitsee kunnan keskus-
tassa museon ja kauppakeskuksen välissä. Rakennus valmis-

tui vuonna 1972. Kuvan on ottanut kunnan-
sihteeri Kirsti Lehtinen.

LC-Haukipudas-Kello on valmis-
tanut jo kahdentoista vuoden
ajan kuvakalentereita paikkakun-
nan historian, nähtävyyksien ja
viime aikoina kylien vanhimpien
rakennusten esittämiseksi taide
ja valokuvien välityksellä. Valo-
kuvat ovat kunnan arkistosta ja
lionveli Kari Holman kuvaamia.
Taidekuvat on tehnyt taiteilija
Kari Holma.

Kalentereissa on tilaa muis-
tiinpanoille. Niistä löytyvät nimi-
päivät ja viime vuosien kalente-
reissa on takasivuilla Haukipu-
taan kartat ja kalenterikuvien ot-
topaikat. Haukipudas on muut-

tovoittoinen kunta ja kalenteri
onkin erityisesti tarkoitettu uu-
sille asukkaille kotiseudun kult-
tuurimaisemien ja –rakennusten
löytämiseksi. Monet kunnan
asukkaat keräävät kalentereita
tallentaakseen niitä.

Kalenterien tuotto käytetään
paikkakunnan nuorten hyväksi
monin eri tavoin. Myös sotiem-
me veteraaneja olemme tukeneet
vuosittaisella avustuksella. Toi-
mintakaudella 2007-2008 avus-
tuksia ja stipendejä jaettiin yh-
teensä 3.757 euroa. Klubimme
saavutti jo kunniakkaan 35 vuo-
den iän.

2008.  Kuvan pääranennus on vanha Holman talo. Se on raken-
nettu n. 1750. Pihapiirin rakennukset omistaa maanviljelijä Juha
Holma. Rakennukset sijaitevat n. 200 metriä kirkosta Ervastin-
rannalle päin.

Kalenterien jokaisen kuukauden ala-
reunassa on tilaa ilmoituksille, joista
koostuu pääasiallinen tulo. Kalenterei-
ta myyvät klubiveljet, paikkakunnan
koululaiset saaden myynnistä palkkion
ja muutamat kauppaliikkeet.  Kalenterei-
ta on painettu vuosittain 800 – 1000 kap-
paletta. Ne on painettu Painotalo Suo-
menmaassa.

Juha Kivari
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Ohjelmassa oli musisointia, as-
kartelua ja satuja, unohtamatta
perinteisiä arpoja, onnenpyörää
ja ongintaa. Lapset ja aikuiset
viihtyivät hyvin ja palaute oli
varsin positiivista. Suurin osa
klubin jäsenistä osallistui tapah-
tuman järjestämiseen ja kotiin
viemisinä olikin kaikilla Hannoil-
la mukavia muistoja ja iloista
yhdessä oloa.

Vastaus haasteeseen
Joulukuussa Hannat kutoivat

kaulahuiveja. Rovaniemen Petro-
nelloista otettiin vastaan haas-
te, joka kannusti kutomaan kau-
lahuiveja rintasyövästä toipuvil-
le naisille. Laatikollinen lankoja

kudottiin sutjakasti huiveiksi.
Huivit paketoitiin joulukuun klu-
bi-illassa, jota vietettiin myös
pikkujoulujen merkeissä. Paket-
teihin lisättiin mukaan kannus-
tava ja hyvää mieltä tuottava aja-
telma. Huivit toimitettiin Oulun
Yliopisto-lliseen sairaalaan, mis-
sä ne jaetaan eteenpäin.

Pikkujoulua vietettiin rennos-
sa tunnelmassa, hyvästä ruoas-
ta ja hannaisesta seurasta naut-
tien, alkuvenyttelyjä unohtamat-
ta. Klubi-illassa saatiin myös mie-
luisa vieras, joka johdatteli Han-
nat ansaitusti joulun viettoon.

Susanna Saranlinna

Hauskaa ja hienotunteista hannailua
LC Oulu / Hannoissa on löydetty viime vuosina

jäsenten näköinen tapa toimia ja toteuttaa
leijona-ajatusta. Marraskuussa Hannat järjestivät
vuotuisen Lastenjuhlan. Tänä vuonna tapahtuma

järjestettiin juuri vihityssä Kaakkurin moni-
palvelutalossa.

Voisi kysyä; “Arvaa kuka toimi
pukkina?” Piirikuvernööri lion
Asko vieraili pikkujoulu-klubi-
illassa ja pääsi myös pukkeile-
maan’

Pikkujoulua vietettiin rennossa tunnelmassa, hyvästä ruoasta ja hannaisesta seurasta nauttien,
alkuvenyttelyjä unohtamatta.

Lastenjuhliin pukeuduttiin asiaankuuluvala tavalla.

LC Liminka-Liminganlahti on
vastannut piirikuvernööri Meri-
län haasteeseen ja on perusta-
massa Liminka-Lumijoki alueelle
uutta klubia, jonka jäsenistö oli-
si koottu alueen naispuolisesta
väestöstä. Liminka ja Lumijoki
ovat väestöltään yhteensä liki
kymmenentuhatta asukasta.
Alueella toimii kaksi miesklubia
Liminka-Lakeus ja Liminka-Li-

Liminka-Liminganlahti perustamassa naisklubia
minganlahti. Molemmissa pitä-
jissä on paljon nuoria perheitä ja
aktiivista naisväestöä, josta saa-
taneen koottua aktiivinen ja toi-
miva uusi klubi.

Asian tiimoilta on pidetty yksi
tilaisuus, johon klubimme toi-
mesta kutsuttiin kymmenen po-
tentiaalista jäsenehdokasta. Ti-
laisuus oli myönteinen asialle ja
tämä kymmenen naisen joukko

kartoittaa mahdollisia jäseniä hel-
mikuun 22 päivänä pidettävään
uuteen tilaisuuteen. Jos riittävä
jäsenpohja löytyy, niin tässä ti-
laisuudessa tultaneen lausu-
maan syntysanat uudelle nais-
klubille Liminka-Lumijoki alueel-
la.

Tämän piirilehden painoon
mennessä ei siis vielä ole lopul-
lista päätöstä perustamisesta,

mutta vankalla pohjalla oleva
suunnitelma, jonka uskotaan to-
teutuvan, toivotaan näin.

Timo Pietilä,
tiedotussihteeri
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“Surman laiva, kuolon pursi,
kyyneleitten kylvämä,
laskettiin lainehille, mielin yl-
pein – kukaties?
Titanic, tuo nimi ylpein, suurem-
pi on loisto sen,
suuren meren kyntäjistä kunin-
gas on laivojen.”

Nämä vanhan arkkiveisun jyl-
hät säkeet soivat korvissamme,
kun aloittelimme lauantaiaamuna
anivarhain junamatkaamme Ou-
lusta kohti Seinäjokea 18.10.08.
Sarat-klubin jäsen Riitta se siinä
lausunnallaan palautti mieleem-
me 1912 uponneen Titanic-lai-
van kohtalon. – Ennen musikaa-
lia me matkaan lähteneet yhdek-
sän naista pääsimme tutustu-
maan meitä varten aukaistuun
Lakeuden Risti-kirkkoon. Ystä-
vällinen suntio opasti meitä Al-
var Aallon suunnittelemassa

upeassa pyhäkössä, joka oli täy-
dellisesti tekijänsä luomus kap-
pelin lasimaalausta ja kirkon ka-
lustusta myöten. Pääsimmepä
käymään myös 66 metriä kor-
keassa kellotornissa. Käynnin
kruunasi urkurin tulo – hän ni-
mittäin piti meille improvisoidun
lyhyen kirkkokonsertin.

Tarunhohtoista Titanicia,
White Star Linen uljasta lippu-
laivaa, rakennettiin pari vuot-
ta, ja se valmistui keväällä
1912. Laiva oli 271 metriä pit-
kä, vain 5 metriä lyhyempi kuin
Eiffeltorni, ja korkeutta sillä oli
saman verran kuin 11-kerrok-
sisella tornitalolla. Sen sijaan
nopeuteen ei sillä laivalla pa-
nostettu saman verran kuin ti-
laan, ylellisyyteen ja mukavuu-
teen. Ylellisintä laivassa olivat
ehkä marmoriset pääportaat,

jotka laskeutuivat kuin palat-
sissa kahdelta puolelta leveinä
kulkuväylinä upeaan keskus-
aulaan. Portaiden yläpuolella
oli suunnattoman suuri lasiku-
poli, josta tulvi päivänvaloa.
Illalla valoa toivat upeat kris-
tallikruunut. Ihmetystä herätti
myös kerrosten väliä liikennöi-
vä hissi, sen ajan uusi keksintö.
Huvia ja ajanvietettä toivat lu-
kuisat ravintolat, kahvilat, kir-
jasto, uima-allas, turkkilainen
sauna, squashkenttä ja kunto-
sali. Katetulla kannella saattoi
lisäksi heittää rengasta ja pe-
lata sulkapalloa.

