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Yhdessä nuorten kanssa

LC Hailuodon lionit Päivi ja Juhani Niemelä pitivät Hailuodon yläkoulun oppilaille Lions-infon 9.2.2010.
Kuvassa Päivin ja Juhanin kanssa Hailuodon 7. luokka. Tapahtuma oli samalla Lions-toiminnan
näkyvyyden sekä kotimaisen teeman “Yhdessä nuorten kanssa” tietoisku.Ks. sivu. 27
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Kansainvälinen Lions -järjestömme
murroksen edessä
Meillä on voimakas tarve uusia
toimintastrategioitamme. Jotta
muutoksenteko olisi mahdollista, meidän on panostettava jäsenistömme uusiutumiseen ja
kasvuun.
Toimintakautemme kansainvälinen presidentti saksalainen
Eberhard Wirfs on haastanut
kaikki maailman n. 1,4 miljoonaa
lionia “Liikkeellä kasvuun” –
“move to grow” -kampanjaan.
Meidän tulee olla liikkeellä, että
voisimme uudistua ja lisätä järjestömme jäsenmäärää. “Move
to grow” – kampanja oli tuottanut vuoden vaihteeseen mennessä maailmaan 12 500 uutta
jäsentä ja 610 uutta klubia. Suurimman osuuden kasvuun ovat
tuoneet naiset, 8074! Voimakkain
kasvu on tapahtunut Aasiassa.
Merkillepantavaa on, että Euroopassa eniten kasvua lisännyt
maa on Saksa, Eberhardin kotitanner.
Meillä Suomen lioneilla on
menossa “Suomi johtoon” -kampanja.
Tavoitteena on saada suomalainen ehdokas toiseksi kansainväliseksi presidentiksi Seattlessa 2011. Tähän tehtävään meillä
on erittäin hyvä ehdokas, PID
Harri Ala-Kulju.
Toivon, että voimme tukea
Harrin kampanjaa kaikissa yhteyksissä missä sitten liikummekin.
Paras mahdollisuus tukemiseen
on vuosikokoukseen osallistuminen kannatustodistuksen kera
Seattlessa 4. - 8.7.2011.
Lions -Liiton vuosikokous pidetään 11. - 13.6.2010 Hämeenlinnassa. Siellä valitsemme uudet henkilöt järjestömme johtoon
ensi kaudeksi. Viime vuosina liiton puheenjohtaja on valittu eteläisestä Suomesta. Pohjoinen
ulottuvuus on päässyt unohtumaan puheenjohtajaa valittaessa. Nyt meillä on mahdollisuus
muuttaa kurssia. Piiristämme on
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Jorma ja Sinikka Soikeli ja kansainvälinen presidetti Eberhard Wirfs ja Margit Wirfs

varapuheenjohtaja- ehdokkaaksi (VCC) asettunut viime kauden
piirikuvernöörimme (IPDG) Asko
Merilä. Kannustan kaikkia piirimme lioneita osallistumaan vuosikokoukseen ja päättämään haluammeko muutoksen asiaan vai
annammeko etelän jyrätä meidät!
Palvelutyömme ohessa meillä
on myös syytä juhlaan. Arne Ritari toi lions -toiminnan Suomeen
60 vuotta sitten. Lions -liitollemme tulee myös 50 toiminnan
vuotta täyteen tänä vuonna.
Jäsenet ovat Lions -klubiemme arvokkain voimavara. Ilman
aktiivisia jäseniä emme voi toimia. Meidän kaikkien tulee pitää
huolta toinen toisistamme, jotta
viihtyisimme lion -työssämme ja
tuntisimme itsemme tarpeellisiksi toimissamme. Uusien jäsenten
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saamiseksi klubeihin tiedottamisella toiminnastamme ja näkyvillä olemisella on suuri merkitys.
Nämä ovat aivan avainasemassa olevia asioita. Jos meitä ei tunneta eikä tiedetä, mitä me teemme yhteiskuntamme hyväksi, niin
eihän joukkoomme kukaan halua
liittyä.
Klubitoiminnassamme unohdamme usein palkitsemisen merkityksen. Sitä pidetään liian
usein aivan turhanpäiväisenä
asiana. Näin ei kuitenkaan pidä
olla eikä myöskään ole. Palkkio
hyvin tehdystä työstä lämmittää
aina saajan mieltä samoin kuin
myös kiitoksen antajaa. Kiitos!
Onko vaikeaa suomalaiselle?
Haluan myös kannustaa klubilaisia osallistumaan kaikkiin
lions -virkoihin. Tapaan sanoa,
että kun harrastaa jotain, niin har-

rastaa sitten kunnolla. Tehtäviä
on kyllä kaikille. Muistakaa lion
-lupauksenne, jonka annoitte
klubiin liittyessänne. “Lupaan
osallistua kaikkiin … jne.” Tähän
kannusti jo liikkeemme perustaja Melvin Jones, joka oli syvästi
humaani ihminen.
Melvin suurella sydämellisyydellään ajatteli lions -työstämme
jo liikkeemme alkutaipaleella.
Tästä sydämellisyydestä on tarina toisaalla lehdessä otsikolla
“Sydän paikallaan”.
Toivon, että jatkamme samalla
linjalla tulevaisuudessakin.
Olkaamme “Liikkeellä kasvuun”, jotta voimme tehdä “Tekoja ihmisten hyväksi” asenteella “Me palvelemme”.

Jorma Soikkeli
piirikuvernööri

Lehtitmk: Jorma Soikkeli, Jouko Lampinen
Vastaava toimittaja: Heimo Turunen
08-334 166, vkkmedia@vkkmedia.fi
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy Oulu/Eila Lahtinen

2010

Piirikuvernööriehdokas 2010-2011

1. Varapiirikuvernööriehdokas 2010-2011

Jouko Lampinen

Eino Jakkula

Työpaikat: Antikaisen Pukimo
Oy Kemi-Tornio, Perämeren Betoni Oy Kemi, Automaakunta Kajaani ja vuodesta 1979 lähtien
Veho Autotalossa, jossa olen automyyjänä ja tuotepäällikkönä
Mercedes tuoteryhmässä Kajaanissa ja Oulussa.
Lions toiminta: 1989 liittyminen
silloiseen LC Kajaanin/Ärjä klubiin, josta 1995 siirtyminen työn
mukana. Ouluun ja liittyminen
LC Oulu/Raatti klubiin. 20 vuotta 100 % osallistuminen.
Presidentti 1994-1995 ja 20072008, joista molemmista 100%
pres.palkinto. Lohkon puheenjohtaja 2003-2004, Piirisihteeri
2007-2008, LCIF-, IR- ja MJ toimikunnan pj. 2005 - 2009, I VDG
2009 - 2010, MJ 2007, IR Certificate of Appreciation 2008.
Osallistuminen liiton vuosikokouksiin 17 kertaa, sekä Eurooppa
Forum 2009.
Harrastukset: Lions-toiminnan

Työpaikka: Lumijoen kunnan
teknisessä toimessa vuodesta
1979, aluksi rakennustarkastaja,
kunnaninsinööri vuodesta 1992
Kiinteistö Oy Lumijoen Kartanon toimitusjohtaja.
Lions-toiminta: LC Liminka Liminganlahden perustajajäsen v.
1983, 25 v. 100 % merkki v. 2008,
presidentti 1995-1996, ZC 19971998, RC 1998-1999, 2.VDG 20092010,Sight First II:n ryhmäkoordinaattori 2006-2008, MJ 2000.
Harrastukset: Klubin vilkkaan
Lions-toiminnan lisäksi kunto- ja
hyötyliikunta, mökkeily, marjastus.
Perhe:puoliso Liisa, MJ 2008, aikuisen Timo –pojan perhe.
lisäksi mökkeily, kalastus, hirvenmetsästys, golfin pelaaminen,
(jos aikaa riittää) ja kaikenlainen
luonnon parissa touhuaminen.
Perhe: Puoliso Päivi ja meillä yhteensä kolme lasta.

Suomen Lions-liiton 107 I-piirin
piirikokous Oulussa 17.4.2010
Oulun Lyseon Lukion juhlasalissa
Kajaaninkatu 3, 90100 Oulu
9.00 - 10.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.30 - 16.00
13.30 - 16.00
16.15 - 16.45

Ohjelma:
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Avajaisjuhla
Lounas
Piirikokous
Seuralaisohjelma
Kokouskahvit

LC OULU-RAATTI on vastuussa I-piirin vuoden 2010 piirikokouksen järjestelyistä. Kahvitarjoilut ja ruokailu tapahtuvat
koulun ruokalassa. Kokousmaksu on 28 euroa/hlö. Maksu
sisältää kahvit ja lounaan sekä kaikki järjestelyistä aiheutuvat kulut. Puoliso-ohjelma alkaa Oulun Lyseon Lukiolla ja
jatkuu Oulun taidemuseossa. Oppaana toimii presidentin
puoliso Annikki Niiniketo.

Topi Mikkolan monologi

“Mie alan tekemhän syntiä”.

LC OULU- RAATTI on tilannut Kuhmon
kulttuurisihteeriltä, valtakunnallisesti hyvin tunnetulta
Topi Mikkolalta Rosa Liksomin kirjoittaman monologin:
“Mie alan tekemhän syntiä”. Esitys on piirikokouksen
jälkeen samassa paikassa klo 18.00. Lipun hinta on 15
euroa.
Oululaisilta hotelleilta pyydetään tarjous majoittumisesta
lauantain ja sunnuntain väliseltä yöltä. Hinta selvitetään
niin, että se on viimeistään kokouskutsussa. Tarkemmat
tiedot ja ohjeet toimitetaan klubeille helmikuun aikana.

LC OULU-RAATTI
Arto Tolonen 044 737 0214
Voitto Juutinen 0400 271 786

2. Varapiirikuvernööriehdokas 2010 - 2011
Toivo Sistonen
Työpaikka: Kajaanin seurakunnan talousjohtajan virassa vuodesta 1988, sitä ennen ATKsuunnittelijana 1974 – 1982 ja
ATK-pääsuunnittelijana 1982 –
1988 Kajaani Oy:ssä.
Lions-toiminta:
LC Kajaani Ärjän jäsen vuodesta 1988 ja Ärjän lopetettua toimintansa LC Kajaani Linnan jäsen. Presidentti 1993-1994, ZC
2003-2004, CT 2006-2007, RC
2007-2008. Suomen Lions-liiton
Kajaanissa pidetyn vuosikokouksen järjestelytoimikunnan
pääsihteeri vuonna 1999.
Luottamustoimia:
Lukuisia kunnallisia. maakunnallisia ja valtakunnallisia luottamustehtäviä vuodesta 1985. Hallituksen jäsenyyksiä ja puheenjohtajuuksia eri osakeyhtiöissä,
liikelaitoksissa ja yhdistyksissä.
Tällä hetkellä mm. Kajaanin kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuuston jäsen, maakuntavaltuuston
jäsen ja maakunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sekä
Kirkkopalvelujen hallituksen jäsen ja Kirkon Paikat hallituksen
puheenjohtaja. Kirkon Hallintovirkamiesten hallituksen puheenjohtaja 2000-2005.

Kunniamerkit ja arvonimet:
Talousneuvoksen nimi ja arvo v.
2007, Suomen Leijonan ritarimerkki v. 2002, Suomen Pesäpalloliiton hopeinen ansiomerkki v.
2003, seurakuntatyön kultainen
ansiomerkki v. 2005, Pelastakaa
Lapset ry hopeinen ansiomerkki
v. 2008, Suomen Kuntaliiton hopeinen ansiomerkki v. 2008.
Harrastukset:
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, Lions-toiminta, mökkeily ja
penkkiurhelu.
Perhe:Puoliso Leea, kolme lasta (muuttaneet kotoa).
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Kauden 2008 – 2009 yhteenveto
Toimintakaudella piirimme saavutti jäsenkehityksessä kasvua
28 jäsentä eli hieman yli kaksi
prosenttia. Tämä oli kauden
Suomen ennätys, eli mikään muu
piiri ei päässyt jäsenkasvussa yli
kahden prosentin.
Kauden aikana piirihallitus
työskenteli aktiivisesti. Sen kokoukset olivat antoisia ja niissä
sai runsaasti täydentävää tietoa
Lions –toiminnasta.

Johtoryhmä perinne jatkui
Jatkoimme I-piirissä johtoryhmäperinnettä, joka alkoi muutama
vuosi sitten Kalevi Kiviniityn
piirikuvernöörikaudella. Asioiden valmistelun ja kehittämisen
kannalta piirin johtoryhmän
työskentelyllä saavutettiin erittäin hyvät tulokset.
Piirin johtoryhmään kuuluivat
kaikki piirihallituksen jäsenet
lohkojen puheenjohtajia lukuun
ottamatta. Ryhmä oli suuri, mutta tulokset olivat erinomaiset.
Kaikkien alueiden puheenjohtajat ja toimikuntien jäsenet toimivat ansiokkaasti.

I-piirin yksityiskohtainen toimintakertomus on luettavissa piirin kotisivuilla. Kiitos kotisivujen ylläpitäjälle
PDG Juhani Alaselle, sillä hän on kehittänyt ja pitänyt
yllä kotisivujamme usean vuoden ajan.

Piirikuvernöörikoulutus
pidettiin 16.6. – 2.7.2010 Thaimaassa Pattayalla ja Bangkokissa. Kaikkiaan DG vieraili vuoden
aikana 143 Lions tilaisuudessa,
joka onnistuu mainiosti myös
työelämässä olevalta henkilöltä.
Haasteellisin osa-alue oli ajan
löytäminen kaikkiaan 13 tiedotteen sekä päämajan raporttien ja
laskujen kirjoittamiseen. DG vieraili kaikissa 55 klubeissa kauden
aikana sekä Leo –piirin sekä
Oulu/Tervajellonat -klubin kokouksessa. DG kävi kaikissa piirihallituksen ja kuvernöörineuvoston (KVN) kokouksissa sekä
piirin ja liiton vuosikokouksissa.
Toukokuussa 2009 DG-pari edusti Suomen Lions –liittoa Norjan
vuosikokouksessa Geirangerissa.
DG Asko Merilä toimi SLL ry:n
toiminnan ja talouden suunnit-

telutoimikunnan jäsenenä. Erityisalueena hänellä toimikunnassa on ollut SLL ry:n strategisen
suunnittelun kehittäminen.
Kauden vaihtuessa Mineapoliksen Conventionin yhteydessä USA:ssa uuden kauden 1.
KVN -kokous valitsi Asko Merilän Suomen Lions –liiton hallitukseen kaudeksi 2009-2010. DG
–elektikoulutukseen lähetettiin Ipiiristä VDG Jorma Soikkeli, josta tuli uusi DG kaudelle 20092010. Kauden aikana lokakuussa DG Asko Merilä väitteli hallintotieteiden tohtoriksi.

Puolisotoiminta
DG-puoliso Kaisu Merilän johdolla keskittyi puoliso-ohjelmaan piirihallitusten yhteydessä ja puolisopäivään Merilän
Kartanossa 16.toukokuuta 2009.
Puolisopäivä keräsi kymmeniä

Piirikokouksessa Kuhmossa Asko
Merilä palkitsee 1 -alueen parhaan
klubin Pekka-patsaalla. Vastaanottajina Mirja Manninen ja Susanna
Saralinna.

aktiivisia Lions –puolisoja. Saadun palautteen perusteella puolisopäivä oli sangen antoisa ja
onnistunut. Kiitokset kaikille
puolisoille ja lioneille saamistamme mukavista kokemuksista ja
lahjoista kokousten, vierailujen
ja monien muiden ihanien tilaisuuksien yhteydessä. Kuluneesta kaudesta juuri te teitte
ikimuistoisen ja erittäin myönteisen muisteltavan.

Varapiirikuvernööri (VDG)
Jorma Soikkeli sekä puoliso Sinikka Kuhmosta vieraili DG:n
puolesta tilaisuuksissa Suomussalmella ja Hyrynsalmella. VDG
oli myös paikalla kaikissa piirihallituksen ja KVN:n kokouksissa. Kauden aikana VDG valmisteli piirin sääntöuudistuksen,
jonka merkittävimpänä muutoksena tuli voimaan piirikokouksen
päätöksen mukaisesti 2.VDG:n
valinta. Valituksi tuli 2. VDG Eino
Jakkula Lumijoelta. Kaudelle
2009-2010 1. VDG:ksi valittiin
Jouko Lampinen Oulusta.

Piirisihteeri (CS)
Erkki Partanen, puoliso Raija LC
Utajärvi suoriutui kiitettävästi
vaativasta piirisihteerin tehtävästä.

Piirin rahastonhoitaja (CT)
Kalevi Holappa puoliso Sylvi
LC Utajärvi toimi tehtävässään
määrätietoisesti ja tarkasti. Erityinen ansio hänelle kuuluu TervaLeijona –lehden ilmoitushankinnasta.

PDG ja kunniatoimikunta
pj. IPDG Jaakko Ponkala, puoliso Pirkko LC Oulu/Sillat teki mm.
ehdotuksia piirikuvernöörille
ansioituneiden Lionien palkitsemisesta ja kokosi jäseniään erilaisiin tilaisuuksiin.

Jäsenohjelma – ja
koulutustoimikunta,
pj. Mirja Manninen puoliso Erkki LC Oulu/Hannat toimi ansiokkaasti. Kaikki klubit osasivat teh4
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Piirihallituksen vaihtokokous pidettiin Vaalassa Ravintola Ruunuhelmessä Säräisniemellä. Ohjelmassa oli opastettu tutustuminen
Lamminahon museotaloon (kuvassa) - aikamatka menneelle vuosisadalle. Lamminaho on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa on
säilynyt esineitä ja rakennuksia 1700-luvulta saakka. Lamminahon rakennusryhmä on poikkeuksellisen hyvin säilynyt esimerkki
Oulujokivarren vanhasta rakennuskannasta. Asuinrakennus, navetta- ja tallirakennus sekä kolmiosainen luhtirivi muodostavat
nelikulmaisen pihapiirin, jonka ulkopuolella on useita aittarakennuksia. Tila on nykyisin museoviraston omistuksessa, ja se on
suojeltu rakennusuojelulailla.

dä toukokuun aikana omien tietojen päivitykset klubivirkailijoista päämajan tiedostoihin ja toimintailmoituksensa.
Sama aktiivisuus pitäisi säilyttää myös jatkossa. GMT Lionina Susanna Saranlinna niitti mainetta useiden jäsenseminaarien
luennoitsijana. Olavi Tapaninen
ja Marko Kangasjärvelä kävivät
ns. KOVA –koulutuksen, jolla
valmennettiin klubien tueksi strategisen suunnittelun asiantuntijoita. Kauden aikana perustettiin
uusi klubi, Liminka/Kultasirkut,
jonka kummiklubina toimi erittäin
esimerkillisesti LC Liminka/Liminganlahti. Piiriin syntyi myös
yksi uusi liitännäisklubi, LC

Kuhmo/Kuhmonniemen toimiessa kummina. Lisäksi piirin kiitokset kuuluvat kaikille jäsenmääräänsä lisänneille klubeille ja erityisen onnistuneelle Sotkamo/
Vuokatti –klubille, joka intoutui
kasvattamaan jäsenmääräänsä
peräti kahdeksalla jäsenellä ja
pääsi pois ns. pienten klubien
ryhmästä.

Tiedotustoimikunta
pj. Heimo Turunen, puoliso Eila
Lahtinen LC Oulu/Raatti sekä
työryhmä Internet-/Webmaster
Juhani Alanen, puoliso Aino LC
Kajaani/Linna. Kauden aikana
piirilehti ja nettisivut saatiin toimimaan erittäin hyvin.

Lehden tekemiseen osallistuivat yhtä lukuunottamatta kaikki
klubit, mikä on I-piirin ennätys
samoin kuin lehden sivumäärä 60
. Lehden taloudellinen tulos oli
kohtuullinen. Erityisen ansiokasta oli piirin nettisivujen aktiivinen päivittäminen, sillä kauden
vaihtuessa uuden kauden sivut
olivat käytettävässä jo samana
päivänä. PDG Juhani Alanen todella ansaitsi I-piirin hankkiman
Melvin Jones –jäsenyyden.

Nuorisotyötoimikunta
pj. Kalevi Kiviniitty, LC Siikajoki. Piiriimme perustettiin uusi
Leo-klubi Oulu/Tervajellonat,
jonka kummina toimivat LC Oulu/

Sillat ja tukena myös Oulu/Hannat. Leo –piiri ja muu Leo -toiminta tuottaa hyviä, onnistuneita esimerkkejä koko MD 107 alueelle. Tavoitteena olleet klubien
perustamiset Raaheen ja Kajaaniin eivät onnistuneet. Nuorisovaihto toimi erinomaisesti. 15.7
avattiin HaukiputaanVirpiniemessä nuorisoleiri. Nuorisoleireille ympäri maailmaa lupautui
lähtemään 18 nuorta. Lions
Quest –toiminta tulee ottaa piirissämme tulevina vuosina erityiseksi kehittämisalueeksi sen
huomattavan merkityksen vuoksi sekä koululaisille että vanhemmille.

Piirikokouksessa Kuhmossa Asko Merilä palkitsee piirihallituksessa ansioituneita toimijoita.
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Suositut Lions-joulukortit olivat jälleen myynnissä. I- piirin
tulos 12/2008 oli yhteensä 20 158
euroa..
Tradeka –auditointi toimi tarmokkaasti ja tuotti osallistuneille hallintoprojektina katetta hallintotilille. Aktivaattorina ja yhteyshenkilönä toimi Jari Hautala.

AR säätiö -toimikunta

Utajärvisiä lioneita Haminan vuosikokouksessa, johon Merilän
vetämä kausi päättyi. Vas. lion Jaakko Laitinen, rahastonhoitaja
Kalevi Holappa, piirisihteeri Erkki Partanen ja lion Mikko Kemilä.

Palvelu- ja
aktiviteettitoimikunta
pj. Risto Näpänkangas, puoliso
Arja LC Vaala Champaign Sight
First II raportointi antoi kampanjasta tulokseksi I-piirissä yhteensä noin 135 000 euroa.

Suomi johtoon - projekti
pj. Heikki Marttila, puoliso Irja.
Kauden aikana toimikunta työryhmineen onnistui tehtävissään hyvin. Suomi Johtoon 2010
-kampanjassa piirimme saavutti

SLL:n asettaman keräystavoitteen 100 prosenttiseen tasoon
ensimmäisenä koko maassa. Keräys jatkuu edelleen ja rahaa tarvitaan lisää.

Kuntokampanjatyöryhmä
pj Arto Holappa LC Utajärvi.
Kuntokampanja onnistui hyvin.
Sight First II -kampanja jatkui
vuoden 2008 loppuun saakka ja
monet klubit tekivät sitoumuksiaan tuleville vuosille Melvin Jones -fellow -jäsenyyksistä.

pj. Pentti Kaukonen puoliso
Anna-Liisa LC Oulu/Raatti. Toimikunta edisti rahaston varojen
kartuttamista ja anomista I -piirin alueella käytettäväksi sekä arvostettujen Lions -jäsenien (Melvin Jones ja Lions -ritarien) yhteydenpitoa.
I- Piirissä on yhteensä alueita
3, lohkoja 10, klubeja 54, lioneita
kauden lopussa 1370, LEO-klubeja 5, LEO -jäseniä n. 60.

Uudistettujen toimikuntien
tavoitteiden saavuttaminen
Lions MD 107 –liitto uusi toimikuntaohjeensa Oulun KVN:ssä
16.2.2008. Toimikuntien puheenjohtajat vastaavat toimikuntansa työalueen toiminnan uudistamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta piirihallitukselle esitet-

tyjen suunnitelmien pohjalta.
2010
Toimikuntien puheenjohtajat
kokoavat tarpeellisiksi katsotuille työalueille työryhmät, joiden
puheenjohtajat raportoivat toimikunnan puheenjohtajalle. Toimikuntien puheenjohtajat raportoivat piirihallitukselle kaikkien
työryhmien työn etenemisestä ja
tavoitteiden toteutumisesta sekä
lopullisista tuloksista. Projekti- ja
kampanjavastaavat antavat omat
raporttinsa.
Toimikuntauudistus onnistui
hyvin ja tuloksia on saavutettu
ansiokkaasti.

I- piirin vuosikokous
oli la 18.4.2009 Kuhmossa, jossa
oli kouluttajana ja puhujana
PDG, professori Harry Westermarck. Kaudelle 2009-2010
DG:ksi kokouksessa valittiin Jorma Soikkeli (alue 3, LC Kuhmo/
Kuhmoniemi), I VDG:ksi Jouko
Lampinen (alue 1, LC Oulu/
Raatti)ja II VDG:ksi Eino Jakkula
(alue 2, LC Liminka/Liminganlahti).

Asko Merilä,
IPDG, Lions D 107 I

Viimeisten viiden vuoden piirikuvernöörit rupattelemassa Ylikiimingin piirihallituksen kokouksessa helmikuussa 2009. Vas. Jaakko
Ponkala (kuvernöörikausi 07-08), Jorma Soikkeli (09-10), Asko Merilä (08-09), Juhani Alanen (06-07), Kalevi Kiviniitty (05-06).
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Tervaleijona
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lions piiri 107 – tiedotuslehti huhtikuu 1984

Tervaleijonanimen
rekisteröinti

Asko ja Kaisu Merilä viime kesän Lionsliiton vuosikokouksessa Haminassa.

Asko Merilä ehdolla
Lions-Liiton puheenjohtajaksi
I - piirimme edellinen piirikuvernööri, HTT Asko
Merilä ja puoliso Kaisu ovat päättäneet yrittää
jatkaa Lions –luottamustehtäväketjua tavoittelemalla Suomen Lions -liiton varapuheenjohtajapariksi. LC Utajärven jäsenenä Asko on ollut
vuodesta 1991 alkaen, käytyään läpi kaikki tärkeimmät klubivirat hän oli lohkon puheenjohtajana vuosituhannen vaihteessa, jonka jälkeen
pari vuotta myöhemmin alueen puheenjohtajana, VDG:nä, DG:nä ja nyt hän toimii Suomen
Lions –Liitto ry:n hallituksen jäsenenä. Puoliso,
KTM Kaisu toimii yrittäjänä Merilän Kartano –
nimisessä hotellitason majoitusta ja sitäkin parempaa ruokaa tarjoavassa majoitus- ja ravintolayrityksessä.

Liiton toimintaa ja talouden
suunnittelussa mukana
Liiton toiminnan ja talouden suunnittelutoimikunnassa hän on nyt toista vuotta ja erityistehtävänä hänellä on ollut Liiton strategisen suunnittelun kehittäminen. Tavoitteena suunnitelman
avulla on ottaa huomioon kaikki tärkeät Lions –
näkökulmat ja saada Suomen Lions –toiminta
jälleen kasvuun, jotta voimme säilyttää suomen
kielen aseman yhtenä Lions –päämajan virallisena kielenä. Näin voimme jokainen jatkossakin
valita suomen kielen esim. nettisivuvalikosta ja
saada tietomme suomeksi.

Harri Ala-Kulju II
varapresidentiksi vuonna 2012
Mielenkiintoiseksi tulevan VCC –kauden jälkeisen CC -kauden tekisi toivottavasti valittavalle
Askolle se, että tuolloin on (ID) Harri Ala-Kuljulla ensimmäinen mahdollisuus tulla valituksi ensimmäiseksi suomalaiseksi II VP:ksi, eli toiseksi
varakansainväliseksi presidentiksi. I-piirimme oli
ensimmäinen piiri, joka sai tavoitteensa täyteen
siinä keräyksessä, joka on ollut käynnissä Harri
Ala-Kuljun kampanjan hyväksi. Kansainvälisen
presidentin tehtävä olisi työ Isänmaan hyväksi,
sillä ymmärrämme 1,3 miljoonan järjestömme jäsenen puhuvan tuona Harrin varsinaisena IP vuonna paljon Suomesta ja siten toimivan monien elinkeinollisten ja kulttuuristen tavoitteiden
edistäjinä.

Tukea myös pohjoisesta
Viime aikoina Suomen Lions –puheenjohtajat
(CC:t) ovat olleet Suomen eteläosasta, nimittäin
Harri Forss oli Savonlinnasta, Heidi Rantala Tampereelta, Christer Löfström Helsingistä ja Lauri
Vainio Tervakoskelta. Tulevassa äänestyksessä
muut ehdokkaat ovat Helsingistä ja Lahdesta. Ottakaamme nyt todella aktiivisesti kiinni haasteesta ja hommatkaamme jokaisesta klubista edustus
ja kampanjatuki Hämeenlinnan vuosikokoukseen
ja tehdään Askosta VCC!

PDG Juha Viramon ollessa I- piirin piirikuvernöörinä kaudella
1983- 1984 I- piirin silloinen piirihallitus päätti perustaa piirille
oman tiedotuslehden, joka sitten
ilmestyi keväällä 1984 nimellä Tervaleijona.
Sen jälkeen lehden nimi on
vaihtunut moneen kertaa kulloinkin virassa olevan piirikuvernöörin mieltymyksen mukaan.
Koska ko. lehden nimi on ollut
hyvin moninainen, kauden 20072008 alussa LC Oulu/ Pokkitörmä
teki aloitteen I- piirin piirihallitukselle, että lehden nimeksi palautetaan sen alkuperäinen nimi
“Tervaleijona “.
Piirin johtoryhmä totesi 24.8.07,
että piiri ei voi rekisteröintihakemusta tehdä. Johtoryhmä valtuutti nimen rekisteröintiasian
selvittelyn edelleen PDG Erkki
Mannisen tehtäväksi. Piirihallituksen kokous 1.12.2007 Tyrnävällä hyväksyi I- piirin tiedotuslehden nimeksi Tervaleijona. Nimi
merkittiin piirin sääntöihin ja sen
muuttaminen vaatii aina piirikokouksen hyväksymisen.
Tiedustellessamme Patentti- ja
Rekisterihallituksesta, onko Tervaleijona- nimi rekisteröity jollekin yritykselle tai yhteisölle, vastaus oli, että kyseinen nimi on
vapaa. Klubimme haki rekisteröintiä ja tavaramerkin rekisteröintipäätös hyväksyttiin LC
Oulu/ Pokkitörmälle 30.1.2009
seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.
Nimen rekisteröintivaiheessa
sovimme silloisen piirikuvernööri Jaakko Ponkalan kanssa, että Ipiiri saa käyttää Tervaleijona- nimeä veloituksetta piirin lehden
nimenä. Muu käyttö on nimen rekisteröineen klubin asia.