Lounaan syötyämme suunnis-
timme kohti Seinäjoen kaupun-
ginteatteria, joka sekin kuuluu
Alvar Aallon suunnittelemaan
monumentaalikeskukseen. Käsi-
ohjelmasta luimme, että musikaali

oli saatu Seinäjoelle sinnikkäi-
den neuvottelujen tuloksena
suoraan Broadwaylta, eli se oli
siis Suomen kantaesitys ensi-il-
lassaan maaliskuussa 2008. Mu-
sikaalin oli ohjannut Petri Lairik-
ko. Musikaalin jälkeen käydys-
sä keskustelussa tuli todetuksi,
että selkeää päähenkilöä ei kap-
paleessa ollut, vaan se oli doku-
mentti Titanicin neitsytmatkas-
ta, sen miehistöstä ja matkusta-
jista. Kuuluisimpia laulajia olivat
ehkä Risto Nevala, ensimmäinen
tangokuningas, ja Tomi Metsä-
keto, upea tenori, joista ensin
mainittu esitti sympaattisesti lai-
vansa mukana hukkunutta kap-
teeni Smithiä ja jälkimmäinen
lämmittäjä Barretia, joka nuore-
na miehenä selvisi haaksirikosta
ja toimi myöhemmin Titanicin si-
sarlaivan Olympicin miehistös-
sä. Kiinnostavia henkilöitä oli-

Sarojen kulttuurimatka musikaalia katsomaan
Titanic, unohtumaton laiva

LC Oulu/Sarat panostaa rahankeruuaktiviteettien ja palveluiden lisäksi jäseniensä viihtymiseen. Saroilla on kerran kuussa kulttuuri-
päivä, joka lokakuussa 2008 oli teatterimatka Seinäjoelle. Koko päivän retki lisäsi jälleen kerran jo ennestäänkin vahvaa
yhteenkuuluvuuttamme ja halua jatkaa toimintaamme maailman suurimmassa palvelujärjestössä.



4 7

vat vielä White Star Linen toimi-
tusjohtaja J.Bruce Ismay, joka
asemaansa hyväksi käyttäen
painosti kapteenia lisäämään
aluksen vauhtia – kohtalokkain
seurauksin  niin kuin jäävuoreen
iskeytymisestä tiedämme. Myö-
hemminkin hän osoitti itsekkään
piittaamatonta käytöstä nouse-
malla pelastusveneeseen ennen
naisia ja lapsia. Nämä teot vai-
nosivat häntä hänen elämänsä
loppuun asti: hän erakoitui täy-
sin. Äveriäät Strausit, Macy-ta-
varataloketjun omistajaparis-
kunta, edustivat käyttäytymisel-
lään taas ihmisluonnon toista
ääripäätä. Vaimo, jota kosketta-
vasti esitti Laura Jurkka, ei ha-
lunnut jättää miestään 40 vuo-
den onnellisen avioliiton jälkeen,
vaan luovutti paikkansa pelas-
tusveneestä ja jäi kokemaan lai-
valle hyisen lopun rakastaman-
sa miehen rinnalle. Miro Honka-
nen esitti musikaalissa 21-vuoti-
asta Harold Bridea, joka teki mie-
hen työn sähköttämällä liki 2 ½
tuntia hätäviestejä. Lähimpänä
Titanicia oli California, joka oli
noin kahden tunnin matkan pääs-
sä siitä, mutta Californian ainoa
sähköttäjä oli nukkumassa. Hä-
täviestit otti vastaan noin neljän
tunnin päässä oleva Carpathia,
joka lähti täyttä höyryä apuun ja
saapui tapahtumapaikalle kello
4.10.

Musikaalin kuluessa kävi hy-
vin ilmi 1900-luvun alun luok-
kayhteiskunta. Ylellisessä lai-
vassa oli kolme luokkaa, joista
ensimmäisessä matkustivat hu-
vittelunhaluiset ylhäiset tai liike-

toimiaan edistämään pyrkivät lii-
kemiehet, toisessa luokassa hy-
vin toimeentuleva keskiluokka ja
kolmannessa lähinnä “uuteen
maailmaan” pyrkineet toiveikkaat
siirtolaiset eri maista. Varallisuus-
erot tulivat esiin myös lippujen
hinnoissa: ensimmäisen luokan
luksuspaikat maksoivat 50 000
euroa; sen sijaan halvimmat siir-
tolaispaikat pystyi lunastamaan
170 eurolla.

Titanicin neitsytmatkalla, jo-
ka siis alkoi Englannin South-
hamptonista 10. huhtikuuta
1912, oli 2223 matkustajaa ja
miehistön jäsentä, joukossa 63
suomalaista. Neljäntenä pur-
jehduspäivänä ilma viilentyi ja
lähilaivoilta saatiin varoituk-
sia ajojäistä. Niitä ei kuiten-
kaan uppoamattomaksi arvioi-
dussa Titanicissa otettu riittä-
vän vakavasti. 14.4.1912 kello
23.40 Titanic törmäsi jäävuo-
reen: sen oikea kylki sai laajan
repeämän. Tapahtumat etenivät
ällistyttävän nopeasti. Kello
24.15 lähetettiin ensimmäinen
avunpyyntö lennättimellä, puoli
tuntia myöhemmin laskettiin
ensimmäinen pelastusvene ve-
sille. Kello 2.18 aluksen valot
alkoivat sammua ja kaksi mi-
nuuttia myöhemmin valtameri-
laiva upposi. Uppoamattomak-
si arvioitu Titanic vaipui hyisen
Atlantin syvyyteen 2 tunnissa
40 minuutissa!

Musikaali miellytti meitä koko-
naisuudessaan: Maury Yestonin
säveltämä, tarttuva ja tunteisiin

vetoava musiikki, Titanicin elä-
väksi saanut lavastus ja valta-
merialuksen matkustajien luokka-
erot selvästi paljastanut loisteli-
as puvustus. Sen sijaan Titani-
cin loppuvaiheisiin sisältyvä
dramatiikka jäi mielestämme
puuttumaan. Emme nähneet pe-
lastusveneisiin laskeutumista,
taistelua paikoista, joita kaikille
ei riittänyt, liian kevyesti pukeu-
tuneiden ihmisten ajelehtimista
meren armoilla, hyiseen veteen
joutuneiden hätää ja mereen huk-
kuneiden kauhua.

Kotimatkalla mietimme, miksi
uppoamattomana pidetty Titanic
sittenkin vaipui meren syvyyk-
siin ja 1517, joukossa 40 suoma-
laista, hukkui. Eijan, yhden Sara-
siskon, väliajalla ostaman upe-
an Titanic-kirjan avustamana
löysimme useitakin syitä. Pelas-
tusveneitä ei ollut kaikille mat-
kustajille, SOS-merkki uutuut-
taan ei avautunut jokaiselle hä-
täsanoman vastaanottaneelle
alukselle ja Titanicin ilotulitus-
raketteja ei ymmärretty hädän
vuoksi ammutuiksi vaan niillä
luultiin juhlittavan. Ehkä myös
on moitittava tiedonkulkua Tita-
nicilla: sähköttäjät eivät nimittäin
ottaneet tosissaan varoituksia
ahtojäistä eivätkä näin ilmoitta-
neet niistä kapteenille. Ahtojäis-
tä varoittaneetkaan eivät voineet
kuvitella onnettomuutta, joka
lopulta Titanicia kohtasi. Valta-
valla voimalla jäävuoreen rysäh-
tänyt alus sai sellaisen repeämän
oikeaan kylkeensä, että neljä
“vedenpitävää” osastoa täyttyi
vedellä. Laivan suunnittelijat oli-

vat varautuneet korkeintaan
kahden osaston vedellä täyttä-
vään törmäykseen. Lisäksi osas-
tojen väliset seinät eivät ulottu-
neet kattoon asti, joten vesi pääsi
vapaasti virtaamaan osasto
osastolta eteenpäin. Näin laiva
alkoi melko nopeasti kallistua
keula edellä mereen. Tragikoomi-
sena yksityiskohtana joku muisti
vielä faktan, että Titanicin tähys-
täjillä ei ollut kiikareita, koska ne
olivat lukitussa tilassa, jonka
avain oli unohtunut maihin jää-
neen perämiehen taskuun.