Erkki Manninen PDG
LC Oulu/ Pokkitörmä
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Suomen Lions-liiton puheenjohtajan tervehdys

Suomen leijonilla juhlavuosi
Toimintamme näkyvyyteen panostamme voimallisesti. Olemme
perinteisesti ujoja mainostamaan
itseämme. Unohdetaan turha
ujous ja lähdetään rohkeasti liikkeelle kertomaan tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle keitä
me olemme ja mitä me teemme ja
mitä olemme saaneet aikaan.
Toiminta on kaudella ollut erittäin aktiivista. Niin Lions-liiton
kuin piirien toimikunnat työskentelevät ahkerasti monien hyvien
asioiden parissa. Samoin klubit
tekevät arvokasta työtä lähialueidensa asukkaiden hyväksi.
Viime syksyn suurponnistuksemme Eurooppa Forum onnistui yli odotusten. Osallistujamäärä ylitti odotukset ja talous
piti. Olemme saaneet runsain mitoin kiitosta eri maiden osallistujilta. Forum nosti merkittävästi suomalaisten leijonien asemaa
ja arvostusta maailmalla. Voimme
olla ylpeitä saavutuksestamme.
Kansainvälisen presidenttimme Eberhard Wirfsin mukaan järjestömme liike ja kasvu riippuvat
suuresti johtajiemme liikkeestä ja
kasvusta. Tällä kaudella piirin
johtotiimit kasvoivat toisen varapiirikuvernöörin viran myötä
niissä piireissä joissa kevään
vuosikokouksissa tämä muutos
johtosääntöön oli hyväksytty.
Tämän muutoksen myötä saamme uutta innostusta piirien johtoon.
Ensimmäiset varapiirikuvernöörit toimivat piirikuvernöörin
hallinnollisina avustajina ja

Olemme kovaa vauhtia menossa kohti kevättä. Meille
leijonille kuluva vuosi on juhlavuosi. Suomalainen
Lions-toiminta täyttää tänä vuonna 60 vuotta ja Lionsliitto 50 vuotta. Hämeenlinnan vuosikokouksen
yhteydessä kesäkuussa juhlistamme näitä
merkkipaaluja. Tällä toimintakaudella olemme
panostaneet toiminnassamme erityisesti tiimityöhön
johtamisessa, jatkuvuuteen eli jäsenasioihin, nuorten
mukaan saamiseen ja toimintamme näkyvyyden
lisäämiseen sekä Lions Questin ja
kummilapsiprojektin tunnetuksi tekemiseen.

edustajina. He myös auttavat
kuvernöörejä piirin klubien vahvuuksien ja heikkouksien määrittelemisessä, työskentelevät
piirin laajennus- ja jäsentyöryhmien kanssa. Heidät työskentelevät myös piirin johtajakoulutustyöryhmän kanssa “kehittääkseen ja toteuttaakseen piirin
laajuista johtajakoulutussuunnitelmaa piirivirkailijoiden osaamisen parantamiseksi”, järjestömme ohjesäännön mukaisesti. Toiset varapiirikuvernöörit tulevat
niin ikään avustamaan piirikuvernöörejä hallinnollisissa asioissa,
minkä lisäksi he työskentelevät
jäsentensäilytysjohtajan kanssa
sekä piirin LCIF-työryhmän tukena.

Maailman suurin
Me leijonat kuulumme maailman
suurimpaan palveluklubien järjestöön. Meillä on toimintaa useammassa massa kuin millään

muulla palveluklubiorganisaatiolla. Olemme palveluhenkisiä
miehiä ja naisia, jotka toteutamme tärkeätä lions-tavoitetta:
teemme työtä paikkakuntamme
hyväksi ilman henkilökohtaista
taloudellista hyötyä. Tämä on
johtotähtenä kaikessa toiminnassamme. Emme pyri korvaamaan yhteiskunnan palveluita,
vaan täydentämään niitä. Teemme palvelutyötä, jolla pyrimme
parantamaan elämisen laatua
Suomessa, mikä ulottuu varhaisnuorisosta veteraaneihin. Lahjoitamme vuosittain hyväntekeväisyyteen 5 miljoonaa euroa ja
teemme noin 300 000 tuntia vapaaehtoistyötä vuodessa. Meillä on valtaisa määrä ahkeria käsipareja tekemässä palvelutyötä;
puolisot ja leot mukaan lukien.
Olemme erittäin haluttu yhteiskumppani koska meidän organisoitu osaamisemme on voimavaramme.

Vapaaehtoistyö pitäisikin hahmottaa välttämättömyytenä. Kun
huomaa jonkun ihmisen kaipaavan huolenpitoa, sen antamisen
tulisi olla itsestään selvää. Aliarvioimme usein auttamiskykymme. Kun autat toista ihmistä, hän
auttaa yhtä lailla sinua tulemaan
näkyväksi.
Jotta voisimme edelleen pysyä
maailman suurimpana ja tehokkaimpana palveluklubien järjestönä myös tulevina vuosina,
meidän pitää varmistaa, että kaikki klubimme ja kaikki leijonajäsenemme ovat hyvin hoidettuja.
Klubi tarvitsee huolenpitoa ja
hoivaa, jotta se kasvaa. Joskus
muutos tapahtuu niin hitaasti,
ettemme edes huomaa sitä ja sitten olemmekin jo jääneet jälkeen.
Tämä voi olla totta erityisesti
vanhemmissa klubeissa, joissa
toimintatavat ja kokoukset ovat
ehkä muuttuneet rutiineiksi, aktiviteetit ja projektit ovat vähän
vanhanaikaisia ja joissa jäsenten
määrä on laskenut hitaasti tämän
seurauksena.
Näihin haasteisiin voidaan
vastata. Se vaatii klubin johtajilta toimenpiteitä; suunnitelman
laatimista ja toimintaan sitoutumista. Joskus ratkaisu voi olla
niinkin yksinkertainen kuin uuden projektin suunnittelu tai
muutamien nuorempien jäsenten
rekrytoiminen uusien ideoiden
saamiseksi klubiin tai muuttamalla klubin kokousten muotoa ja
aktiviteetteja.

Kaarnatie 32
Kallisenkuja 4
avoinna ark. 7-15.00 avoinna ark. 8-14.30
lounas 10.30-14.00
lounas 10.30-13.30
Päivi Lehtovaara puh. 040 543 2536
Kirsi Hyvärinen puh. 045 636 5000

• KOKOUS- JA SAUNATILAVUOKRAUS
• PITOPALVELUT
PK GROUP OY Kaarnatie 32, OULU
kirsi@lounaskahvilakirsikka • www.lounaskahvilakirsikka.com
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Liikkeellä kasvuun
Olemme aloittaneet toimintakautemme kevätpuolen eli olemme
siirtyneet ns. toiselle puoliajalle.
Tässä kohtaa meidän olisi hyvä
katsoa toimintamme “välitilinpäätöstä”; eli mitkä ovat tavoitteemme ja mitä olemme tässä vaiheessa saavuttaneet.
Eräs jalkapallovalmentaja ei
koskaan ollut liian huolissaan
mikäli hänen joukkueensa oli
häviöllä puoliajalla. Hän sanoi
näin: “Se miten vastaat haasteeseen toisella puoliajalla, määrää
sen miten peli päättyy, eli oletko
häviäjä vai voittaja.”
Hänelle puoliaika oli erityisen
tärkeässä roolissa hänen pelisuunnitelmassaan. Hän näki sen
tilaisuutena panna merkille mikä
ensimmäisellä puoliajalla toimi ja
mikä ei toiminut. Se oli mahdollisuus palauttaa joukkueen itsevarmuus. Tekemällä sopivat
muutokset he voivat vielä voittaa pelin.
Meidänkin tulisi nyt tarkastella toimintaamme siltä kannalta
että mikä on toiminut ja missä on
onnistuttu ja mitä muutoksia tai
korjaavia toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta voimme päättää kautemme voitokkaasti.
Leijonat – me tavalliset ihmiset tuotamme ihmeellisiä tuloksia, oikeilla strategioilla!
“Move to Grow – Liikkeellä
kasvuun” – jos me liikumme, me
laajenemme ja kasvatamme itseämme, klubejamme ja paikkakuntiamme. Mikään mikä pysyy paikallaan ei kasva.

Christer Löfström
puheenjohtaja 2009–2010
Chister Löfström valittiin Suomen Lionsliiton puheenjohtajaksi Haminan vuosikokouksessa viime kesänä.
Vierellä viime kauden puheenjohtaja Heidi Rantala.

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

Tilaukset 0400 680 881
LC OULU / AVAIN

Ruskon Automaalaamo Oy
Moreenikuja 1, 90630 Oulu
Puh. (08) 531 7011, faksi (08) 531 7003
www.ruskonautomaalaamo.fi
rusko@ruskonautomaalaamo.fi

• Maalaukset • Kolarikorjaukset • Myös sijaisauto-palvelut
henkilö- tai pakettiautolla • Vahinkotarkastukset
Palvelemme Sinua 7.30-17.00
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Kansainvälinen järjestömme lähemmäs klubeja

Suomi johtoon – hankkeen
virallinen osuus käynnistyy 2010
- Kansainvälinen järjestömme
LCI on arvovaltaisen tutkimuksen mukaan maailman paras.
Lions-merkki on arvostettu ja
hyvämaineinen. Haluan lähentää
nyt etäiseltä tuntuvaa järjestöä
klubeihin, toteaa suomalaisten
leijonien ehdokkaaksi Lions-järjestön kansainväliseksi presidentiksi nimetty entinen kansainvälinen johtaja (PID) Harri
Ala-Kulju.
Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa 2005 päätettiin, että
seuraavan sopivan tilaisuuden
tullen järjestömme kansainväliseksi presidentiksi pyritään saamaan suomalainen. Tulevaksi
ehdokkaaksemme valittiin PID
Harri Ala-Kulju.
Tämän kauden kansainvälinen
presidentti Eberhard Wirfs on
eurooppalainen, hänen seuraajansa tulee USA:sta, sitä seuraava kansainvälinen presidentti
Kiinasta, sitten jälleen USA:sta.
Kesällä 2010 valittava 2. kansainvälinen varapresidentti on järjestömme käytännön mukaisesti jälleen amerikkalainen. Seuraavana
kesänä 2011 Seattlessa onkin sitten mahdollinen Suomen vuoro.
Suomi Johtoon – hankkeen starttitilaisuus pidettiin tammikuussa
kolme vuotta sitten. Sen jälkeen
on tehty töitä tulevan ehdokkaamme tunnetuksi tekemiseksi.

Tampereen Eurooppa Forumissa tehtiin suomalaista Lionstoimintaa tunnetuksi yli 600 leijonan voimin, kun yli 450 suomalaisen osallistujan lisäksi järjestelyistä vastasi runsaat 150
leijonaa. Monet suomalaiset klubit pääsivät esittelemään omia
aktiviteettejaan myös virallisen
Forum-ohjelman puitteissa.
Suomessa etsitään keinoja
maamme brandin kehittämiseksi
ja uuden tyyppisen viennin synnyttämiseksi. Suurlähettiläs
Klaus Törnudd totesi Suomi Johtoon avaustilaisuudessa muun
muassa, että “Jokaisen suomalaisen menestys kansainvälisellä forumilla tärkeässä kansalaisjärjestössä on arvokas asia koko
maalle. On hyvä, että tavoitellaan
johtopaikkaa”. Rotareilla, Zontajärjestöllä, Nuorkauppakamarilla
ja partiolaisilla on jo ollut suomalainen ylin kansainvälinen
johtaja.
- Suomi on nuori kansakunta
ja tehtävämme on vahvistaa
maamme asemaa maailmalla. Vanhat kansat, Englanti, Ruotsi,
Ranska, Saksa ja Tanska ovat
vuosisatojen aikana rakentaneet
siteensä maailmaan ja niiden olemassaolo on itsestään selvyys.
Suomi vasta hankkii näitä asemia ja vahvistaa paikkaansa
maailmalla. Jokainen saatu näky-

Jokainen saatu
näkyvä johtotehtävä
lujittaa Suomen asemaa
maailman kartalla, tuleva
ehdokkaamme sanoo
PID Harri AlaKulju.

vä johtotehtävä lujittaa Suomen
asemaa maailman kartalla, tuleva ehdokkaamme PID Harri toteaa.
- Haluan vedota jokaiseen suomalaiseen Lions-klubiin ja erityisesti klubin presidenttiin: pitäkää klubinne elinvoimaisena ja
Lions-palvelutyö näkyvänä
omilla paikkakunnillanne. Presidentin kunnia-asia on luovuttaa
klubinsa seuraajalleen sekä jäsenmäärältään että palvelun laa-

dultaan vähintään yhtä vahvana kuin otti sen edeltäjältään
vastaan. Tällä tavalla varmistamme kansainvälisen uskottavuutemme ja pääsemme vaikuttamaan siihen, että kansainvälinen
järjestömme tulee lähemmäs klubeja, Harri Ala-Kulju kiteyttää.

Markku Talvio, PDG

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

MERILÄN KAR
TANO
KART
Meriläntie 1, 91600 Utajärvi
Puh. (08) 5421 128
merilan.kartano@utanet.fi
www.merilankartano.com
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MAAILMAN LEIJONIEN OMA SÄÄTIÖ – LCIF
Säätiön toiminta on
luotettavaa ja vaikuttavaa
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) on vuonna 1968 perustettu organisaatio, jonka kautta lions- järjestö kanavoi hyväntekeväisyys- ja avustustoimintaansa.
Yksi maailman arvostetuimmista sanomalehdistä, Financial Times, valitsi heinäkuussa 2007
LCIF:n maailman parhaaksi vapaaehtoisjärjestöksi avustusohjelmien kohdentamisen ja toteuttamisen, kommunikaation sekä
varojen käytön luotettavuuden
suhteen. Säätiön varainhankinnasta ja varojen käytöstä puhui
Lions- liiton LCIF- koordinaattori
Marjo Kiviranta Oulussa
6.2.2010 pidetyssä I-piirin MJ- ja
AR- lionien iltajuhlassa.

Mistä säätiö saa
varansa?
LCIF- säätiö saa varansa sekä
lionien että järjestön ulkopuolisten tekemistä lahjoituksista. Säätiön toiminnan selkärangan muodostavat kuitenkin Melvin Jones- jäsenyyslahjoitukset, joista tulee 70% säätiön tuloista.
Suomalaiset lions- klubit ovat
lahjoittaneet vuosina 1974 - 2009
säätiölle yhteensä noin 6,1 milj.
USD. I-piirissä on klubien LCIFlahjoitusten tuloksena 257 MJFja 5 PMJF- jäsentä.
LCIF:n historian menestyksellisin varainhankintaprojekti on
ollut vuosina 2004 - 2008 toteutettu maailmanlaajuinen Sight

First II (CSFII) -kampanja. Sen
aikana kerättiin säätiölle yli 200
milj. USD. Koko Suomessa keräystulos oli yli 3 milj. USD, ja Ipiirissä 134 000 USD. Nämä varat säätiö ohjaa taisteluun ennalta ehkäistävissä olevaa ja parannettavissa olevaa sokeutta vastaan erityisesti kehitysmaissa.

Mihin säätiön varat
käytetään?
Kaikki LCIF- säätiölle lahjoitetut
varat menevät 100%:sti apurahoina erilaisiin avustusprojekteihin. Säätiön hallinnolliset kulut
maksetaan lahjoitusvarojen sijoitustuotoista. Perustamisensa
jälkeen LCIF on myöntänyt yli
9000 apurahaa, yhteensä yli 640
milj. USD. Niiden avulla lionit
ovat voineet vaikuttaa maailmanlaajuisiin humanitaarisiin ongelmiin, esimerkiksi näkökyvyn ja
kuulon menetyksen ehkäisemiseen.
Apurahoilla on pystytty auttamaan myös erilaisten luonnonkatastrofien, esimerkiksi hyökyaaltojen, hurrikaanien, tulvien ja
maanjäristysten uhreja. Niistä
viimeisin avustuskohde on ollut
Haitin maanjäristyksen uhrien
auttaminen. Toisaalta LCIF:n
avustusten turvin ja paikallisten
lionien johdolla on rakennettu
terveysasemia ja vammaisten
koulutuskeskuksia tai parannettu vanhusten ja sotainvalidien
elinolosuhteita.

Muutamat suomalaiset lionspiiritkin - I- piiri ei vielä kuulu tähän joukkoon - ovat Suomen
Lions- liiton ohella saaneet LCIFsäätiöltä apurahoja. Tähän mennessä rahoitusta on myönnetty
lähes 1 milj. USD mm. silmäsairauksien, diabeteksen ja reuman
hoidossa tarvittavien sairaalalaitteiden hankkimiseen ja veteraanien kuntoutuksen, kuljetus-

ten ja asumisen tukemiseen sekä
Lions Quest -nuorisokasvatusohjelman laajentamiseen. Viimeisin, 130 000 USD suuruinen CSFII- apuraha saatiin Suomeen
elokuussa 2009. Sen Suomen
Lions- liitto tulee käyttämään Sri
Lankaan, Rathnapuraan rakennettavan silmäsairaalan varustamiseen ja henkilöstön koulutukseen.

Esko Toiviainen
LCIF- piirikoordinaattori

MD-LCIF- kordinaattori, PDG Marjo Kiviranta

Pohjois-Suomen myynti
Jorma Määttä p. 0400 382 039

www.ehovoc.fi

www.narkofinland.fi
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Jorma Soikkeli ja Asko Merilä luovuttavat Melvin Jones jäsenyyden PDG Juhani Alaselle.

I-piirin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kuhmossa Tuupalan
yläasteen tiloissa 18.4.2009 alkaen ilmoittautumisella, tulokahvilla ja
valtakirjojen tarkastuksella. Samaan aikaan avautui LIONS-Messutilat.

Onnistunut piirin vuosikokous Kuhmossa
Avajaisjuhla alkoi lippujen saapumisella ja Leijonamarssilla,
säestäjänä Kuhmon Nuorisopuhallinorkesteri. Muistettiin edesmenneitä Lioneja ja lähetettiin
seppelpartio. Tervetuliaissanat
lausui järjestävän klubin LC
Kuhmo/Kuhmoniemen presidentti Erkki Ahtonen.
Kuhmon kaupungin tervehdyksen toi kaupunginjohtaja Eila
Valtanen. Musiikkiesityksistä
vastasi Tuupalan koulun musiikkiryhmä johtajanaan opettaja
Suvi Huusko. Juhlapuheen piti
professori/PDG Harri Westermarck käsitellen erinomaisesti
johtamiseen liittyviä asioita. Piirikuvernööri Asko Merilä jakoi
ansiomerkit ja juhla päättyi Kainuun Maakuntalauluun Kuhmon

Nuorisopuhallinorkesterin säestämänä. Juhlassa oli läsnä noin
100 juhlavierasta.
Piirikokouksessa äänioikeutettuja klubien kokousedustajia oli
64. Kokouksessa hyväksyttiin
edellisen kauden 2007-2008 toimintakertomus ja tilinpäätös
sekä tulevan kauden toimintakertomus ja talousarvio yksimielisesti. Piirikokouksessa käsiteltiin
ja hyväksyttiin sekä otettiin käyttöön piirin uusi ohjesääntö.
Huomattavin muutos vanhaan
ohjesääntöön oli 2. varapiirikuvernöörin viran hyväksyminen.
Normaalien vuosikousasioiden
lisäksi kokouksessa valittiin kaudelle 2009-2010 piirikuvernööriksi VDG Jorma Soikkeli, LC Kuhmo/Kuhmoniemi, 1. varapiiriku-

vernööriksi lion Jouko Lampinen
LC Oulun Raatti ja 2. varapiirikuvernööriksi lion Eino Jakkula LC
Liminka/Liminganlahti. Piirikokouksessa palkittiin kauden aikana ansioituneita leijonia ja klubeja.
Puoliso-ohjelmassa tutustuttiin Kuhmo Oy.n sahaan ja Woodpolikseen, joissa Pohjois-Suomen tiukkasyistä puuta tutkitaan ja jalostetaan monella eri
tavalla ja jos mikä niin tällainen
toiminta sopii Kuhmoon, jossa
“Kuustenkin kerrotaan olevan
kultaa”. Lisäksi puolisoita hemmoteltiin Kuhmo Talolla järjestetyllä Kevään Valoa -Kamarimusiikkikonsertilla.
Päätöskahvit juotiin klo 16.00
ja toivoteltiin vieraamme kotimat-

kalle Kainuulaisten erikoisuuksien “Rönttösten” kanssa.
Avajaisjuhla, piirikokous ja
puoliso-ohjelma onnistui mielestämme hyvin. Järjestelyjen osalta suuri kiitos kuuluu LC Kuhmo/Kuhmoniemen lioneille, liitännäisklubi Helenoille ja ladyille sekä Kuhmon kaupungille,
Kuhmo Oy:lle, Woodpolikselle ja
Kuhmo Talolle/ Kevään Valoa
konsertin taiteilijoille sekä Tuupalan koulun musiikkiryhmälle ja
Kuhmon Nuorisopuhallinorkesterille.
Toivotan onnea tulevan kevään piirikokouksen järjestäjälle
LC Oulu Raatille sekä kaikille
aurinkoista ja lumista kevättä.!

Erkki Ahtonen

Kokoukseen osallistujia.
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Yhteistyöesitys oululaisille klubeille

Käytettyjä silmälaseja
tarvitaan Sri Lankassa
Oululaiset lionsklubit keräämään kierrätettäviä silmälaseja!!!
Helen Keller haastoi jo vuonna
1925 maailman leijonat ryhtymään “sokeiden ritareiksi”. Tämä
haaste on yhä voimassa. Viimeksi vastasimme haasteeseen osallistumalla vuosina 2005 - 2008
kiitettävällä tavalla Sight First II
– kampanjaan. Sen aikana oululaiset klubit lahjoittivat leijonien
omalle LCIF- säätiölle merkittäviä summia käytettäväksi taisteluun ennaltaehkäistävissä ja pa-

rannettavissa olevaa sokeutta
vastaan. Kampanjan aikana keräsimme myös runsaasti silmälaseja lahjoitettavaksi Venäjän
Karjalaan.
Suomen valtion taloudellisella tuella ja LCIF:n merkittävällä
Sight First II – apurahalla Sri
Lankaan pystytettävä Rathnapuran silmäsairaala on nyt suomalaisten leijonien Sight First IIkampanjan nimikkokohde. Sri

Lankasta on esitetty myös toive
saada 5000 paria silmälaseja paikallisten leijonien käyttöön toimitettavaksi niitä tarvitseville.
Joulukuuhun 2009 mennessä on
tuottanut jo yli 2000 paria kierrätettäviä laseja. Lisää kuitenkin
vielä tarvitaan.
Toisaalta ulkopuoliset henkilöt ovat aivan viime aikoina kyselleet klubimme jäseniltä mahdollisuutta lahjoittaa käytettyjä
silmälaseja kierrätykseen. Näillä
perusteilla LC Oulu/Avain klubin
hallitus päätti 1.2.2010 toteuttaa
helmi-maaliskuun aikana tiivismuotoisen silmälasikeräyksen.
Tämän jälkeen keräyksen tulos
on tarkoitus toimittaa välittömästi LC Askolalle/lion Mauri Lindström, joka hoitaa lasit edelleen
Sri Lankan vastuullisille lionsklubeille. Keräysasiassa teemme
jo yhteistyötä kummiklubimme,
LC Myllyoja - Haapalehdon
kanssa ja kutsumme nyt kampanjaan mukaan kaikki muutkin
oululaiset lionsklubit.

Miten klubi
pääsee mukaan?
Jokainen oululainen klubi voi
vapaasti kopioida tämän idean
ja/tai tehdä aktiviteetin omalla
tavallaan. Tärkeää on, että saamme mahdollisimman paljon tavaraa kasaan. Jos näette hyväksi,

LC Oulu/Avain on valmis hoitelemaan kustannuksellaan kaikki
kerätyt silmälasit LC Askolalle.
Yhteisen kuljetuksen/postituksen valmistelemiseksi toivomme,
että olette hyvissä ajoin yhteydessä klubimme sihteeriin. Kun
saatte keräyksen klubissanne
valmiiksi, voitte tietysti lähettää
lasit myös suoraan LC Askolalle. Mikäli aiotte hyötyä yhteistyötarjouksestamme, on kierrätykseen tarkoitettujen silmälasien oltava meillä viimeistään
27.03.2010.

Miten klubissa
kannattaa toimia?
Putsaa ensin omat laatikkosi kierrätettävistä silmälaseista (joko
kotelolla tai ilman). Voit kysellä
laseja myös ystäviltäsi, kavereiltasi, tuttaviltasi, naapureiltasi
jne. Pistä saalis ns. syrjään ja
toimita se klubin yhdyshenkilölle tai ilmoita hänelle/meille mistä
ja milloin lasit voi noutaa.
Lionsterveisin
LC Oulu-Avain
Tauno Siik sihteeri
0400-680 881
taunosiik@hotmail.com
Esko Toiviainen presidentti
0400-430 628
esko.toiviainen@dnainternet.net

Lapsiperheystävällinen

SIIKAJOKI
P. 040 3156 299
www.siikajoki.fi

Suomen Lions-liiton 57. vuosikokous
Hämeenlinnassa 11.-13.6.2010
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Pelkästään Aasian tsunamin uhrien tunnistuskeskuksessa työskenteli tammikuun lopussa 2005 yli sata
asiantuntijaa yli 35 eri maasta. Sinikka Salo eturivissä vaaleanpunaisissa housuissa.

kansainvälisistä
tehtävistä

Olen koulutukseltani hammaslääketieteen tohtori ja erikoishammaslääkäri. 80-luvun puolivälissä sain kutsun alkaa kehittää oikeushammaslääketieteen
opetusta ja tutkimusta Suomessa. Oikeushammaslääketiede on
tieteen ala, jossa hammaslääketieteellisin keinoin autetaan viranomaisia oikeudellisten kysymyksien selvittämisessä. Ala on
huomattavan kansainvälinen,
sillä asiantuntijoiden joukko on
hyvin pieni. Työ vie myös kansainvälisiin erityistehtäviin.
Merkittävimmät tämän alan
tehtävät oman urani aikana ovat

Kansainvälisyys kasvattaa. Näin opastamme nuoria
ja kannustamme heitä oppimaan toisten kulttuurien
tapoja ja kieltä. Henkilökohtaisten kokemusteni kautta
voin lämpimästi yhtyä kannustajien joukkoon –
kansainvälisyys on elämää rikastuttava ja auttaa
näkemään kotimaan asiat laajemmassa yhteydessä.

olleet Estonian ja Aasian tsunamiturmien uhrien tunnistamistyöhön osallistuminen. Tehtävissä korostuu osaaminen ja
vuorovaikutustaidot, sillä suurten katastrofien selvitystyö perustuu monikansalliseen tiimityöhön (Kuva 1.) Vuosien var-

Olavi Tapaninen luovuttamassa
sinappia Sinikka Salolle
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rella minulle on kertynyt tiivis
joukko alaan erikoistuneita kollegoja ja ystäviä ympäri maapallon. Ensi kesänä on taas odotettu mahdollisuus tavata heistä
useita henkilökohtaisesti, kun
Suomi isännöi kansainvälistä
Hammaslääketieteen Laki ja
Etiikka konferenssia.

Viisi vuotta sitten
pakkasin laukut matkustaakseni
aviomieheni kanssa Japaniin.
Uusi mielenkiintoinen tehtävä
Ikääntyneiden hyvinvointikeskuksen, Finnish Wellbeing Centerin tutkimus- ja kehittämiskeskuksen johtajana odotti uranuurtajaansa. Asuimme Sendain
miljoonakaupungissa 330 km
Tokiosta koilliseen. Keskuksen
tehtävänä on edistää ikääntymiseen liittyvää tutkimusta ja hyvinvointiteknologian tuotekehitystä maiden välisillä yhteisyöhankkeilla. Oulun kaupunki on
ollut yhteistyössä mukana ensi
metreiltä saakka.

Japanin komennus
on ollut minulle henkilökohtaisesti yksi elämäni parhaimmista
jaksoista tähän mennessä. Lähtiessäni en tiennyt paljoakaan
nykypäivän Japanista. Vaikka
opin siitä paljon reilun kahden
vuoden komennukseni aikana,
tuskin edes ihmisikä riittäisi
omaksumaan tuon monituhatvuotisen kulttuurin kaikkia eri
vivahteita (Kuva 2.).
Ihmisten pyyteetön ystävällisyys ja vieraanvaraisuus, loppumaton uutteruus, sisäänrakennettu siisteys ja tinkimätön rehellisyys ovat kestäneet sukupolvesta toiseen. Kanssaihmisen
kunnioitus ja huomioiminen
myös arkipäivän aherruksessa
luo myönteisen työilmapiirin.
Työyhteisön hyvinvoinnista pidetään huolta työajan ulkopuolellakin yhteisillä illanistujaisilla
ja retkillä. Sisäisen rauhan ja tasapainon saavuttaminen ruuhkaisissa metroissa onnistunee
vain japanilaisilta. Kauneuden
halun tyydyttää kaunis Ikebana
kukka-asetelma tai pieni pala kivipuutarhaa kerrostalon sisäänkäynnissä. Televisiosta seurataan amerikkalaisten saippuasarjojen sijaan kirsikankukinnan
etenemistä tai ruskan loistoa.

Japania pidetään
2010

yhtenä maailman teknisesti kehittyneimpänä maana. Sitä se
onkin. Robotiikan alan asiantuntija Sendaissa kertoi, ettei ole vielä keksitty sellaista robottia, joka
ei menisi kaupaksi Japanissa.
Toisaalta esimerkiksi viranomaisten sähköiset palvelut eivät ole
niin kehittyneet kuin suomalaiset verkkopankkipalvelut ja vaikkapa verohallinnon sähköiset
palvelut.
Japanissa käteinen on sujuvin
maksuväline. Henkilökuntaa on
joka paikassa huomattavasti
enemmän kuin suomalaisissa organisaatioissa. Itsepalvelun sijaan kaupoissa ja huoltoasemilla saa palvelua oikeilta ihmisiltä.
Moni asia tuntuikin samalle kuin
Suomessa 60-luvulla. Japanissa

menneisyys ja tulevaisuus kohtaavat omalla viehättävällä tavallaan.

voinut jakaa oikeaa tietoa kotimaastani.

Maailmalla ollessa

näkemiin - “Sayonara” - Japanille ja paluu Suomeen oli väistämättä pieni kulttuurishokki. Taakse jäivät siistit kadut, kärsivälliset jonottajat, rauhalliset bussija junamatkat ilman kännyköihin
pulisevia matkustajia. Eniten jäin
kaipaamaan todellista palvelukulttuuria, jossa asiakas oikeasti on kuningas – tai kuten japanilaiset sanovat: jumala. Kuitenkin Suomen kaunis ja puhdas
luonto, väljyys ja paremmat mahdollisuudet liikuntaharrastuksiin
painavat vaakakupissa paljon puhumattakaan lapsista ja lapsenlapsista.

huomaa kotimaan vahvuudet ja
heikkoudet paremmin kuin oravanpyörässä itse pyöriessään.
Suomalainen osaaminen on huippuluokkaa monella alalla. Valitettavasti sitä ei vain tiedetä kovin
hyvin, sillä suomalaisen luonteen mukaisesti olemme aika vaatimattomia markkinoimaan osaamistamme.
Meillä olisi lukuisia mahdollisuuksia, joilla voisimme menestyä maailmalla. Ulkomailla jokainen meistä edustaa kotimaataan.
Itse olen pitänyt kunnia-asiana
perehtyä hyvin Suomen historiaan ja nykypäivään, jotta olen

Haikeudella sanoin

Toivon,
että kansainvälisen kutsun ja tilaisuuden tarjoutuessa jokainen
meistä uskaltaisi sanoa kyllä ja
ottaa haasteen vastaan. Eläminen ja työskentely toisessa kulttuurissa on kehittävä ja avartava kokemus. Itse olen saanut
kansainvälisistä kokemuksistani
ja ystäviltäni paljon eväitä reppuun niin nykyisen työni menestyksekästä hoitamista kuin tulevaisuuden haasteita varten.

Kirjoittaja
Sinikka Salo HLT, EHL
Apulaiskaupunginjohtaja
Oulun kaupunki

Kimono on perinteinen japanilainen vaate, johon pukeutumisen rituaaliin pääsimme ystäväni Ritva Korolaisen (toinen vasemmalta
Lions Club Iisalmi Yläsavottaret) tutustumaan Sendaissa. Sinikka Salo toinen oikealta.
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Piirin golf mestaruus Terwaklubiin
Perinteinen I-Piirin golfkilpailu
käytiin 12.9.2009 Oulussa Sankivaaran kentällä. Järjestelyvastuu
oli Oulujoen klubilla, viime vuo-

den voiton perusteella. Ilma oli
varsin hyvä ja yhteistyö Oulun
golfin kanssa kitkatonta. Tulokset olivat netissä luettavissa tun-

nin kuluttua kilpailun päättymisen jälkeen. Osallistujia kisaan
oli neljästätoista eri klubista yhteensä 41 pelaajaa. Myöskin
Kainuu oli edustettuna erittäin
hyvin. L/C Sotkamo/Vuokatti
peräti tuplamiehityksellä joka
sarjassa. Kiva olisi ollut päästä
ensi kesänä pelaamaan Kainuun
maisemiin, mutta urheilu on urheilua ja tänä vuonna Terwa oli
paras ja on näin ollen ensi vuoden järjestäjä ja paikka on todennäköisesti sama, siis Sankivaara.