Titanicin taru jatkuu yhä.
Muistelimme huvittuneina edel-
lisen illan kymppiuutisia, joissa
kerrottiin Titanicin viimeisestä
elossa olevasta matkustajasta,
englantilaisesta rouva Deanista,
joka on nyt 96-vuotias. Hän
kauppasi laivalta haltuunsa jää-
neitä muistoesineitä, koska pal-
velutalossa asuminen oli käynyt
hänelle taloudellisesti ylivoimai-
seksi. Mainittakoon vielä, että
rouva Dean oli ollut haaksirikon
sattuessa kahden kuukauden
ikäinen ja pelastunut neuvok-
kaan äitinsä avulla säkissä. Myö-
hemmin kuulimme, että huuto-
kauppa oli tuottanut moninker-
taisesti odotettua enemmän ra-
haa, niin että rouva Dean saa-
nee asua elämänsä loppuun asti
itselleen mieluisassa palveluta-
lossa.

Liisa Hentilä
Pirkko Hiltunen

LC Tyrnävän 40v juhla pi-
dettiin huhtikuussa 2008.
Kuvassa presidentti Mark-
ku Honka vastaanottaa
kolme uutta leijonaa.
Paavo Saikkonen, Jari
Matinolli ja Jan Jetsonen.
Taustalla yksi kummeista
Jaakko Rahko.

Tyrnävälle
uusia
leijonia
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Harvoin on kokousväki päässyt
viettämään avajaisjuhlaa ja ko-
kousta näin mahtavissa puitteis-
sa. Osanottajia oli kerääntynyt
ympäri Suomea vähän yli 100,
jotka saivat nauttia kainuulaises-
ta vieraanvaraisuudesta ja LC
Kajaani Linnan hoitamista ko-
kousjärjestelyistä. Edellisen ker-
ran liiton kuvernöörineuvosto
kokoontui Kajaanissa kesäkuus-
sa 1999 olleen vuosikokouksen
yhteydessä.

Kokouspäivä aloitettiin perin-
teiseen tapaan alkujuhlalla, jon-
ka aiheena oli: Tämän päivän
Kajaani ja Kainuu sekä Eino Lei-
non 100-vuotis syntymäjuhla.
Kalle Kunnaksen leppoisan
juontamisen myötä sekä kaupun-

ginhallituksen 2. varapuheenjoh-
taja Eero Suutarin avustuksella
kokousväki pääsi tutustumaan
kajaanilaiseen ja kainuulaiseen
yrittäjyyteen. Timo Koskelan
esittämien Eino Leinon kosket-
tavien runojen myötä saimme
tuulahduksen kajaanilaisesta
kulttuurielämästä. Kaukametsän
Kamarikuoro toi oman lisämaus-
teensa musiikin myötä kokous-
väelle.

Uudempaan Kainuulaiseen
yrittäjyyteen pääsimme tutustu-
maan erittäin mielenkiintoisen
kuvasarjan ja kaivospäällikkö
Arto Suokaksen esitelmän kaut-
ta Talvivaaran nikkelikaivoksen
tämänhetkiseen tilaan. Onhan
Talvivaaran nikkelikaivos yksi

kuvernöörikokouksessa Kajaanissa
Eino Leinon runoja

Suomen Lionsliiton kuvernöörineuvoston
2/2008-2009 pidettiin Kajaanissa 22.11.2009.

Kokouspaikkana toimi Kaukametsän Koutasali,
joka antoi mahtavat puitteet kokoukselle.

I-piirin väkeä avajaistilaisuudessa Erkki ja Mirja Man-
ninen Oulusta, Matti ja Sirkka-Leena Tuura
Suomussalmelta, Jorma ja Sinikka Soikkeli Kuhmosta
ja Jaakko Ponkala Oulusta.

Euroopan suurimmista kaivok-
sista. Lion Seppo Tuhkasen mah-
tava esitys Leijonamarssin ja
Nälkämaan laulun esilaulajana
sykähdytti kuulijat.

Kokouspäivä päättyi kaupun-

gin vastaanottoon Kaukamet-
sässä ja yhteiseen iltajuhlaan
hotelli Kajanuksessa.

Teksti: Juhani Alanen
Kuvat: Heimo Turunen

Puolisot lähdössä linja-autoretkelle tutustumaan Kajaanin kulttuurikohteisiin.

Eino Leinon runoja lausunut Timo Koskela, kaivospäällikkö Arto
Suokas ja Lionsliiton puheenjohtaja Heidi Rantala vaihtamassa
ajatuksia avajaistilaisuuden jälkeen.
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Alueemme on laaja ja yllätys on ollut, kuin-
ka monipuolista ja monella tavalla organi-
soitua leijonatyötä I-piirissä tehdään. Puoli-
sot ovat mukana tukemassa sekä taloudelli-
sesti että tarjoamalla auttavia käsiä ihmisen
koko elämänkaarella vauvasta vaariin.

Vanhainkodeissa tarvitaan hoitohenkilö-
kunnan tueksi vapaaehtoisia, jotka pitävät
seuraa ikäihmisille lukemalla, laulattamalla,
leikittämällä, pelaamalla, leipomalla jne. Las-
ten ja nuorten harrastustoimintaa tuetaan
piirimme jokaisessa klubissa ja puolisot ovat
siinä usein aloitteen tekijöinä ja käytännön
työn järjestäjinä. Quest-toiminnan tunnetuk-
si tekeminen alueellamme on joissakin klu-
beissa myös puolisoiden järjestämää.

Kovin kauan aikaa ei ole vielä kulunut sii-
tä, kun omat lapset olivat vielä pieniä. Sen
vuoksi on ollut ilahduttavaa huomata, että
joissain klubeissa myös lapset osallistuvat
kuukausikokouksiin puolisoiden lisäksi. Sil-
loin ei tarvitse miettiä, kuka lasten kanssa
jää kotiin ja lapset oppivat toimimaan jo pie-
nenä leijonissa. Eiköhän näistä lapsista, jot-
ka siellä joukossa hääräävät tule jonain päi-
vänä melko varmasti ensin aktiivisia leoja ja
sitten leijonia…

Lions-toiminnan näkyvyydestä on paljon
puhuttu viime vuosien aikana sekä kansalli-
sesti että kansainvälisesti. Tänä aamuna juuri
huomasin, että lelunkeräyskampanja yhdes-
sä Mannerheimin lastensuojeluliiton kans-
sa näytti tuovan TV-näkyvyyttä myös leijo-
nille. Näkyvät liivit takasivat sen, että leijo-
namme näkyvät keräyspaikoilla. Myös puo-
lisot tekevät alueellamme arvokasta ja tar-
peellista työtä ja monesti mietitään, onko
oikein tuoda itseään julkisesti esille. Mieles-

Hyväolo puolisopäivän teemana
Hyvät I-piirin leijonapuolisot!

täni ainoastaan tiedottamalla, mitä me teem-
me, poistamme vääriä käsityksiä Lions-työs-
tä ja leijonien puolisotyöstä. Vaikka olemme
tutkitusti maailman luotettavin ja suurin hy-
väntekeväisyysjärjestö, sitä eivät juurikaan
muut tiedä kuin me itse.

Tällä hetkellä elämme talouden laskuvai-
heessa ja aiemmista laskusuhdanteista ko-
keneina tiedämme, että silloin jos milloin tar-
vitaan vapaaehtoistyötä monella saralla. Sik-
sipä myös me puolisot tarvitsemme voimia
ja tahtoa auttaa heitä, joilla avuntarve on
suurin. Mutta työn ja aherruksen vastapai-
noksi tarvitsemme myös aikaa itsellemme ja
ystävillemme.

Niinpä tämän vuoden puolisopäivän tee-
maksi on noussut hyväolo. Puolisopäivää
vietetään hyvänolon merkeissä lauantaina
16.5. Utajärvellä Merilän Kartanossa. Lisä-
tietoja löytyy piirin nettisivuilta. Tervetuloa
kaikki puolisot rentoutumaan ja virkisty-
mään!

Kaisu Merilä
DG-puoliso 2008-2009

- Myös me puolisot tarvitsemme voimia ja
tahtoa auttaa heitä, joilla avuntarve on suu-
rin. Mutta työn ja aherruksen vastapainoksi
tarvitsemme myös aikaa itsellemme ja
ystävillemme. Niinpä tämän vuoden
puolisopäivän teemaksi on noussut hyvä-
olo, Kaisu Merilä toteaa.

Lämpimät kiitokset siitä, että olemme saaneet vierailla klubeissanne Askon
kanssa. Klubikierros on tätä lehtijuttua kirjoittaessani yli puolivälissä eli vielä on
vierailukohteita jäljellä. Ihan joka paikkaan en ole ehtinyt mukaan, anteeksi siitä.

Luottamustoimia on kertynyt ja nekin on töiden lisäksi hoidettava. Töihin voi
aina ottaa tuuraajan ja joillekin luottamuspaikoillekin on varahenkilöt, joten olen

usein kuitenkin päässyt iltaisin irtaantumaan myös leijonatyöhön.
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Klubi (Kuvassa LC Raahe Kreivi) voi pitää kaksi virallista
kuukausikokousta - syksyllä- ja keväällä- ja muulloin hal-
litus päättää asiat. Klubi-illat ja aktiviteetit raportoidaan ja
tehdään korkeintaan muistio.

Kajaani Pietarin klubi kokoontuu luonnonkauniissa ympäristössä, Siriuksessa. Klubin
toiminnassa on ollut mukana kansainvälistä väriä Afrikasta.

Suomussalmi Kianta -klubi oli lähettänyt
paikallisten nuorten “Hiljainen Kansa” -näyt-
telyn version kulttuurivaihtona Englantiin.
Nuoret toivat terveiset ja kiittivät saamas-
taan avustuksesta.

LC Liminka Lakeus -klubista pitkään piiri-
hallituksessa toimineet Marttilat saivat
johdettua tavoitteeseen merkittävän pon-
nistuksen. Suomi Johtoon 2010 piirille ase-
tettu tavoite on 100%:ssa. Eikä haittaa vaik-
ka menee yli!

Puolisotoiminta on monilla klubeilla ihail-
tavan aktiivista. Ainakin Raahessa (kuva)
ja Kajaanissa on klubi-iltoja, joihin pitää
lasten ja puolisoiden päästä välttämättä,
vaikka varsinainen jäsen ei niihin aina joka
kerta ehdikkään. Hyviä esimerkkejä uudis-
tumisen mahdollisuuksista!

LC Siikajoen pastpresidentti Jukka
Ruopsa antaa eväs-laukun uuden kau-
den presidentille.

Raahe Fantin johto on säpäköissä ja
osaavissa käsissä.

LC Oulu Terwa ponnistelee
Tervaleijonan logon kunnos-
tamiseksi koko talven.

Piirikuvernööri Asko Merilä yhdessä puolisonsa Kaisu Merilän kanssa on kiertänyt ahkerasti
piirin alueella olevia klubeja. Lehden mennessä painoon helmikuussa 2009 Merilät ovat

vierailleet noin 30 klubissa. He ovat saaneet huomata, kuinka klubeissa on hyvin monenlaista
toimintaa. Tässä kuvakertomuksena pieni katsaus klubivierailuista.

Klubeissa monenlaista toimintaa
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LC Muhoksen pastpresidentti Kau-
ko Kujala sai rintaansa jo syksyllä
kotimaisen 100%:n presidentin an-
siomerkin.

Limingan klubit kokoontuvat viehättävän kultturellilla Kansan-
opistolla, missä voi ihailla kauniita maalauksia

Ammattihiihtäjä Pirjo Muranen saa
rintaansa puolisomerkin LC Sotka-
mo Vuokatin kokouksessa.

LC Raahe Fantti päätti tehdä aloit-
teen perheenjäsenien Liiton jäsen-
maksujen puolittamisesta pääma-
jan esimerkin mukaan, koska klu-
bissa ovat puolisotkin täysi-
valtaisina jäseninä. Loistava klubi!

Sarojen marraskuun 08 klubikokouksessa Kiltaravintolassa Oulussa presidentti Tarja Turunen ja toista perättäistä kauttaan sihteerin
tehtäviä hoitava Mirja Halonen keskustelemassa ajankohtaisista asioista DG Merilän kanssa. Samassa klubi-illassa Asko Merilä
palkitsi Quest Lilli Niskasen tunnustuspalkinnolla. (Kuva Liisa Laukkala)

Erkki Manninen ja Osmo Lappalainen luovuttavat
LC Oulu/ Pokkitörmän 50- vuotishistoriikin Poh-
joisen sotilasläänin komentajakenraali Jukka
Haaksialalle. Komentaja vieraili klubissa 13.1.09.

Ritarin arvon tällä kaudella saa-
nut Väino Klasila Iin klubista kiin-
nittää klubimerkkiä uuden jäse-
nen Arto Kaiston rintaan.

Iin Klubiin saatiin uusi jäsen ja presidentti Jari-
Jukka Jokela ja sihteeri Erkki Taskila toivotta-
vat Jari Hannukselan tervetulleeksi joukkoon
mukaan.
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LC Kajaani/Linnan järjestämä Laskiaisilottelu
pidetään su 22.2.09 Kajaanin kaupunginlam-
mella 43. kerran. Vuosien varrella ilottelu on
muuttanut muotoaan: hevoskulkueet ovat
loppuneet, hevosien mukanaolo on vähen-
tynyt ja tilalle ovat tulleet entistä suositum-
mat moottorikelkat.

Nykyisin on kuitenkin vielä mahdollisuus
päästä hevosten makuun, ratsastuksen ja re-
kiajelun myötä. Muoviset pulkat ovat val-
lanneet alaa lammen korkeimmalla törmällä,

Laskiaisriehaan noin 5000
osallistujaa

ja sieltä on mahdollisuus osallistua nopeus-
laskukisaan.

Hoijakka antaa vauhtia entisen mallin mu-
kaan, niin kuin se on pyörinyt Laskiaisilot-
telun alusta alkaen. Koiravaljakot ovat vuo-
sikausia antaneet oman mielenkiintonsa las-
kiaisen viettoon samoin kuin onginta, jossa
on saaliina jokaiselle yllätyspussi. Uutuute-
na on tullut mukaan kasvomaalaus.

Välillä on mahdollisuus virkistää itseään
ravintolan antimilla: grillimakkaralla, kahvil-

la, kuumalla mehulla, laskiaispullilla, muurin-
pohjaletuilla tai maukkailla vohveleilla.

LC Kajaani Linnan presidentti Mikko Sep-
pänen kertoi, että nyt järjestettävä Laskiai-
silottelu on klubin vuosittaisista aktivitee-
teista vanhin ja kaikkein eniten väkeä vetä-
vä. Jo se, että tätä on järjestetty 42 kertaa
keskeytyksettä, kertoo sen saamasta suosi-
osta. Monet kajaanilaiset osallistuvat tähän
jo toisessa sukupolvessa. Tapahtumaan
odotetaan noin 5.000 osallistujaa.

Tässä tilaisuudessa meitä on avustamas-
sa SPR:n ensiapuryhmä, seurakunnan Saa-
pasryhmä, Palvelukoirayhdistys, Kylmän
ratsastustalli ja Kajaanin Hevosystävät. Li-
säksi eri liikelaitokset, teollisuusyritykset,
Kajaanin Kaupunki sekä kajaanilaiset tiedo-
tusvälineet ovat antaneet tukensa tämän ta-
pahtuman onnistumiseksi, josta kiitos kai-
kille heille.

Koko tämän toiminnan ajan on Laskiaisi-
lottelun tuotto jaettu kajaanilaisen nuoriso-
työn hyväksi ja niin teemme tänäkin vuon-
na, kertoo Mikko Seppänen. Toivomme, että
ilmat olisivat suotuisat ja suuri joukko ka-
jaanilaisia olisi Kaupunginlammella Laskiai-
silottelun merkeissä nauttimassa iloisesta
koko perheen tapahtumasta.

Juhani Alanen
LC Kajaani Linna

Kajaanissa

Vuonna 2005 aloittamamme kalenteriprojekti
on osoittautunut klubin historian parhaim-
maksi varainhankintamuodoksi. Aluksi kol-
mena vuonna kalenterin kuva-aiheina olivat
jo toimintansa päättäneen Otanmäen kaivok-
sen rakennusvaiheista, louhintatyöstä, mal-
mien erotusprosessiin kivistä liittyvistä ai-
heista sekä kaivosyhtiön vilkkaasta harras-
tustoiminnasta ja kaivoskylän tarjoamista
palveluista.