Antero Aakko

Tulokset:

Jouko Vuotso luovuttaa golfin kiertopalkinnon L/C Oulu/Terwan
edustajalle Reijo Raskille

Klubien välinen joukkuekilpailu:
1. Oulu/Terwa 2. Oulu/Oulujoki
ja 3. Oulu/Sarat.
A-Sarja lyöntipeli nettona
1. Ossi Hyvönen L/C Sotkamo
72, 2. Reijo Raski L/C Oulu/Terwa 73 ja 3. Jarmo Husso L/C Haukipudas 74.
B-Sarja pistebogi
1. Erkki Sipilä L/C Oulu/Maikkula 38, 2. Jussi Pälve L/C Oulu/

A-sarjan voittaja Ossi Hyvönen
L/C Sotkamo pitämässä voittajan puhetta.

Sarat 34 ja 3. Jaakko Hettula L/C
Oulu 34 pistettä.
Naiset pistebogi
1. Helena Teiska L/C Sotkamo
Vuokatti 37, 2. Terttu Aakko L/C
Oulu /Oulujoki 32 3. Anna-Liisa
Kuitunen L/C Oulu/Sillat.
Pisin draivi kisan voitti
Seppo Räisänen L/C Oulu/Oulujoki ja
lähimmäs lippua pääsi Sulo
Penttilä Oulu/Avain.

LC Oulu/Silloille kolme uutta MJ-jäsentä

LC Oulu/Sillat palkitsi 47. toimintakauden päätöstilaisuudessa Maikkulan Kartanossa toukokuussa 2009 menetyksekkään CSF II
kampanjan mahdollistamana kolme lionia MJ-jäsenyydellä. MJ-jäsenyyden saivat Väinö Kauppi, Jaakko Ponkala ja Juhani Ylikunnari. Klubissa on nyt 7 MJ-jäsentä. Kuvassa vasemmalta Elvi ja Väinö Kauppi, Pirkko ja Jaakko Ponkala ja Eija ja Juhani
Ylikunnari
16
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Aattokaronkka

Illan ohjelmassa esiintynyt Anneli Alasalmi- Husso yhdessä toisten Hannojen kanssa juhlaillallispöydän ääressä.

Oululaiset leijonaklubit viettivät
itsenäisyysjuhlaa jo päivää ennen varsinaista itsenäisyyspäivää, 5.12.2009. Järjestämisvuorossa oli Avain-, Hannat-, Ouluja Oulujoki- klubi. Väkeä juhlaan
oli tulossa enemmän kuin juhlatilan seinät olisivat sallineet.
Onneksi saimme isomman tilan
ja kaikki halukkaat pääsivät mukaan.
Itsenäisyysjuhlaa vietettiin
nyt Talvisodan alkamisen 75vuotismuistopäivänä. Sykähdyttävä muisto jäi Anneli Alasalmi- Husson esittämästä laulusta
“Laps` olen köyhän, kauniin
Karjalan” kuin saatteena PDG
Erkki Suvannon juhlapuheeseen. Juhlapuheessa käsiteltiin
ydinkohtia Suomen sotien vai-

heista ja Suomen selviytymisestä sotien jälkeen.

Juhlaillallinen katkaisi sopivasti siirtymisen jouluisiin tunnelmiin. Illallinen oli katettu juhlavasti samoin pöydät: valkoiset
liinat, sinivalkoiset kynttilät sekä
kullan ja hopean kimalletta pöytäkoristeissa ilmentäen lunta ja
pakkasta. Leijonaväen nauttiessa maittavasta ruuasta illan juontaja Henry Mäkelä kertoili hauskasti menneen ajan pöytätavoista.
Juhlan jouluosuuden aloitti
Sister‘s Soul-yhtye svengaavilla lauluillaan. Tiernapoikia odotellessa lauloimme yhdessä tuttuja ja vähän tuntemattomampiakin joululauluja. Ilta päättyi levytansseihin!
Juhlan aikana arvat kävivät
hyvin kaupaksi ja kun ohjelmakin oli “ite tehty”, niin tuottoa
jäi mukavasti lahjoitettavaksi

Arpoja on ilo myydä leijonaväelle. Vievät melkein kädestä”, tuumaa Anja Talala.

yhteiseen kohteeseemme Oulun
Tyttöjen Talon toimintaan.

Juhlatoimikunnan puolesta
Mirja Manninen
LC Oulu/ Hannat

Illan juontaja Henry Mäkelä ennättää jo nauttimaan ohjelmasta yhdessä juhlapuhuja Erkki
Suvannon japiirikuvernöörin puolison Sinikka Soikkelin kanssa. (Kuvat Jorma Määttä)

www.juhanauto.fi
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Auta leijonaa
auttamaan
AR -säätiön hallitus on julistanut Lions-ritarien
hankinta- ja adressienmyyntikilpailun kaudelle 2009-2010.
Klubien välinen kilpailu
Klubit kilpailevat adressituottojen hankkimisesta ajalla 1.7.2009 - 30.4.2010.
Viisi parasta klubia palkitaan Hämeenlinnan vuosikokouksessa kunniakirjoilla
ja rahapalkinnoilla.

EKALUOKKALAISET
LUKUHARRASTUKSEN PARIIN
L/C Oulu-Oulujoen klubin lady Terttu Aakko julkisti lokakuussa 09 satukirjan KULTAINEN SYDÄN. Satukirjan varsinainen kohderyhmä on 6-12 vuotiaat. Klubimme päätti
lahjoittaa kyseisen kirjan kaikille oman toimialueensa koulujen ekaluokkalaisille. Kirjoja meni tähän tarkoitukseen 100 kpl Halusimme olla mukana lisäämässä innostusta
lukemiseen ja sitä kautta lukemisen harrastukseen laajemminkin.
Kirjassa on kaunis kuvitus ja satu sisältää
paljon luontokuvausta ja sen sisältä löytää
myös sanoman luonnon säilyttämisen puolesta. Tällä tavoin kirjaa voidaan käyttää
myös esimerkiksi koulun elämäntaidon
opetuksessa.Kirjojen luovutuksesta vastasivat lion Pentti Kuukasjärvi ja lady Terttu
Aakko.
Luovutushetkeen liittyi jokaisella luokalla
pieni tarinatuokio Tertun kertomana. Oppilailta ja opettajilta saatu palaute tällaisesta
lahjoituksesta oli hyvin kannustavaa ja vastaanotto innostunutta.Alueemme koteihin
meni hyvä tietoisku lions-toiminnasta ja varmasti monen oppilaan muistoihin jäi itämään
ajatus siitä, että minäkin voisin olla isona
Lions-klubin jäsen.

Antero Aakko

Piirien välinen kilpailu. Piirikilpailussa on kaksi sarjaa:
1.sarja: Adressituottojen kokonaismäärä lisättynä lions-ritarimaksuilla.
2.sarja: Adressituotot/jäsen
Molemmissa sarjoissa kilpailuaika on 1.7.2009 - 30.4.2010.Piirin jäsenmäärällä tarkoitetaan Lions-vuosikirjassa 2009-2010 mainittua jäsenmäärää. Molemmissa sarjoissa palkitaan kolme parasta piiriä. Piirille myönnetään vain yksi
palkinto, sille joka on rahamääräisesti tehnyt parhaan tuloksen. Klubi- ja piirikilpailuun huomioidaan vain ne hankinnat, jotka on tehty 30.4.2010 mennessä ja
jotka on maksettu säätiön tilille 14.5.2010 mennessä.

Tiedoksi kaikille I-piirin klubeille
ja siten koko piirille
Kaudella 2008-2009 piirissämme saavutettiin adressien myynnissä hyvä tulos,
kasvua edelliseen kauteen + 37,3 prosenttia. Lionia kohti adressimyynti oli 4,96
e. Adressi maksaa 10 euroa, se on siis edullinen. Minimitavoite voisi edelleen
olla: “Jokainen Lion käyttää vuoden aikana yhden adressin” onnitellakseen tai
muistaakseen jotakuta lähimmäistään!
Tavoitteeseen pääsy edellyttää kaikkien klubien osallistumista yhteiseen varainhankintaan, joka mahdollistaa klubeille AR-Säätiöltä tukea hyviin
aktiviteetteihin.Tällä kaudella on toimitettu 315 adressia, siis myynti on hyvällä
alulla, tavoitteeseen on vielä matkaa.
Nyt kaikki mukaan – täydentäkää klubin varastoa pikaisiin tarpeisiin
ja/tai jokaiselle kotiin vähintään yksi adressi.
Muistattehan: uudistuneen tilauskäytännön: Tilaa netissä AR-Säätiön kotisivuilta: www.lions.fi – Arne Ritari-säätiö – adressit – tilaa netissä. Toimituksen saat
Oulusta allekirjoittaneelta ja laskun Lions-liitolta.Odottelen tilauksianne sähköpostilla tai soittakaa.
Lionsritareita lisää
Lionsritari on arvo, jota kunnioitetaan ja arvostetaan ja jonka tulisi aateluuden
tavoin velvoittaa entistäkin parempaan palvelusuoritukseen omassa klubissa ja
koko järjestössämme. Hyviä Lioneja on varmasti jokaisessa klubissa, muistakaa ansioituneita lioneja oman järjestömme arvostetulla tavalla – tilatkaa ritariarvo hyvälle Lionille!
Pentti Kaukonen
pentti.kaukonen@dnainternet.net
Puh. 0400 212 136
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Arne Ritari säätiö tukee klubien aktiviteetteja

Syyskuussa 2009 saunan seinään kiinnitettiin uusi laatta, joka
kertoo Arne Ritari-säätiön tukeneen aktiviteettia. Laattaa
kiinnittämässä aktiviteettiin vahvaa panosta antanut Raimo Kauhanen, LC Oulu/Sillat klubista.

LCOulu ja LC Oulu/Sillat ovat
tukeneet Oululaista Koskiveikot
partiota useammalla lahjoituksella ja runsaalla työpanoksella partiokämpän kunnostuksessa ja
rakentamisessa useitten vuosien aikana. Mukana rakentamisen
aikana on ollut myös LC Oulu/
Hannat muonittamassa rakenta-

jia. Viimeisimpänä hankkeena oli
saunan ja vesihuollon rakentaminen. Hankkeeseen klubit saivat Arne Ritari-säätiöltä apurahaa yhteensä 8000 euroa vuoden
2006 aikana, poikkeuksellisesti
kahtena eränä kohonneitten kustannusten aiheuttaessa töiden
keskeytymisen

Laatan kiinnitystä seurasivat kiinnostuneina paikalla olleet Koskiveikkojen partiolaiset, jotka olivat leirillä kämpällään. Uusi laatta
saunan oven vieressä kertoo yhdestä tukijasta.

Mukana olivat AR Säätiön hallituksen jäsen Erkki Manninen, LC
Oulu/Pokkitörmä ja I-piirin AR toimikuntajohtaja Pentti Kaukonen, LC Oulu/Raatti. Laatta on ensimmäinen I-piirin alueella.
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Talvisodan syttymisen vuosipäivän aatonaattona 28.11.2009 järjestivät LC Oulu/Pokkitörmä ja
LC Oulu/Sillat sota-ajan laulujen
esitystilaisuuden Pohjankartanon juhlasalissa.
Esityksestä vastasi vuolijokelainen laulu- ja ohjelmaryhmä
TuuMa. TuuMan toteuttama
Sota-ajan laulukavalkadi on ollut menestys siitä lähtien, kun se
ensimmäisen kerran esitettiin
vuonna 2006 Vuolijoki-salissa
Vuolijoen kunnan viimeisessä itsenäisyyspäivän juhlassa.
Noin 1,5 tuntia kestävä esitys
koostui 22 sota-ajan laulusta ja
marssista. Se alkoi Martti Lutherin sanoittamalla saksalaisella
sävelmällä, Jumala ompi linnamme ja päättyi Sibeliuksen Finlandia hymniin. Välillä kuultiin mm:
Sillanpään marssilaulu, Kaarina,
Karjalan kunnailla. Lottien laulu, Iso- Iita, Äänisen aallot, Vartiossa, Ilta Kannaksella jne. Jokaisesta laulusta kuultiin siihen
liittyvä, joskus dramaattistenkin
tapahtumien sävyttämä, mielenkiintoinen syntyhistoria. Koko
tilaisuus päättyi yhteisesti laulettuun Maamme lauluun

2010
Lotta-asuisia esiintyjiä.

Sota-ajan laulukavalkadilla
energiasäästölamppuja sotainvalideille

Esiintyjät olivat pukeutuneet sota-ajan mukaisesti sotilasvarusteisiin kiväärejä myöten.

Raimo Kauhanen vaihtaa lamppuja sotainvalidi Veikko Inkalan
kodissa.
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Esiintyjät olivat pukeutuneet
sota-ajan mukaisesti mm lottaasuihin ja sotilasvarusteisiin aina
kiväärejä myöten. Esityksen
näytelmällisen toteutuksen ohjasi Eija Pyrrö. Valaistuksesta
vastasi Mikael Kallio. Laulujen
säestyksestä vastasi Musta Helmi- yhtyeen jäsenistä koostuva
orkesteri.

Tilaisuuden tuotolla järjestäjäklubien lionit vaihtavat noin sadalle halukkaalle sotainvalidille
energiasäästölamput hehkulamppujen tilalle.
Lamppujen vaihto on meneillään ja tulee suoritettua helmikuun loppuun mennessä.

LC Oulu/Sillat
2010

järjestämän,
Lions-viikon 36. “Seppele-aktiviteetti” suoritettiin 16.1.2010 Oulussa, Intiön hautausmaalla.
Seppele laskettiin Oskari Jauhiaisen tekemälle muistomerkille. Tämän yhteismuistomerkin
nimi on “Taistelu on päättynyt
ja se on toteutettu sodissa 1939–
1945 kaatuneiden sankarivainajien muistoksi. Sotien 1939–1945
sankarihauta-alue sijaitsee Oulun hautausmaan etelälaidalla
korttelissa 42.
Yhteismuistomerkki on sijoitettu sankarihauta-alueen keskelle. Sen läheisyydessä luoteispuolella on omana kokonaisuutenaan vapaussoturien hautaalue, jolla on oma yhteismuistomerkki. Punagraniittinen muistomerkki kuvaa kolmea lumipukuista seisovaa sotilasta. Veistoksessa on kuutionmuotoinen jalusta, jonka lounais¬sivulla on korkokuviona latinalainen risti.
Jalustan luoteissivulle on kaiverrettu vuosiluvut 1939—1940
ja kaakkoissivulle 1941—1944.
Yhteismuistomerkki on vihitty
1952.
Seppeleenlaskussa oli mukana 13
oululaista klubia yli kuudenkymmenen lionin voimin. Seppeleen
laskun suoritti LC Oulu/Maikkula.