Viimeisimpien kalentereiden kuvat ovat ol-
leet Otanmäen vaunutehtaan vaiheista. Seu-
raavina vuosina siirrymme esittelemään
kuva-aihein kotipitäjämme Vuolijoen kulttuu-
ria, elinkeinotoimintaa ja eri harrastuksen alu-
eita. Vaikka kuntaliitos teki meistä kajaanilai-

Vuosikalenterit edustavat kattavasti Otanmäen kaivoksen
ja -vaunutehtaan vaiheita.

Vuosikalenterit hyvänä
aktiviteettinaVuolijoella

sia, tulemme säilyttämään ka-
lenterin aihepiirin vastaisuu-
dessakin Vuolijoella. Myös
kalenterin tuotto tullaan koh-
dentamaan Vuolijoen alueen
lasten, nuorten ja vanhusten
hyväksi, kuten ensimmäisen
kalenterin ilmestyttyä pää-
tettiin. Kalentereiden hyväs-
tä tuotosta kiitämme mainos-
tilaa ostaneita paikkakunnan
yrityksiä.

Jouni Haataja
ja Seppo Huusko

Kalenteritoimikunta

AUTOILIJA: ANTTI TARVAINEN
PUH: 0400 389 001
www.limousineoulu.com

1+7 HENGEN EDUSTUSTAKSI1+7 HENGEN EDUSTUSTAKSI1+7 HENGEN EDUSTUSTAKSI

Lions-logo on uudistunut. Vasemmalla on vanha ja oikella uusi.
Uusi logo on kaksivärinen, keltainen ja sininen. Poistunut on
leijonanpäästä ruskea, musta ja valkoinen väri sekä kielen pu-
nainen. Tekstityyppi on yksinkertaistunut ja reunojen koristelut.
Logo on yksinkertaistunut ja vastaa paremmin nykypäivää.
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Piirihallitus Pyhännällä Rauhanjulistekilpailun kolme parasta työtä ylhääl-
tä alas: Joonas Komulaisen juliste Sotkamon
Tenetin koulusta, Auroora Koivun juliste Oulusta
sekä Taika-Sofia Westmanin Oulusta.

Toiselle sijalle sijoittui Auroora Koivun
juliste Oulun kansainvälisestä koulusta
sekä kolmanneksi Taika-Sofia Westma-
nin juliste Oulun kansainvälisestä kou-
lusta, jotka kummatkin olivat LC Oulu
Hannojen esittämiä.

Keskustelun jälkeen hyväksyttiin muu-
tettu piirin ohjesääntö sekä päätettiin
esittää se piirin kokoukselle hyväksyttä-
väksi. Siinä esitetään muun muassa toi-
sen varapiirikuvernöörin valitsemista.
Lion Keijo Kauppila esitti erittäin katta-
va raportti kesän nuorisoleiristä, josta toi-
saalla lehdessä juttua. Leiritoiminnasta
oli tehty ATK ohjelma, jota voi käyttää
tulevia leirejä suunniteltaessa. Todettiin,
että LC Muhos tekee aloitteen liiton vuo-
sikokoukselle jäsenrekisterien yhdistämi-
sen toteuttamisesta.

Piirille päätettiin hankkia opasteita, jo-
hon rahoitus tulee TervaLeijonan lehti-
tuotolla.

 Asko Merilä jakoi piirihallituksen puo-
lisoille puolisokorut. Piirihallituksen ko-
kouksen aikana puolisot tutustuivat elin-
tarviketehdas Maustajaan. (ht)

Piirihallitus kokoontui tämän kauden toiseen
kokoukseensa Pyhännälle. Läsnä oli 40 henkilöä.
Lion Juhani Mahosenaho ja alueen puheenjohtaja
Raimo Hoikka Pyhännän klubista toivottivat vieraat

tervetulleeksi ja esittelivät paikkakuntaa.
Kummilapsitoiminnasta saatiin kuulla valaiseva

esitys PDG Osmo Lappalaiselta. Musiikista vastasi
Tään kylän ämmät –ryhmä.

Viime kesäisen kansainvälisen Nuo-
risoleirin johtaja Keijo Kauppila
Haukiputaalta kertoi hyvin onnistu-
neesta leiritapahtumasta.

IPDG Jaakko Ponkala ja VDG Jorma
Soikkeli luovuttivat DG Asko Merilälle Lei-
jona pöytäkellon syksyllä 2008 suorite-
tusta hallintotieteiden tohtorin tutkinnosta.

Kokouksen yhteydessä olivat esillä eri
puolilta maakuntaa kerätyt koululaisten
piirtämät Rauhanjulisteet. Parhaaksi ää-
nestettiin Joonas Komulaisen juliste
Sotkamon Tenetin koulusta, joka myö-
hemmin pärjäsi hyvin valtakunnallises-
sa kilpailussa sijoittuen toiseksi.
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Viime vuonna kilpailuun osallis-
tui kahdeksan joukkuetta, tänä
vuonna seitsemän.. Kilpailukut-
sussa toivottiin tilataideteosten
olevan sellaisia, että lapset voi-
vat käyttää niitä myöhemmin ul-
koleikeissään. Liukumäet, tunne-
lit portaat jne. ovat suositeltavia.

Lumenveistäjät ottivat huomi-
oon järjestäjien toivomukset
jopa niin tarkasti, että eräskin
joukkue teki ensin lumikasansa
viereen liukumäen nuorten kat-
selijoiden käyttöön. Vähä vähäl-
tä lumet alkoivat saada muoton-
sa, joko ennalta mietityn suun-
nitelman mukaisesti tai sitten
paikalla inspiroiden. Reipasta
menoa tapahtumaan antoivat
kolme opiskelijoiden joukkuetta,
joista yhdessä oli neljän eri maan
kansalaisia.

Tuomaristo oli asiantuntevaa
joukkoa: kaupunginjohtaja, luki-
on kuvaamataidon opettaja,
käsi- ja taideteollisuusopiston
rehtori sekä lastentarhanopetta-
ja. Kolme parasta joukkuetta sai

Lumiveistoksia lasten käyttöön Raahessa

pokaalin ja kunniakirjan. Paikal-
le kutsuttujen tuomareiden lisäk-
si yleisö äänesti oman suosikkin-
sa. Tuomariston äänet jakautui-
vat kolmelle eri taideteokselle.
Voittajaksi tuli Oulun Ammatti-
korkeakoulun Raahen kampuk-
sen hieno Raatolinna. Ulkonäöl-
tään linna oli perinteinen lumi-
lohkareista koottu tornilinna. Sen
sisällä oli portaat, liukumäki ja
tunneli. Linnan julkisivua valai-
sivat monet kynttilät. Opiskeli-
jat olivat ennalta suunnitelleet
teoksensa ja ahkeroivat heti aa-
musta ensimmäisenä. Tällä jouk-
kueella oli paineita, sillä heillä oli
jo viime vuodesta kiinnitys kier-
topalkintoon.

Toisen palkinnon sai LC Py-
häjoki/Merijärven Puiston varti-
ja -teos. Siinä portaiden yläpääs-
sä seisoo perinteinen lumiukko
luutineen. Tämä teos miellytti
erikoisesti tuomariston mukana
ollutta pikkuneiti Pulkkasta. Kol-
mannelle sijalle tuli Lybeckerin
käsi- ja taideteollisuusopiston
oppilaiden työ Käsihöylä. Sitä

tuomarit pitivät veistoksellisim-
pana koko tapahtumassa. Hellyt-
tävä oli höylän kädensijana ole-
va sydämen muotoinen tunneli,
joka sopi hyvin päivän teemaan.
Yleisön ehdoton suosikki oli
Raatolinna, sama jonka tuoma-
ritkin sijoittivat ensimmäiseksi

Ystävänpäivänä vuonna 2009 Fantti-klubin
järjesti lumiveistoskilpailun Raahen uusitussa

keskustassa. Härkätorin puistosta toivotaan
tulevan kaikkien kaupunkilaisten olohuone.

Ensimmäistä kertaa sinne on jäädytetty
luistelualue, ja nyt toista kertaa kisaillaan lumen

veistämisessä.

 Toivottavasti veistokset sei-
sovat keskustan puistossa ylei-
sön ihailtavina ja käyttäminä
viikkokausia, kuten edellisellä
kerrallakin.

Lumiveistoskilpailualueelle
tuli kaupunkilaisia katselijoiksi,
neuvonantajiksi ja mukanaoli-
joiksi. Paikalle oli pystytetty buf-
fet-teltta ja tietysti myytiin arpo-
ja. Päivän tuotto käytetään pai-
kallisen nuorison aktivoimiseen.
Härkätorin puistossa sai ilmai-
seksi osallistua frisbeenheit-
toon. Jos siinä menestyi hyvin,
voitti frisbeen omakseen.