Lion Heikki Hiltula LS Oulu/Sillat piti seppelepuheen. (Kuvat Jorma Ketola)

13 klubia mukana seppeleenlaskuaktiviteettissa
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Yli 25-v isänpäivän juhlalounaita sotiemme veteraaneille
LC Oulu/Terva (alkuperäiseltä nimeltä Rajakylä) on
tarjonnut 26-vuoden ajan Isänpäivän juhlalounaita
sotiemme veteraaneille.
80-luvun alkupuolella kutsuja
lähetettiin noin 450 ja siitä määrä
on vuosittain pienentynyt veteraanisukupolven vähenemisen
myötä. Viimeisten vuosien aikana on lähtenyt 200 kutsua, oma
jäsenistö ja ohjelman esittäjät
huomioiden ruokailemassa on
ollut noin 250 henkilöä. Olihan
jo vuonna 2009 veteraanien keski-ikä kunnioitettavat 87 vuotta.
Juhlalounaan pitopaikka on
myös vaihtunut useaan kertaan.
Alkuvuosina pitopaikka oli Pohjankartano, jolloin ruoka valmistettiin jäsenten ja puolisoiden
toimesta talkootyönä. Kutsun
kohteena silloin alkuvuosina olivat sotainvalidit. Pohjankartanosta siirryttiin Rajakylän koulul-

le, jossa edelleenkin ruuan valmistus hoidettiin talkootyönä
jäsenten ja puolisoiden toimesta. Muutaman vuoden kuluttua
pitopaikka muuttui jälleen. Puolustusvoimien myönteisen päätöksen myötä pitopaikka siirtyi
Oulun kasarmialueen ruokalaan,
jossa jo ruuan valmistus hoitui
ammattihenkilökunnan toimesta.
Viimeisten yhdentoista vuoden ajan pitopaikkana on ollut
nykyinen LUOVI -ravintola, aikaisemmalta nimeltä Merikosken
Ammattioppilaitoksen ruokasali
ja kutsun kohteena ovat jo kauan olleet sotiemme veteraanit
käsittäen kaikki veteraanijärjestöt. Me kaikki Lions Oulu/Terwan
jäsenet ja puolisot tunnemme

Viime isän päivänä lounaalle osallistui noin 250 veteraania ja
lionia puolisoineen. Etualalla veteraanit Viljo Junttila ja Veikko
Määttä.

suurta mielihyvää ja tyydytystä
siitä, että olemme voineet tällaista aktiviteettia toteuttaa ja huomata sen kiitollisuuden, millä
veteraaniväki on vuodesta toiseen ottanut tilaisuuden omak-

seen. Lounastapahtuma on ollut
samalla myös mitä parhain sosiaalisen kanssakäymisen ja yhdessäolon tilaisuus.

Aaro Väyrynen

Pokkitörmään ainaisjäsen
Lokakuun 2009 LC Oulu Pokkitörmän klubikokouksessa tehtiin historiallinen päätös, kun klubi sai 50vuotisen historiansa ensimmäisen ainaisjäsenen.
Sotaveteraani, vuonna 1924 syntynyt Reino “Timppe” Arvola sai
yksimielisellä päätöksellä klubin
ainaisjäsenyyden. Sotaveteraani Timppe oli mukana jo talvisodassa kenraali Siilasvuon lähettinä. Jatkosodassa hän oli Uhtualla, Kiestingissä, sitten Kannaksella, jossa haavoittui, mutta ehti
vielä mukaan Lapin sotaan. Sodan jälkeen hän pelasi jääpalloa
OPS: ssa ja voitti Suomen mestaruuden joukkueessa vuonna
1953. Samassa joukkueessa pelasi myös muita tunnettuja oululaisia lioneita, kuten Eppe Hedman ja Seppo Alatalo. 1980-luvulla hän valmensi OPS:n viiteen
peräkkäiseen Suomen mestaruuteen, mikä on vieläkin ennätys.
Timpen lionsura alkoi vuonna
1967. Ensimmäinen virka oli v. 69

klubimestarin tehtävien hoitaminen. Presidenttiputki alkoi v. 74
ja presidentiksi hänet valittiin v.
76. 100 prosentin palkintoja hänellä on lähes jokaiselta vuodelta ja edelleenkin, yli 40 vuoden
jäsenyyden jälkeen vakiojäsen
klubikokouksissa on Timppe.
Kaikista protokollan vaatimista
asioista hän ei aina jaksa olla kiinnostunut, mutta sotaveteraanien ja invalidien avustusasiat
ovat olleet tärkeitä. Timpen taiteellisia avuja on klubissa käytetty jatkuvasti hyödyksi. Hänen
maalaamansa taulut ovat olleet
monien klubin järjestämien arpajaisten palkintoina ja adressit
tekstaa Timppe edelleen hienosti.

PDG Osmo Lappalainen

Kuvassa klubin presidentti onnittelee Timppe Arvolaa.
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Miten siirtyä leosta leijonaksi
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Leot on yksi nuorisoaktiviteetti
lions klubien monipuolisessa
palvelutoiminnassa. Leijonajärjestö saa lisää nuorta palveluvoimaa leoista, jotka ovat huomattavasti kokemattomampia mutta
tarmokkaita toteuttamaan ja kokeilemaan uudenlaisia mahdollisuuksia auttaa lähimmäistä. Jo
yksin tästä syystä leojen kulttuuri tehdä palvelutoimintaa on
hyvin erilainen kuin leijona klubeilla.
Leojen siirtyminen leijonaksi ei
jostain syystä ole itsestään selvää Suomessa. Lions liikkeen alkuaikoina toiminta oli tarkoitettu vain miehille ja nykyäänkin
suurin osa leijona klubeista koostuu yksinomaan miehistä. Kaikki leoklubit ovat käytännössä
yhtenäisklubeja eli tytöt ja pojat
ovat luonnostaan samassa klubissa. He ovat myös tottuneet
toimimaan yhdessä tasavertaisina klubin jäseninä. Tasainen
suhde sukupuolien kesken antaa toiminnalle lisää väriä ja monimuotoisuutta sekä paljon mahdollisuuksia palveluaktiviteettien järjestämiseen.
Suuri erottava tekijä on myös
ikä. Leijonalla ja jopa kaksi sukupolvea nuoremmalla leolla on
vähän yhteisiä mielenkiinnon
kohteita ja harrastuksia klubitoi-

Leoista ja leijonista ei
voida puhua liikaa
samassa
asiayhteydessä.
Leojen ja leijonien
yhteydet ovat
toistuvasti tapetilla
ja yhteistyön kannalta
se onkin tärkeää.

minnan ulkopuolella. Leijonilla
jopa vuosikymmeniä samanlaisina pysyneet klubin virallisuudet,
kuten leijona marssi ja tavat puhutella, saattavat hämmentää
nuorta. Nuorta leoa, jolle viime
kauden laskettelutakki on jo niin
“last season”. Tämä yhdessä
suuren sukupuolijakauman lisäksi muokkaavat sekä leo klubien
että lions klubien sisäiset kultuurit hyvin erilaisiksi. Tässä yhteydessä voidaan puhua kulttuurisokista, joka saattaa nuoresta
leosta tuntua epämiellyttävältä ja
jopa ahdistavalta.
Suomessakin leojen yläikäraja
nostettiin hiljattain 30 ikävuoteen. Leojen ja leijonien välinen
kuilu ei muutu koskaan, jos leot
eivät lähde jatkamaan pitkää
uraansa lions klubiin. Leot tuovat uusia ideoita ja uudenlaista

palveluvoimaa lions clubeihin.
Kaikkea ei kannata lähteä muuttamaan vaan olla avoin uusille
mahdollisuuksille ja ennen kaikkea uudelle kulttuurille lions clubissa. Leijonilla on valmiit aktiviteetit ja rutiinit toiminnalleen,
mihin helppo mennä mukaan.
Aktiviteetit ovat laajamittaisempia mutta toimivat jo varmuudella. Toiminnan tarkoitus ja päämäärä on kuitenkin sama meillä
kaikilla.
Kymmenen vuotta leoissa
opettivat tietynlaisen tavan tehdä palvelutoimintaa hyvien ystävien kanssa. Siirtyminen leijona klubiin oli kuin uusi aloitus,
koska uudet ystävyyssuhteet
klubitovereiden kanssa eivät olleet niin kiinteät kuin aikaisemmin. Klubissa oli onneksi muutama jo ennestään tuttu jäsen ja
siirtyminen klubiin oli näin ollen
helppoa. Mieleeni oli jäänyt
myös klubini myötämielisyys
leojen toimintaa kohtaan, mikä
osaltaan helpotti klubivalintaani. Kiitokset uusille klubiveljille
positiivisesta ja avoimesta vastaanotosta.

Hannu Orrenmaa
Leojohtaja I-piiri
LC Oulu/Avain

Leo nuoret osallistuivat sunnuntaina aamupäivällä
Haminan vuosikokoukseen.

Taisto Neitola
70 v
Taisto Neitola syntyi Sodankylässä helmikuun 8 pv 1940.
Lion -jäsenyys alkoi 27
vuotta sitten, ura eteni klubin
eri tehtävissä huipentuen piirikuvernöörin tehtäviin, kausi 2004-2005 Kubini on edelleen sama johon on aikoinaan
valittu. Harkinnassa on, jos
Rovaniemellä pääsisi johonkin klubiin rinnakkaisjäseneksi, näin varttunut jäsen?
Työurasta alkoi kauppaalalla erilaisissa tehtävissä
SOK:n Jollasopiston kouluttama, päätyen Osuuskauppa
Arinan hallituksen jäsenyyteen. Varsinainen työura on
ollut Vakuutusala, v 1964 1995 30 vuotta Tapiolassa,
kahdeksan Pohjolassa, josta
eläkkeelle v. 2003 Oulusta.
Rovaniemelle muuttamisen
syynä oli, kun teimme veljeni
kanssa kaupat kotipaikasta
Sodankylän Kelujärvellä.
Tämä antoi minulle mahdollisuuden aloittaa uudestaan
metsästyksen harrastaminen.
Etenkin hirviporukkaan pääseminen oli mahtava juttu.
Merkkipäivä Tapiolan tiloissa oli todella mieleenpainuva LC Raatti -edustus Jouko Lampisen ja Pekka Rautakorven vetämänä “Leijona
lauluryhmineen” tietysti antoi
Voten johdolla vauhtia. Päivä
jatkui sopivasti, hyvin onnistuneena iltajuhlana Melvin
Jones, Arne Ritarit ja PDG:eet
Oulun Edenissä, Raatti vetovastuussa. Kiitos kaikille muistamisesta!

Taisto Neitola PDG
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Erkki Partanen
60 vuotta

2010

Viime kauden piirisihteeri Erkki Partanen vietti 60-v juhlaa 5.2 Rokualla
Ynnin majalla.
Häntä olivat onnittelemassa suuri
joukko leijonaystäviä sekä paljon
muita eri yhdistysten väkeä sekä sukulaisia ja tuttavia. Lion Erkki testaamassa lahjaksi saamaansa metsästystorvea.

Erkki Rauma
ritariksi
KULJETUS

H AVERINEN

OY

• Muutot ja kuljetukset
• Pakkaustarvikkeet
• Muuttolaatikot

Soita (08) 530 1130
www.kuljetushaverinen.com

Erkki Rauma lyötiin ritariksi Kempele Sampola Edenissä ARS ja MJ tilaisuudessa 6.2.2009.
Ritariksi lyönti tapahtui tottuneesti
Pekka Rautakorvelta. Tilaisuutta todistamassa AR-Säätiön hallituksen
puheenjohtaja Markku Kynsijärvi
Ivalosta ja Harri Hirvelä.
224
4

Isännöintipalvelu

Erkki Hanhisalo Ky

Uusikatu 35 90100 Oulu
Puh. 044 287 1100
erkki.hanhisalo@isannointipalvelu.fi
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LC-Puolangan edustajia videokokouksessa vasemmalta presidentti Heikki Mattila, 2.varapres. Tuomas Karjalainen, sihteeri Raili
Vilonen ja rahastohoitaja/jäsenjohtaja Seppo Rajala.

Uutta kokouskäytäntöä Ylä-Kainuusta

Videokokous vähentää kokousmatkustamista
Lohkon alue on sama kuin Kainuun filiaalilukioiden muodostama kokonaisuus ja niinpä em.
lukion rehtori LC-Suomussalmen
presidentti Matti Tuura esitti lohkon ensimmäisessä kokoontumisessa uudentyyppisen kokouksen järjestämistä. Ehdotus sai
kaikilta klubeilta positiivisen
vastaanoton ja niin kaikkien klubien edustajat osallistuivat lohkon toiseen kokoukseen omalla
paikkakunnallaan lukioiden tiloissa. Kuva- ja ääniyhteydet
pelasivat hyvin ja kaikki näkivät
aina valkokankaalta kulloinkin
puheenvuoroa käyttävän henkilön lähikuvaa. Kokousta Puolangalta johtaneen lohkon puheenjohtajan Eino Tolosen powerpoint-esityskin näkyi kaikissa
kokoustiloissa. Kokoontumisessa oli tarkoitus olla myös koulutusosio, jonka oli tarkoitus tulla
myös videoyhteyden avulla Ou-

Pitkien välimatkojen 3.alueen 3.lohkossa, jonka
muodostavat LC-Hyrynsalmi, LC-Paltamo, LCPuolanka, LC-Suomussalmi ja LC-Suomussalmi/
Kianta, pidettiin vuoden 2009 lopulla poikkeuksellinen
lohkonkokous, joka toteutettiin videokokouksena.
Tiettävästi Lions-järjestössä ei ole vastaavaa
kokousta kovinkaan usein pidetty, kenties ei koskaan.
lusta, mutta se peruuntui viime
hetken esteen vuoksi
Videokokous säästää paljon
aikaa ja myös kustannuksia. Iltakokouksiinkin ehtii paremmin
töistä, kun ei tarvitse varata aikaa autolla ajamiseen. Kokemuksemme oli se, että uuden tyyppinen lohkon kokous sai kaikista
klubeista aiempaa runsaammin
osallistujia. Etäkokousta voisi
sanoa myös pieneksi ympäristöteoksi. Koulutuksen ja kehittämistyön järjestäminen etäyhteyksien avulla tuo myös uusia

mahdollisuuksia. Ehkäpä tällainen uudenlainen tapa toimia tuo
enemmän myös nuoria mukaan
ainakin joiltakin osin hieman
vanhahtavaan toimintaamme.
Kuva- ja ääniyhteyksien kautta järjestettävillä kokouksilla on
kiistatta omat hyvät puolensa,
mutta toki on myös joitakin kielteisiäkin puolia. Kokouksiin liittyy aina perinteisen virallisen
kokouskeskustelun ohella aina
myös vapaampaa ajatustenvaihtoa mm. kahvittelun tai ruokailun yhteydessä. Tunnettuahan

Edullinen, palveleva, monipuolinen

HAILUOTO
nordea.fi
0200 3000 (pvm/mpm)

Puh. (08) 8100 554
GSM 040 5155 840
• Asiamiesposti
• Alkon tilauspalvelu

Palvelemme:
ma-pe 8-20
la
8-18
su
12-18

on myös se, että yleensä kunnon keskustelu käynnistyy varsinaisen kokouksen jälkeen käytävillä ja pihoilla. Nämä epäviralliset ajatustenvaihdot jäävät videokokouksissa pois. Ehkä ei
olekaan järkevää tulevaisuudessa korvata kaikkia kokouksia
uuden tekniikan avulla, vaan
vain osa kokouksista.
Hyvä kokemus videokokouksesta saa lohkossamme jatkoa.
Keskustelussa on ollut esillä
malli, jossa jatkossa vuosittaisista lohkon kokouksista yksi olisi
kasvotusten pidettävä kokoontuminen ja loput palaverit voisivat olla sitten videoyhteyden
kautta pidettäviä. Videokokousmallin toivoisi saavan lisää jalansijaa tulevaisuuden muuttuvassa maailmassa myös Lions-järjestössä.

Eino Tolonen

LIMINGAN
APTEEKKI
Ma-pe 8.30-18.00
la 9.00-14.00

www.liminganapteekki.fi
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Muhoksen klubilaiset olivat
LC
2010
Oulu Raatin vieraana tammikuussa 2009. Kokous pidettiin
Vehon kahviossa. Kuvassa
muutama raattilainenkin.

LC Muhoksen toiminta uudistui
LC Muhos teki kokoustoimintaan uudistuksia. Painotus siirtyi jäsenistön viihtymiseen.
Kuukausikokoukset muutettiin

kuukausi- tapaamisiksi. Vierailut
ja klubivieraat ovat olleet kuluvan kauden toimintaa.
Uudistuminen on otettu jäse-

nistössä hyvin vastaan ja se on
myös osoittautunut tarpeelliseksi. Jäykät ja pitkäveteiset kokoukset ovat takanapäin. Asiat kä-

sitellään toimikunnissa ja hallituksen kokouksissa, joihin jäsenet ovat tervetulleita.
Periaatteena on se, että jokaiselle jäsenelle taataan, että hänen äänensä tulee kuultua. Toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet sekä Leijonaviesti- lehti ovat velvoitettuja viemään asioita eteenpäin.
Esitykset käsitellään sekä päätöksistä tiedotetaan asian- mukaisesti. Uudistuminen on toiminut, mutta aika näyttää oliko
suunta oikea.

Mauri Viitajylhä

LC Tyrnävän suurin vuosittainen aktiviteetti Perunamarkkinat

Hyv‰ paikka hampaillesi
Jo 30 vuotta
Yleisöä viihdyttivät musiikillisesti Express-yhtye, Pressan
Katit ja hanuristi Heikki Kangas.
Suurena vetonaulana hauskuutti
jutuillaan europarlamentaarikko
Mitro Repo. Tyrnävän kirkossa
ja markkinoilla Antti Kärsämä
lauloi hepreankielisiä lauluja.
Markkinoiden yhteydessä
avoimet ovet olivat päiväkoti
Toukovakassa, kirkossa, myllykirjastossa, museolla, uudella paloasemalla ja perunaviinatehtaalla. Kunnantalolla oli Euroopan
rakennuspäivään liittyvä näyttely. Koulut oli saatu myös mukaan
ja kouluissa vietettiin perunaviikkoa. Uutena toimintamuotona
maa - ja kotitalousnaiset olivat
järjestäneet perunakokkikoulun.
Kirkkomännikön koulun kuudesluokkalaiset pro peruna yhdistyksen valitsemana istuttivat
26

Vuoden 2009 Perunamarkkinat olivat jälleen
onnistuneet. Kävijöitä oli yli 6000 ja markkinoille
tärkeänä osana kuuluvia torikauppiaita oli yli 100.
Kauppiaista suurin osa on jo useina vuosina
osallistunut tapahtumaan.

keväällä nimikkoperunaa Matinollin tilalle ja nostivat perunat
ylös perunamarkkinaviikolla.
Mukana yhteistyössä Lc Tyrnävän kanssa ovat urheiluseurat ja eri yhdistykset, joita lionsklubi avustaa saamillaan perunamarkkinatuloilla. Tyrnävän kunnan myönteinen suhtautuminen
on vuosittaisessa tapahtumassa
välttämätöntä ja kunta oli markkinoilla mukana auttamassa monin eri tavoin. Perunamarkkinoilta saadut tulot lahjoitetaan tyr-

Perunat tekivät kauppansa.

näväläisille antamalla esimerkiksi stipendejä koululaisille, tukemalla urheiluseurojen ja partion
nuorisotoimintaa. Samoin vähä-

varaisten perheiden muistaminen jouluna ruokapaketein kuuluu leijonien avustamistoimintaan. Myös veteraanit, vanhukset, kehitysvammaiset ovat ryhmiä, joita Lc Tyrnävä avustaa.
Tänä vuonna perunamarkkinat
järjestetään 25.9.2010, jonne LC
Tyrnävä toivottaa kaikki sydämellisesti tervetulleeksi.

2010

Hoijakka antaa huikean kyydin.

Pääsiäiskokko Hailuodossa
LC Hailuoto on järjestänyt lankalauantaikokon useana vuonna
perinnetiedon säilyttämiseksi.
Kokko sytytetään päivällä, jotta
tilaisuudesta on saatu perhetapahtuma. Järjestelyissä ovat olleet mukana myös 4H, MLL, SPR
ja kaksi yksityishenkilöä ilmaisella moottorikelkka-ajelutuksella.
LC Hailuoto tarjoaa kävijöille ilmaiset pullakahvit, jonka 4H tarjoilee. Kauniin ilman, jäätien ja
monipuolisen ohjelmatarjonnan
myötä kävijämäärä oli viime keväänä noin 400 henkilöä.

Trullikilpailun palkintojenjako.

Teksti Juhani Niemelä
Kuvat Oiva Tanskanen

Lions-info Hailuodon yläkoululaisille

Hailuodon yläkoulun 8. ja 9. luokan oppilaat sekä lionit Päivi ja Juhani Niemelä. (Kuva Oiva Tanskanen)

LC Hailuodon lionit Päivi ja Juhani Niemelä pitivät Hailuodon
yläkoulun oppilaille Lions-infon
9.2.2010. Tapahtuma oli samalla
Lions-toiminnan näkyvyyden
sekä kotimaisen teeman “Yhdessä nuorten kanssa” tietoisku.LC
Hailuodon lionit Päivi ja Juhani
Niemelä pitivät Hailuodon ylä-

koulun oppilaille Lions-infon
9.2.2010. Tapahtuma oli samalla
Lions-toiminnan näkyvyyden
sekä kotimaisen teeman “Yhdessä nuorten kanssa” tietoisku.
Samana päivänä yksi koulun
opettajista oli Quest-koulutuksessa. Osa hänen tunneistaan
hoidettiin tietoiskun avulla.

Hailuodon koko yläkoulu tekee leirikoulumatkan kolmen
vuoden välein. LC Hailuoto on
avustanut taloudellisesti leirikoulua. Tämän päivän tilaisuudessa leirikoulurahastoon luovutettiin 1000euroa.

Toivelevyprojekti
LC Kiiminki pohdiskeli syksyn
2009 aikana näkyvää, nuorisolle tarkoitettua palveluaktiviteettia. Mietintämyssystä kimposi
ajatus ottaa mukaan kunnan
kirjastotoimi ja antaa vapaa
sana kunnan nuorille toivoa
omaa mielimusiikkiaan kirjastoon hankittavaksi. Kauden
presidentti Jari Toivonen otti
yhteyttä kirjastotoimenjohtaja
Eeva Mattilaan, joka oli heti innokkaasti mukana asiassa.
Yhdessä ideoitiin kanavaksi
kunnan internet –sivusto, josta kirjastopalvelujen valikossa
on mahdollisuus oman toiveensa kirjaamiseen. Yhtä lailla mahdollisuus toiveeseen on kirjallisesti kirjaston tiloissa. Toiveen yhteydessä voi samalla
tehdä lainavarauksen eniten
toiveita saavasta äänitteestä,
yhteystietojen jättäminen on
kuitenkin vapaaehtoista. Klubin jäsenten kautta saimme
viestin kunnan kouluihin, joista on tullut runsaasti toiveita.
Klubilla on tarkoitus vielä keväällä lahjoittaa muutama leffalippu arvottavaksi toiveen
esittäneiden kesken.
Syyskauden kolme ensimmäistä levyä (artistit Anna Puu,
Miley Cyrus ja Disturbed) on
jo luovutettu ja palaute on ollut pelkästään positiivista.
Myös kirjaston väellä on ollut
syytä hymyyn, sillä toiveiden
kirjavan genren joukossa on
ollut jo valmiina kirjastoon hankittuja äänitteitä; näin myös kirjasto on pystynyt benchmarkkaamaan tarjontaansa nuorisomusiikin toiveiden aallonharjalla. Kuukauden toivelevystä on
kirjastossa esillä näkyvä tiedote, lisäksi asiasta löytyy kirjaston nettisivuilla komea ilmoituskin. Käykääpä tutustumassa: http://www.kiiminki.fi/fi/palvelut/kirjastopalvelut/kirjasto_
tiedottaa - siellä on linkki levytoiveisiin, lisäksi toivelomake
löytyy kirjaston “Lomakkeet”
sivulta.

Jari Toivonen
LC Kiiminki
272 7

LC Oulunsalo jakaa Paavon Päivän stipendin
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LC Oulunsalon lion Paavo Kaijanen hukkui 10.6.1994
Vienan Karjalassa Venehjärvellä suorittaessaan humanitaarista avustustyötä Suomen armeijassa jatkosodassa palvelleelle vienankarjalaiselle Timo Lesoselle. Paavo Kaijasen muistoksi LC Oulunsalo on
vuosittain jakanut stipendin oulunsalolaiselle lapsi- ja
nuorisotyötä tekevälle henkilölle tai yhteisölle. Paavo
Kaijanen osallistui ennen Venehjärven onnettomuutta
monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön Oulunsalossa.
Venehjärveläinen Timo Lesonen
( s 1909) joutui talvisodan alkaessa tulkiksi Neuvostoliiton divisioonaan, joka tuli Raatteen
tietä kohti Oulua tarkoituksenaan
katkaista Suomi. Tunnetusti divisioona jäi Raatteen tiellä mottiin, josta vain jotkut, näiden
mukana Timo Lesonen, pääsivät
ulos takaisin omalle puolelle.
Timo Lesonen ei talvisodassa
sen jälkeen enää joutunut tais-
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teluihin.
Jatkosodan alussa hänet otettiin uudestaan Neuvostoliiton
joukkoihin, mutta melko alkuvaiheessa hän pakeni joukoista ja
antautui parin viikon pakoilun
jälkeen suomalaisille. Lyhyen
ajan hän työskenteli Savonlinnassa maatalon töissä ja sitten
loppuajan hän palveli Karjalan
kannaksella Heimopataljoonassa. Rauhan tultua heimopataljoo-

nalaiset jouduttiin palauttamaan
Neuvostoliittoon.
Lesonen pääsi kuitenkin pakenemaan vankijunasta ja yritti karata Ruotsiin, mutta Ylivieskassa pikkupojat löysivät hänet tavarajunavaunusta. Hän oli kuitenkin niin nälissään ja janoissaan, ettei jaksanut enää paeta
ja suomalaiset palauttivat hänet
rajan yli ja oikeuden eteen. Tuomiona oli 10 vuotta “Siperiaa”.
Hän oli Stalinin leirillä Komin tasavallassa vaikeissa olosuhteissa metsätöissä, mutta Lesonen
selvisi hengissä. Hän ei saanut
kuitenkaan vankeuden jälkeen
enää palata kotiseudulleen, vaan
joutui Kuolan niemimaalle Apatiitin kaupunkiin, jossa hän toimi kirvesmiehenä.
Eläkkeelle päästyään hän sai
muuttaa Uhtualle ja Perestroikan
tultua Lesonen muutti kotikyläänsä Vuokkiniemen Venehjärvelle, joka oli silloin asumaton.
Hän rakensi kylästä 7 kilometrin
päähän Suomeen päin maapohjaisen mökin, jossa hän eleli yksikseen, kalasteli ja pyysi ansalla lintuja, hirviä ja muita eläimiä.
Timon serkun poika Santeri
Lesonen muutti 1990 alussa
myös kotikyläänsä Venehjärvelle ja pyysi myös Timoa muuttamaan kotikylään, mutta Timo ei
halunnut tulla toisten nurkkiin
asumaan. Tässä tilanteessa Santeri Lesonen pyysi apua LC Ou-

lunsalolta mökin rakentamiseksi
Timo Lesoselle Venehjärven kylälle.
Kesäkuun alussa 1994 kahdeksan LC Oulunsalon veljeä lähti
tekemään uutta mökkiä sotaveteraani Timo Lesoselle. Mökkityömaa oli järven selän takana,
jossa oli materiaalina vanhan romahtaneen talon hirret. Projektin aloituspäivänä sattui myrskyssä veneonnettomuus, jossa
hukkui venettä ajanut vienankarjalainen Viktor Peksujev ja yksi
kolmesta veneessä olleesta oulunsalolaisesta, lion Paavo Kaijanen.
Traagisen onnettomuuden jälkeen LC Oulunsalon veljet päättivät kuitenkin tehdä mökin valmiiksi ja Timo Lesonen muuttikin onnellisena uuteen lämpimään mökkiin lokakuussa 1994.
Hän oli sitä mieltä, ettei “ryssien” kenraaleillakaan ole näin
hyvää asuntoa kuin hänellä on.
Hän asui mökissä seuraavaan
kesään, jolloin hän menehtyi
syksyllä 1994 todettuun syöpään.
LC Oulunsalon jäsen Viljo
“Vili” Heiskanen oli mukana jo
ensimmäisellä reissulla 1994. Yksitoista veljeä lähti matkaan suuren innostuksen vallassa.
“Meillä oli kaikki vermeet autoissa ja fiilis oli katossa. Rajallakaan tullimiehet eivät olleet
hankalia. Sanoimme että menem-
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Pattijoen juhlassa 30-vuotisansiomerkeillä palkitut vasemmalta Reijo Härönoja, Esa Pietilä, Veikko Sipola.

LC Pattijoki juhli 30-vuotista toimintaansa
LC Pattijoki juhli 30-vuotista toimintaansa lauantaina 16.1.2010
arvokkaasti ja pitkäaikaisia toimijoita muistaen. Perustajajäsenten 30-vuotisansiomerkit luovutettiin juhlassa kolmelle edelleen
mukanaolevalle klubiveljelle
sekä yhdelle ladylle. Lisäksi juhlassa muistettiin edellisten vuosien presidenttejä luovuttamalla
heille presidentinnuijat.
LC Pattijoen kummiklubin
edustaja Pekka Kallio haastoi
tervehdyspuheessaan juhlavä-

keä laittamaan “hatun kiertämään” ja muistamaan näin Haitin katastrofin uhreja. Keräyksen
tuottona saatiin kasaan 322,86 €,
joka lahjoitettiin Kirkon ulkomaanavun katastrofirahastoon
välitettäväksi kriisialueelle. Juhlatervehdysten ja huomionosoitusten jälkeen kuultiin veli Sami
Aholan puhe ladyille sekä veli
Veikko Sipolan historiikkipuheenvuoro klubin 30-vuotistaipaleesta.
Juhlan ohjelmallinen osuus

vietettiin hyvin rennossa hengessä. Ohjelman aluksi juhlavieraat pääsivät asiantuntevaan
oppiin Leijonahenki-laulun puitteissa. Kappaleen sanoittanut
raahelainen Pauli Ylitalo musiikkioppilaineen kertoi juhlavieraille kappaleen sanoitustyöstä ja
ohjelmaan kuului myös kappaleen harjoittelu ammattilaisen
ohjauksessa. Pienen harjoittelutuokion lopuksi Leijonahenki raikuikin juhlatilassa sille kuuluval-

la arvokkuudella. Leijonahenkikappaleen sanoittanut Pauli Ylitalo viihdytti juhlijoita kertomalla sanoituksen taustoista sekä
Raahen seutua koskevilla tarinoillaan.
LC Pattijoki kiittää illan ohjelmasta vastannutta Pauli Ylitaloa
ja musiikkikoululaisia sekä kaikkia juhliin osallistuneita.

me töihin”, Vili muistelee matkaa.
Perillä odotti työmaa ja upeat
kalavedet. Perjantaiaamuna kun
muut vielä olivat aamuaskareissaan Vili ja Viktor painuivat komean ja kalaisen järven selälle
verkkoja kokemaan. Heidän palatessaan osa oli jo siirtynyt veneellä Timo Lesosen tulevan
asumuksen paikalle toiselle rannalle. Viktor vei Heiskasen Vilin
ja Laukan Matin rakennuspaikalle ja lähti hakemaan lisää väkeä.
“Viktor otti kyytiin Liljan Maunon, Höyhtyän Jaakon ja Kaijasen Paavon. Kyydissä oli tavaraa rakennuspaikalle. Aallokko ei
ollut rannassa kova, koska kalmiston niemi suojeli rantaa. Kes-

kemmälle päästyään aallokko
kasvoi, vene hörppäsi vettä ja se
täyttyi.”
Matkaa rantaan oli noin 200
metriä. Lilja pääsi uimalla rannalle, Höyhtyä jäi pitelemään kiinni
veneestä, mutta Viktor Peksujev
ja Paavo Kaijanen eivät päässeet
rannalle asti vaan hukkuivat.
“Venäläinen mies näki ja tuli
ilmoittamaan meille toiselle rannalle. Saimme naaraamalla molemmat ylös ja olin vetämässä
Paavoa rannalle. Olimme kaikki
shokissa”, Vili Heiskanen muistelee murheellisena kahden henkilön hukkumiseen päättynyttä
talorakennusprojektia.
Veljet tekivät paluumatkalla

päätöksen saattaa rakennusprojekti loppuun ja että klubi kunnioittaa menehtyneen klubiveljen
Paavo Kaijasen elämäntyötä jakamalla vuosittain Paavon päivän stidendin. Lisäksi LC Oulun-

salo avusti kolme vuotta Viktor
Peksujevin tyttären opiskelua
Petroskoissa.