Ystävänpäivästä tuli järjestä-



5 5

Piirikuvernöörien koulutus Thaimaassa

Kuvassa piirikuvernöörielektejä.  - Conventionin hulapaloo  aina-
kin kerran on hyvä kokea niin ymmärtää paremmin kansainväli-
sen presidentin tehtävän merkityksen, tuumii Asko Merilä.

Vuoden 2008-2009 piikuvernöö-
rit saivat kesällä 2008 koulutuk-
sensa Pattayalla ennen Conven-
tionia Bangkokissa. Sääolosuh-
teet olivat järkyttävän kuumat
(varjossa 35-42 astetta ) ainakin
karvaiselle viikingille. Hotellien
ilmastoinnit sitten vilustuttivat
kun lämpötilan vaihtelu oli suu-
ri. Päivisin onneksi pelasti tiuk-
ka koulutus, joka kesti aamu aa-
mun kahdeksasta illan viiteen. Il-
taisinkaan ei silti ilman vesipul-
loa kannattanut ulos lähteä.

Erityisen miellyttäviä olivat
koulutusjaksojen välillä olleet
lounastauot, joiden aikana saat-
toi keskustella ympäri maailmaa
tulleiden piirikuvernöörielektien
kanssa. Kehitysmaiden edusta-
jien suuri arvostuksensa esimer-
kiksi Lions näönsuojeluun on
ymmärrettävää, sillä kaikissa
maissa ei ole yleisesti järjestet-
tyä terveydenhoitoa. Thaimaan
terveydenhoidon korkean tason
(ainakin kun vakuutukset kun-
nossa) testasin itse kun olin pa-
rin yön ajan Bangkokin yksityis-
sairaalassa hoidattamana vatsaa-

ni. Hoito oli todella hyvää ja miel-
lyttävää. Lions toiminta on maa-
ilmalla mitä moninaisinta, kuten
45 000 klubin joukkoon jokainen
uskoo pystyvän sisältymään.
Sekä koulutuspäivien että Con-
vention –ajan pinssien vaihdon
hektisyys on varmasti aina yllä-
tys Conventioniin osallistujille.

Useiden pinssien kauneus,
suuri koko ja moninaisuus tem-
paa helposti mukaansa ja samal-
la pääsee luontevasti juttele-
maan Lionien ja elektien kanssa
kunkin maan Lions –toiminnas-
ta. Eurooppalaisten ja ympäri
maailmaa olevien ystävien mää-
rä lisääntyi matkan aikana run-
saasti. Conventionin pääesiinty-
jäksi odotamme mahdollisimman
pian suomalaista. Se olisi suuri
lottovoitto Suomelle ja sen eteen
kannattaa tehdä systemaattista
työtä. Conventionin hulapaloo
ainakin kerran on hyvä kokea niin
ymmärtää paremmin kansainvä-
lisen presidentin tehtävän mer-
kityksen.

Asko Merilä

Teatteri iltamien tuotto lahjoitettiin Hopeataurin hoitajien hälytys ja
kutsujärjestelmän hankkimiseksi.  Kuvassa LC Raahe/Fantin pre-
sidentti Lenita Reivonen lahjoittaa 2400 euron shekin Hopeataurin
johtaja Liisa Pyhtilälle.

jien toiveiden mukaisesti mielen-
kiintoinen, kaupunkikuvaa rikas-
tava tapahtuma. Säiden haltija oli
suosiollinen, sillä materiaalia oli
kylliksi näyttävien tilataideteos-
ten luomiseen ja pakkasta sopi-
vasti vain muutama aste.

Teatteri-iltamat ja
joululauluja laulamassa
Yhtenäisklubi LC Raahe/Fantti
järjesti Raahessa lokakuussa
2008 ainutkertaiset teatteri-ilta-
mat paikallisessa ravintola Raa-
hen Hovissa. Illan ohjelmassa oli
ensin ruokailu, sitten paikallisen
Hoplaa-teatteriryhmän esittämiä
riemukkaita sketsejä ja lopuksi
orkesteritanssit. Samanlaista il-
taa ei aiemmin ole kaupungissa
ollut; paikka oli täynnä yleisöä.

Koko toimintansa ajan LC Raa-
he/Fantin jäsenet ovat käyneet
palvelutalo Hopeataurissa jou-
lun alla laulamassa asukkaiden
kanssa joululauluja. Kahvinjuon-
nin jälkeen on kirjoitettu vanhus-
ten puolesta joulukortteja. Tänä-
kin vuonna kirjoitettiin noin 150
korttia, jotka sitten postitettiin.
Nyt erikoisen merkittäväksi jou-
lukäynti tuli sillä, että samalla
lahjoitettiin teatteri-iltamien tuot-
to, 2400 euroa, palvelutalon hoi-
tajakutsu- ja turvajärjestelmien
uusimiskuluihin. Perinteisesti
tästä sunnuntaipäivästä alkaa
sekä Hopeataurin väen että
“fanttilaisten” joulunodotus.

Teksti Kirsti Vesakoski
Lumiveistokuvat Kuva Lenita

Hyrynsalmen rakennustarkastaja Raimo Kuvaja puh.044 710 4420
Kehityspäällikkö Pekka Oikarinen puh 044 710 4401

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

www.ukkohalla.fi
www.hyrynsalmi.fi

Hyrynsalmen kunta
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Vuosikokous Lappeenrannassa
Suomen Lions-liiton 55. vuosi-
kokous pidettiin Lappeenran-
nassa kesäkuun alussa 2008. LC
Oulu Pokkitörmän aloitteen pe-
rusteella selvällä äänten enem-
mistöllä päätettiin poistaa koti-
maisen liittymismaksun uusilta ja
uudelleen järjestöön liittyviltä
jäseniltä. Tosin vastaavasti lisät-
tiin euro lisää jäsenmaksuun.

LC Oulu Hannat oli tehnyt
aloitteen Leijonamarssin uusimi-
sesta. Aloitteessa esitettiin sa-
noitus- ja sävellyskilpailua uu-

den marssin saamiseksi. Uudis-
tuvan lionstoiminnan periaattei-
siin ja tasa-arvoon vedoten jä-
senkunta päätti, että perinteinen
Leijona-marssi uusitaan.

Puheenjohtajaksi valittiin Hei-
di Rantala Tampereelta ja vara-
puheenjohtajaksi Ghrister Löf-
ström Helsingistä. Vuosikokouk-
sessa oli 1091 virallista kokous-

Oik. Liminkalaisia Ladyja  val-
mistautumassa marssille. Mars-
sille  lippu kuntoon. (Kuva Mar-
ja Toivainen)

Alla vas. Ylös vaan hevosen
selkään ja ei kun  soitto soi-
maan, ja tahdissa mars, mars!
I-piiriläisiä marssilla. (Kuva Mar-
ja Toivainen)

Alla oik. Vaan olisikohan se luo-
lamies vielä, joka avajais-juh-
lassa kuljeskeli? Siltä se aina-
kin näyttää hiuskuontaloa myö-
ten. (Kuva Marja Toivainen)

edustajaa sekä lähes saman ver-
ran kokoukseen osallistuneita
lioneita ja puolisoita.

I-piiristä oli perinteisesti run-
saasti osallistujia. Leijonamars-
si lauantaina oli perinteisesti jär-
jestäytynyt piireittäin. I-piirin
väki oli aakkosissa omalla koh-
dallaan perässään vielä viisi eri
piiriä. Piirin ja klubien liput oli-

vat marssilla juhlavasti esillä.
Päätöstilaisuudessa kukitettiin
piirikuvernöörit heidän joukos-
saan Asko Merilä i-piiristä. Seu-
raava vuosikokous pidetään
Haminassa.

Tuore piiri-
kuvernööri
kotimatkalla.
(Kuva Heimo
Turunen)

Utajärven klubin taloudenhoitaja  Kalevi Holappa (vas.) ja klubipresidentti Arto Holappa kukitta-
massa juuri valittua I-piirin kuvernööriä, Asko Merilää. (Kuva Heimo Turunen)
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Virolaiset Suomen-pojat taisteli-
vat suomalaisten joukkojen rin-
nalla mm. Viipurinlahdella ja
Vuoksella. Lähes 200 virolaista
miestä uhrasi nuoren elämänsä
Suomen itsenäisyyden puoles-
ta. Pääosa Suomen-pojista pala-
si 19.8.1944 saksalaisella ”Wart-
heland” laivalla Hangosta Viron
Paldiskiin. He taistelivat vielä
kotimaansa maaperällä jo viivy-
tyskäskyn saaneiden saksalais-
ten joukkojen rinnalla ja viimein
yksin muiden Virossa olleiden
virolaisten joukkojen rinnalla
maahan tunkeutuvia neuvosto-
joukkoja vastaan.

Raskaita kokemuksia
Olen käynyt yli 30 kertaa Suo-
men-poikien vieraana Virossa ja
siellä olen saanut kuulla heidän
kauhukertomuksiaan Siperian
pakkotyöleireiltä, sillä moni Suo-
men-pojista päätyi sinne. Osa
heistä palasi yli kymmenen vuo-
den jälkeen takaisin Neuvosto-
Viroon, mutta kovin moni heistä
jäi lepäämään Siperian multiin.

Pakkotyöleireiltä Viroon palan-
neet Suomen-pojat olivat jo yli
30-vuotiaita. Monen lukio-opin-
not olivat jääneet kesken ja nyt
kotiin palatessa opinnot olisi pi-
tänyt suorittaa uudestaan. Per-
heet oli perustamatta ja ilman

työtä ei voinut elää. Oli etsittävä
ja tehtävä töitä, mitä kunkin eteen
sattui. Vallanpitäjä suhtautui
Suomen-poikiin nuivasti. Esim.
asuintalon pinta-ala sai olla vain
60 neliömetriä ja kotipuhelinta ei
voinut saada käyttöönsä. Suo-
messa olosta ei voinut kertoa
työpaikoilla eikä naapureille.
Heidän raskaat kokemuksensa
jakoivat heidän aviopuolisonsa
ja lapsensa.

Keski-ikä 84 vuotta
Viro voi viettää jälleen 24.2. itse-
näisyyspäiväänsä, kun Viro sai
20.8.1991 itsenäisyytensä takai-
sin. Nyt Virossa on elossa 260
Suomen-poikaa, joiden keski-ikä
on 84 vuotta. Sota-aikana ulko-
maille pääsi eri tavoin pakene-
maan lähes 500 virolaista Suo-
men-poikaa, joista nyt elossa on
toistasataa vanhaa miestä. Pää-
osa heistä asuu Ruotsissa, Ka-
nadassa ja USA:ssa. Olen voi-

nut pitää yhteyttä yli 6 vuoden
ajan Kanadassa asuvaan Suo-
men-poikaan, joka on minulle
kertonut, millaista pakolaisen
elämä yli 60 vuoden ajan on ol-
lut ”vierailla” mailla.

Virossa asuvien yli 10 vuotta
pakkotyössä olleiden Suomen-
poikien eläkkeet ovat noin 260
euroa kuukaudessa ja naisten
keskieläkkeet ovat noin 210 eu-
roa/kk.

Suomen valtio on vuodesta
1995 lähtien maksanut Suomen-
pojille rintamalisää vastaavan
summan, joka on 42,57 euroa/kk.
Vuonna 1993 heille maksettiin
valtion varoista joko 2000 mk:n
kertakorvaus tai 1000 mk ja Suo-
messa 2 viikon laitoskuntoutus-
jakso.

Lisäksi Suomen valtio maksaa
jo nyt joka vuosi Suomen-poiki-
en kotimaassa tapahtuvan kah-
den viikon laitoskuntoutusjak-
son tai yhden viikon kuntoutus-

jakson, jos puoliso on mukana
samalla kuntoutusjaksolla.

Sitten kun Suomen-poika kuo-
lee, niin Suomen-poikien lesket
eivät saa Suomen valtiolta mi-
tään tukea. Vain jotkut suoma-
laiset järjestöt ovat esim. joulu-
isin muistaneet leskiä pienillä ra-
hasummilla.

Ystävyyssuhteet
rahaakin tärkeämpiä

Kiitos suomalaisille veteraani- ja
reserviläisjärjestöille, lions klu-
beille sekä koko Suomen kansal-
le, että olette muistaneet ja aut-
taneet sekä aineellisesti että ra-
hallisesti vaikeana sota-aikana
meitä puolustaneita Suomen-
poikia!

Olen kokenut ja tiedän, että
suomalaiset ystävyyssuhteet
ovat virolaisille rahaankin tär-
keämpiä!

Kiitos teille Suomen-pojat ja
parhaimmat onnittelumme Viron
kansalle ja Virolle 24.2. itsenäi-
syyspäivän johdosta.

Risto Kurki

Virossa elää vielä 260 Suomen-poikaa

 Suomen-pojat vas. Rein Valmet, Louis Ney,Uno Palling ja Villem Ahas Hotelli Virussa Tallinnassa 10.12.2008.

Osa meistä suomalaisista on tietoisia, keitä ovat
ja olivat nämä virolaiset Suomen-pojat! Lähes

3400 nuorta virolaista miestä tuli pienillä
pikamoottoriveneillä lähinnä vuoden 1943 aikana

ylitse myrskyisän ja tarkoin vartioidun
Suomenlahden. He tulivat puolustamaan

Suomen itsenäisyyttä ja taistelemaan yhteistä
vihollista vastaan.
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Lauantaina 30. pv elokuuta nähtiin Oulujärven vapaa-aikakeskuksessa railakasta menoa, kun
Vaalan Lions - klubi järjesti yhdessä Säräisniemen kylätoimikunnan, Vaalan mökkiläistoimikunnan

ja Ravintola Ruununhelmen kanssa Venetsialaiset, kesäkauden päättäjäiset

Perinteinen Venetsialais- tapahtuma täytti
ravintolan ääriään myöten. Ruokailu alkoi vä-
littömästi sisääntulon jälkeen. Illan ohjelman
aloitti Tretiikka- teatterista tuttu Mervi Sep-
pänen joka juonsi iltaa reippaalla otteella,
kertoen välillä sketsejä.

Säräisniemen kyläyhdistys esitteli toimin-
taansa ja kyläyhdistyksen järjestämän runo-
kilpailun parhaat runot lausuttiin yleisön
kuultaviksi. Välillä nautittiin herkulliset kak-

kukahvit ja ilta jatkui tanssimusiikilla. Tans-
simusiikista vastasi uuden levyn vastikään
julkaissut tanssiyleisön suosikki Maarit Pel-
toniemi, Federal yhtyeen kanssa. Maaritin
musiikki oli erittäin monipuolista ja tunnel-
ma oli katossa koko illan.

Arpajaiset järjesti mökkiläistoimikunta.
Arpojen myynti sujui lähes kolmesatapäisel-
le joukolle hyvin. Vaalan monet kauppaliik-
keet ja muutkin tukijat antoivat lahjoitukse-
na mahtavat palkinnot. Pääpalkintona olleen
maastopyörän voitti Helinä Kyllönen Säräis-
niemeltä.

Puolen yön aikaan rannassa nähtiin Vaa-
lan Lions clubin järjestämä ilotulitus, joka
oli jälleen Oulujärven näyttävin. Ilotulitteita
ammuttiin useita kymmeniä, jotka aukesivat
sateenkaaren väreissä yölliselle taivaalle.
Näky oli sanoin kuvaamaton. Tanssit jatkui-
vat aina aamuyölle saakka ja yleisö viihtyi.

LC Vaala on toteuttanut lionsjärjestön
mukaista yhteistyömahdollisuutta, jossa klu-
bien tulee verkostoitua paikkakunnan mui-
den yhdistysten kanssa. Yhdessä esiinty-
minen tuo järjestölle lisänäkyvyyttä sekä
mahdollisesti myös uusia jäseniä.

Mökkiläistoimikunta on verrattain uusi
toimikunta Vaalan kunnassa. Onhan kunnas-
sa yli 1800 kesämökkiä ja vapaa-ajan asun-
toa. Mökkiläiset “valloittavat” kesäkuukau-
sina Vaalan kirkonkylän katukuvan. Kunnan
väkiluku lisääntyy yli kaksinkertaiseksi ke-
säkuukausien aikana. Mökkiläistoimikunta
on yhdyssiteenä kunnan ja mökkiläisten
välillä. Sen tavoitteena on järjestää kaksi

Venetsialaiset
Vaalan Ruununhelmessä

kertaa vuodessa yleisötapahtuma joko yk-
sin tai yhdessä toisten yhdistysten kanssa.

Yhteistyössä järjestämässä ollut Säräisnie-
men kylätoimikunta on yksi vireimmistä koko
pitäjässä. Oulujärven vapaa-aikakeskuksen
ravintola Ruununhelmi oli tapahtumaan tyy-
tyväisiä. Ruununhelmen yrittäjät ovat nos-
tattaneet paikkaa muutaman vuoden aikana
uuteen loistoonsa. Se näkyy kasvavana asi-
akaskuntana. Erityisesti caravaanarit ovat
oppineet tulemaan paikkaan niin talvella, kuin
kesälläkin. Sen osoittaa uudet caravan ko-
koontumiset, joita varataan kokoajan use-
ammin. Ruununhelmi on SF- caravan jäsen.
Kaikin puolin venetsialaiset olivat jälleen
loistokas tapahtuma. Kiitämme yhteistyö-
kumppaneita.

Ruununhelmi
Risto Näpänkangas.

Puolen yön aikaan rannassa nähtiin Vaa-
lan Lions clubin järjestämä ilotulitus, joka
oli jälleen Oulujärven näyttävin.
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LC Vaala - Aktiivista palvelutoimintaa Vaalassa jo vuodesta 1965 lähtien.
Me Palvelemme – We Serve Tämän sivun kokoamisesta

vastasi Risto Näpänkangas

LC Vaala kiittää yhteistyökumppaneitaan

Juha Airaksinen
Mika Alakurtti
Reijo Anttila
Kai Ervasti
Pentti Haimakainen

Ali Huossa
Jukka-Pekka Hynynen
Aulis Hyyryläinen
Terho Jylhälehto
Tapani Karhu

Esa Karjalainen
Reijo Kaurala
Pekka Kemppainen
Marko Keränen
Pauli Kilpeläinen

Taisto Kinnunen
Heikki J. Kivioja
Jorma Korhonen
Aatto Laukkanen
Erkki Leinonen
Edvard Lätti

Reijo Mäkelä
Eero Mäyrä
Risto Näpänkangas
Antti Piirola
Lauri Ratava
Jarmo Suomela

Veikko Tossavainen
Väinö Vähäsarja
Erkki Väisänen
Pekka Välinen
Henry Wikman
Matti Yrjämä.

Parturi-Kampaamo

Vaalantie 19
Puh. 5361 535

Avoinna:
ma-pe 9-17

Pirjo Heikkinen

RAVINTOLA LEIPOMO RUUNUNHELMI
PERHEYHTIÖ PAAKKARIT OY
Ruununtörmäntie 1, 91760 Säräisniemi
p. 08 810 7700, 040 717 6847
ravintola@ruununhelmi.fi     www.ruununhelmi.fi

J PALO Ky
Vanha Vaalantie 7
91700 Vaala
p. 08 5361157,
040 5706 806

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

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

VAALA

JULKISTEN TILOJEN JA KODIN KALUSTAJA

VAALAN OK-KALUSTE OY
91700 VAALA, PUH. (08) 5361 490
vaalan.ok-kaluste@mail.suomi.net
www.vaalanok-kaluste.fi

MEILTÄ    SAAT
BONUSTA

&

Tuoreus. Laatu. Oikea hinta.

VAALA
KOLEHMAISENTIE 1 VAALA
puh. 5361 109, fax 5361 177

NYT SAAT BONUSTA JOPA 5 %
ASIAKASOMISTAJUUS KANNATTAA!

Palvelemme ma-pe 8-21, la 8-18, kesä su 12-18

Omistaja
Asiakas

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

Hitsacon Oy

Puusepätie 8 VAALA
Puh. 08-5363 000, 0400 683 535
Fax. 08-5363 001
hitsacon.oy@netlife.fi

PYSYVÄSTI EDULLINEN

TORIMARKETVaalan
Avoinna:
ma-pe9-17
la 9-13

Järvikyläntie 2
91700 Vaala
(08) 5562 664

Teemamme 2008-2009: Palvelulla ihmeisiin arkipäivän sankarit.
Yhdessä nuorten kanssa. Palvellen, luottaen, motivoiden.

VAALAN KUKKA
JA HAUTAUSPALVELU

Vaalantie 9, 91700 Vaala, p. (08) 536 1271

Asuntoasioissa palvelee

Pirkko Karppinen
Puh. 040 769 4899

www.vaalanlkv.fi

VB-BETONI OY
 Julkisivu- ja väliseinäelementit
 Palkit ja pilarit ym.  Valmisbetoni

Ouluntie 115, 91700 Vaala
Puh. 020 741 3420, fax 020 741 3429
vb-betoni@vb-betoni.fi  www.vb-betoni.fi
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Lions –faktoja:

Maailmassa lioneja n. 1,3 miljoonaa jäsentä
Lions –klubeja n. 45 000 kpl
Lions –piirejä n. 750 kpl
Lions –toimintaa 205 maassa/itsehallintoalueella
Suomessa lioneja n. 26 000 jäsentä
Suomessa Lions –piirejä 14 kpl
I –piirissä lioneja n. 1350 jäsentä
I –piirissä klubeja 54 kpl
I –piirissä lohkoja 10 kpl
I –piirissä alueita 3 kpl

Suomen Lions lions –motto:
Luovuta
Isänmaa
Onnellisempana
Nousevalle
Sukupolvelle

Lionstoiminnan
toiminta-ajatus

Suomalaisen lionstoiminnan
toiminta-ajatus on seuraava:

Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisel-
la ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten ter-
veen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä
ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden
apua tarvitsevien tukemiseksi. Toiminta tarjoaa jä-
senelle mahdollisuuden toimia sosiaalisessa yh-
teisössä, kehittyä ihmisenä ja kehittää johtamis-
taitoja sekä solmia kontakteja kotimaassa ja ul-
komailla.

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

Miksi ryhtyisin lioniksi?
Lionsklubin jäsenenä saat ti-
laisuuden
-vaikuttaa yhteisösi elämään
joka päivä
-antaa tukea paikallisesti tai
kansainvälisesti
-kehittyä henkilökohtaisesti ja
ammatillisesti osallistumalla
ohjelmiimme, yhteisön pal-
veluprojekteihin ja tapahtumiin
-vaikuttaa paikallisiin ja kan-
sainvälisiin humanitaarisiin
ongelmiin
-kehittää suhteita sekä paikal-
lisiin että kansainvälisiin yh-
teisöjen ja liike-elämän johta-
jiin
-hyödyntää jäsenalennuksia
ja -palveluja

Kiinnostaako jäsenyys?
Lionsklubin jäseneksi pääsee
paikallisen klubin kutsusta.
Jos olet kiinnostunut jäsenyy-
destä, ota yhteyttä paikalli-
seen lionsklubiin klubihaun
avulla. Kerro paikallisen klu-
bin jäsenille, että harkitset liit-
tymistä ja haluat osallistua
kokoukseen saadaksesi lisä-
tietoja. Pyydä sen jälkeen
jäsenhakemus joltakin jäse-
neltä.

Lionsjärjestön toiminta perustuu
vapaaehtoiseen työhön.

Lionien palvelutoiminta koh-
distuu nuorisoon, vanhus-
väestöön, sotien veteraaneihin
ja muihin avun tarpeessa ole-
viin. Lionstoiminta tapahtuu
“Me palvelemme” -hengessä.
Lionsklubin tärkein kiinnos-
tuksen kohde on oma lähialue
ja asuinyhteisö, joissa hei-
kompiosaisia on paljon.
Lionsklubien aktiviteetteja
ovat mm. paikallisten lasten-
ja vanhuskotien auttaminen,
silakkamarkkinat, stipendien
jako kouluissa, sotaveteraani-
en auttaminen, vanhusten
kotien kunnostaminen. Nuo-
risovaihto-ohjelmamme väli-
tyksellä lionsklubit lähettävät
Suomesta ulkomaille ja vas-
taanottavat ulkomailta Suo-
meen noin 300 nuorta vuosit-
tain.

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

Suomalaiset lionit osallistuvat
eri aktiviteetteihin myös poh-
joismaisella tasolla. Nordiska
samarbetsrådet - NSR:n
puitteissa suomalaiset toteut-
tavat yhteispohjoismaisia ak-
tiviteetteja, joista esimerkkei-
nä mainittakoon mm. lasten-
sairaalan rakennut-taminen
Friazinoon Moskovassa, sai-
raalan saneeraus ja katulapsi-
kodin rakennuttaminen Dau-
gavpilsissä...

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

Vuosina 2005 - 2008 lionit to-
teuttavat maailmanlaajuises-
ti näönsuojelukampanjaa
Campaign SightFirst II, jonka
tavoitteena on poistaa estet-
tävissä oleva sokeus maail-
masta.

www.lions.fi/district107-I