LC Pattijoki
Lauri Laajala presidentti

Matti Tieksola
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Urheiluhistorian merkkitapahtuma syksyllä Oulussa

Olympiarenkaat Yrjö Saarelan hautakiveen

Yrjö Saarela painiasussa maailmanmestaruusvyö yllään. Pentti
Koivisto maalasi taulun valokuvasta 1940-luvulla vuokranmaksuksi asuttuaan perheineen muutamana kesänä Saarelan
talossa.

Nuorten Ystävät ry:n pääsihteeri Marja Irjalan
aloitteesta raskaan sarjan painin olympiavoittaja Yrjö
Saarelan Oulujoen hautausmaalla olevaan
hautakiveen kiinnitettiin olympiarenkaat
viimesyksynä, lokakuun viidentenä päivänä.
Olympiarenkaiden paljastamisen
suorittivat Oulun Pyrintö ry:n puheenjohtaja Esko Hassinen ja
entinen puheenjohtaja Martti
Turunen. Paljastuspuheen piti
kunniapuheenjohtaja Eero Timonen ja kukkalaitteen laski entinen
puheenjohtaja Tanja RytkönenRomppanen.
Olympiarenkaiden kiinnitys
ajoitettiin Yrjö Saarelan pojanpojan, Nuorten Ystävät ry:n pitkäaikaisen puheenjohtajan Seppo
Saarelan 60-vuotispäivään hänelle täytenä yllätyksenä. Paikalle oli saapunut Yrjö Saarelan jälkeläisiä puolisoineen, Nuorten
Ystävien johtoa, Oulujoen seurakunnan kirkkoherra Paavo
Moilanen sekä median edusta30

jia. Suomen Olympiakomitean
puheenjohtaja Roger Talermo ja
pääsihteeri Jouko Purontakanen
olivat samaan aikaan Kansainvälisen Olympiakomitean kokouksessa Kööpenhaminassa ja eivät
siten voineet osallistua tilaisuuteen.
Tilaisuudesta voi lukea tarkemmin Olympiakomitean ja Oulun
Pyrinnön
sivuilta
www.noc.fi/?x2008=218226,
www.oulunpyrinto.fi/ajankohtaista/2009_10_2_a.htm
Oulujokinen maanviljelijä Yrjö
Saarela on edelleenkin nykyisen
Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan
ainoa olympiavoittaja. Hän voitti 28-vuotiaana kultamitalin Tukholman olympiakisoissa 1912

kreikkalais-roomalaisen painin
raskaassa sarjassa, yli 82.5 kg.
Jo edellisissä 1908 Lontoon
olympialaisissa hän olisi voittanut kultaa, mutta otteluja sovittiin niin, että kultamitali pujotettiin Verner Weckmanin kaulaan
ja nuori Yrjö Saarela sai hopeaa.
Maailmanmestaruuden hän voitti 1911 Helsingin kisoissa. Yrjö
Saarela viljeli Yli-Saarelan tilaa
Oulujoella. Oulun kaupunki on
huomioinut hänen menestymistään nimeämällä Saarelan kaupunginosan päätien Yrjö Saarelan tieksi. Sen lisäksi alueella on
paininimistöä, kuten Painijantie
ja Niskalenkki.
LC Oulu/Oulujoki on ottanut
erääksi tehtäväkseen vaalia kotiseutuhenkeä, perinteitä ja kunnioittaa kotiseudun merkkihenkilöitä. Niinpä klubi päätti kirjoituttaa ja kustantaa Yrjö Saarelasta kirjan, joka julkaistiin vuonna
1984. Kirjan “Yrjö Saarela, painimattojen aristokraatti” kirjoitti
klubin jäsen Madekosken koulun johtaja, Keski-Pohjanmaalla
syntynyt painiasiantuntija Esko
Lintala.
Nuorten Ystävät ry liittyy useassa yhteydessä lioneihin. Pastori Maunu Kytömäki, Nuorten
Ystävien Pohjolakodin johtaja
1948-1969, oli 1958 perustetun LC
Muhoksen alkuvuosien toime-

lias jäsen ja 1964-1965 aktiivinen piirikuvernööri. Maunu Kytömäen kaudella Pohjois-Suomeen perustettiin 22 klubia, joista 11 on nykyisen I-piirin rajojen
sisällä. Piirikuvernöörikautensa
jälkeenkin Kytömäki perusti klubeja, joista yksi on LC Kiiminki.
Hän oli ainakin seuraavien klubien henkilökohtainen kummi: LC
Pulkkila/Piippola, LC Rantsila/
Temmes, LC Ruukki, LC Utajärvi
ja LC Vihanti ja LC Kiiminki.
Nuorten Ystävät on tehnyt
Kytömäen jälkeen aktiivista yhteistyötä Lions I-piirin kanssa
mm. huumevalistustyössä 1990luvun lopulla. Yhteisenä projektina valmistui vuonna 2001 Suomalaisen yhteiskoulun oppilaiden ilmaisutaidon luokkien huumevalistusnäytelmä, josta tehtiin
Hyppää pois videotaltiointi. Piirin klubit hankkivat niitä oman
alueensa koulujen käyttöön. Videota on jaettu kaikkiaan 720 kpl.
Huumetietous - hankkeessa
Nuorten Ystävien ja Oulun kihlakunnan poliisilaitoksen yhteistyönä huumeiden vastaiseen
työhön palkattiin kaksi opettajaa kahdeksi vuodeksi. Opettajat kiersivät aktiivisesti kaikki
Oulun koulut ja Oulun ulkopuolellakin antamassa valistusta
oppilaille, opettajille ja vanhemmille.

Olympiarenkaat kiinnitettynä hautakiveen.
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LC Oulunsalo
Yrjö Saarela 65 syntymäpäivänään sairaalassa.

Uusimpana yhteistyömuotona on
PDG Kalevi Kiviniityn aloitteesta järjestetty syksyllä 2009 Oulussa ja Turussa Nuorten Ystävien ja lionien yhteistyönä Vanhemmuuden vaativa pesti
seminaari, joissa lastenpsykiatri Jari
Sinkkonen on ollut luennoitsijana.
Molemmat tilaisuudet olivat täynnä ja
puolet halukkaista jäi ovien ulkopuolelle. Seuraava tilaisuus järjestetään
tänä keväänä Raahessa. Pyyntöjä on
tullut pääkaupunkiseudulta ja eri puolilta Suomea. Uusien tilaisuuksien järjestämistä halutaan myös Ouluun ja
Turkuun.
Lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt

saivat Punainen Sulka –keräyksen tuotosta vuonna 2006 huomattavan summan, jolla on ollut erittäin suuri merkitys myös Nuorten Ystävät järjestön toimintaan vammaisten sekä lasten ja syrjäytyneiden nuorten hyväksi. Yhteistyö
järjestöjen kanssa tuottaa tuloksia. Lioneilla on hyvä ja tehokas organisaatio,
joillakin muilla järjestöillä, seurakunnilla ja urheiluseuroilla on omaa osaamistaan, jota yhteistyössä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää.

Seppo Saarela presidentti
LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto

on lähes 40 vuoden ajan toiminut vahvasti
oman kunnan nuorison, vanhuusväestön, kulttuurin ja urheilun hyväksi. Voimakas työ jatkuu presidentti Jouni Tuhkasen johdolla ja neljänkymmenen muun leijonan voimin.

ma-pe 7-21
la 7-18
LIMINKA Puh. 08 562 8200
pekka.mallinen@k-market.com
www.k-market.com

Me pesemme puhdasta fiilistä työpaikallesi!
TEKSTIILIHUOLLON AMMATTILAISET
OSAAVAT JA TEKEVÄT PUHDASTA

OULUN KESKUSPESULA OY
PDG Kalevi Kiviniitty ja VDG Jouko Lampinen onnittelevat I-piirin puolesta Seppo Saarelaa 60-vuotispäivänä 5.10.2009.

TEKSTIILIHUOLTOAYRITYKSILLE,
YHTEISÖILLE JA LAITOKSILLE
www.oulunkeskuspesula.fi
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Heinäsalmikoti Oulu/Raatti
Lions-klubin tuen saajana
Kuvassa koripalloteline pystytettynä
asfaltoidun alueen reunalle. Oulu/
Raatti klubin talkooporukka juuri
pystytetyn telineen edessä. Teline on
ollut Raatti-klubin alkaneen kauden
presidentin, Kullervo Niinikedon, pihalla vuosia ja palvellut hyvin tehtävässään. Nyt koripalloteline sai uutta elämää Heinäsalmikodissa.
Kuvassa telineen lahjoittaja viimeistelemässä korin asennusta.

Oulu/Raatti Lions-klubi on sitoutunut tukemaan Heinäsalmikotia viiden vuoden
ajan lahjoittamalla varoja syksyiseen kodin asukkaitten retkipäivän toteutukseen.
Tähän mennessä lahjoitussumma on noin
3800 euroa.
Lisäksi Oulu/Raatti lahjoitti Heinäsalmikodin pihalle koripallotelineen ja 2 palloa
kesän ulkoliikuntaa tukemaan ja antamaan
vapaa-ajan virikkeitä kodin lapsille ja nuorille.

Koulukatu 3, Kuhmo
p. 08-6521573

Kainuun

1988-2010

Tietomikro Oy
- tietokoneet
- ohjelmat
- huolto
- takuu
- varaosat
- tarvikkeet

- taulutelevisiot
- puhelimet
- puhelinliittymät
- puhelintarvikkeet
- KPO-laajakaistaliittymät
- kameravalvonta

Kainuuntie 85, 88900 KUHMO p. 08-6530065

www.tietomikro.com, tietomikro@tietomikro.com
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Monta hyvää paikkaa menestyä
Yrittäjä tai yrittäjäksi aikova, Suomen nopeimmin kasvava
kunta tarvitsee sinua. Oulusta etelään vain noin vartin
ajomatkan päässä sijaitseva Liminka tarjoaa ostovoimaa,
näkyvyyttä ja menestymisen eväitä. Ota yhteyttä!
kunnanjohtaja Pekka Rajala
p. 050 312 5000
kehittämispäällikkö Satu Sarin
p. 044 497 3618
www.liminka.ﬁ
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Sydän paikallaan
Järjestömme perustaja, Melvin
Jones oli syvästi humaani ihminen. Hän ei voinut sietää mahtipontisuutta. Tarina kertoo, että
hän kerran osoitti tämän luonteensa kansainväliseen hallituksen kokouksessa.
Kokouksen keskustelussa ensimmäisen puheenvuoron käyttäjä oli meijerimies. Hän oli vuosikymmenien ajan ollut arvostettu ja johtava lion omassa kotivaltiossaan. Hänellä oli vähän
muodollista sivistystä ja hänen
kieliopilliset kömmähdyksensä
saattoivat joskus tuntua hupaisilta. Mutta hänen vilpittömyytensä, järkevyytensä ja tietomääränsä olivat todellisia ja arvokkaita.
Hänen puheensa jälkeen esiintyi seuraavana professorimies,
joka aloitti näin: “Minusta meidän pitäisi olla tarkkoja siitä,
minkälaisia tyyppejä valitaan jä-

seniksi tähän hallitukseen. Meillä pitäisi olla miehiä, joilla on siinä määrin esiintymiskykyä, että
tuottavat kunniaa järjestöllemme, miehiä, jotka tietää miten käyttää englannin kieltä ja joilla on
tarpeellinen koulutus siihen.”
Hiljainen mutina täytti kokoushuoneen. Maitomies nojautui eteenpäin ja peitti käsillään
kasvonsa. Kun kokous oli päättynyt, hän kääntyi miltei kyyneleet silmissä Melvinin puoleen ja
sanoi: “Arvaan, etten taida kuulua tähän joukkoon, Melvin. Minulla ei ole yliopistosivistystä.
Olen kyllä yrittänyt parastani,
mutta ehkä minulla ei ole oikeata
taustaa. Lähetän eronpyyntöni.”
Itsekin liikuttuneena Melvin
tarttui miestä kädestä ja sanoi:
“Älä tee sitä. Haluan mieluummin yhden maitomiehen, jolla on
sydän paikallaan, kuin kymmenen yliopiston professoria, joil-

la sitä ei ole.” Hän muistutti professoria tämän puutteellisesta lähimmäisenrakkaudesta ja hänen
piittaamattomuudestaan meijerimiehen ansioihin.
Seuraavana aamuna kokous
alkoi Melvin Jonesin tiedotuksella, että professorilla olisi jotain sanottavaa. Seisaalleen nousten professori pyysi maitomieheltä anteeksi ja suosionosoitusten jatkuessa kummatkin miehet puristivat toistensa kättä.
Muut hallituksen jäsenet ymmärsivät, että Melvin Jones harvinaisella ihmisten käsittelytaidollaan oli säilyttänyt hyvän
miehen lionismin piirissä ja mikä
yhtä tärkeätä, oli tehnyt professorista paremman ihmisen.”
Näin siis Melvin suurella sydämellisyydellään ajatteli lions työstämme jo liikkeemme alkutaipaleella.
Toivon, että jatkamme samalla
linjalla tulevaisuudessakin.

Jorma Soikkeli
piirikuvernööri

Elämäsi kuntoon.

20 vuotta
kuntoutusta ja
hoivapalveluja
Kuhmossa

www.kalevalankk.fi

LC KUHMO
uudet kotisivut osoitteesta:
www.lions.fi/i-piiri/klubit/kuhmo

Kuhmossa luotetaan
kestävään kainuulaiseen
metsätalouteen, vankkaan
suomalaiseen ammattitaitoon
ja nykyaikaiseen teknologiaan
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lautimme mieliimme niihin liittyviä miellyttäviä muistikuvia.

Juhlavuodessa elettyä
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Pyhännästä, pienestä ja kuihtuvasta maa- ja metsätalouselinkeinojen kunnasta oli kehittymässä läänimme teollistunein maaseutukunta, ja asukasluku oli
kasvanut lähes kolmanneksen
ollen hieman yli 2000 asukasta.
Tuohon historialliseen kokoukseen osallistuneet leijonaveljet
kokivat olevansa vahvasti mukana paikkakunnan historiallisessa kehityksessä.
Elettiin todeksi se, että kaikkina aikoina uuden aikaansaaminen vaatii rohkeutta ja tarmoa
tarttua ajan ilmiöihin ja panna
toimeksi. Tuolloin käynnistynyt
leijonatoiminta on jatkunut pysähtymättä 30 vuotta jatkuen
juhlavuotenakin palvelutyön
merkeissä.
Perustajajäsenistä edelleenkin
lionit Veli Varvikko ja Mauno
Leppikangas jatkavat ansiokas34

LC Pyhäntä

Lions Club Pyhäntä perustettiin keväällä 1979. Perustamisasiakirja allekirjoitettiin kuitenkin vasta 9.10.1979
kauppias Lauri Ahonpään ollessa perustamisasiakirjan ensimmäinen allekirjoittaja. Tuolloin Pyhännällä
elettiin valtaisaa kuntakehityksen kautta.
ta lionstyötä yhdessä kolmen
tarmokkaan nais- ja yhdentoista
vakaan mieslionin kanssa.
Vuosi 2009 on taaksejäänyttä
elämää. Kuluneena vuotena kuntamme saavutti itsenäisenä kuntana 100 vuoden iän yhdessä kotikirkkomme kanssa. Seurakuntana olemme jo muutamia vuosia
aiemmin liittyneet yhteen muiden
Siikalatvan seurakuntien kanssa
muodostaen yhteisen Siikalatvan seurakunnan. Meillä Pyhännän leijonilla alkoi samalla 30.
toimintavuosi.
Juhlavuottamme vietimme
työn merkeissä, koota ajatuksi-

amme ja pohtia toimintatapoja
näköpiirissä olevaan tulevaisuuteen peilaten. Tavoitteenamme
on vähäisten voimavarojen käytön kohdentaminen yhdessä tekemiseen ja mielekkääseen toimintaan. Kuluneen vuoden viimeisen klubikokouksen vietimme “perhepiirissä” paikallisessa
hotelli – ravintola Järvihelmessä
juhlavuoden ja pikkujoulun hengessä. Lion Mauno oli koonnut
kattavan PowerPoint -esityksen
kolmen vuosikymmenen aikaisesta toiminnasta. Juhlakahvien
ja joululaulujen ohella muistelimme tapahtumien sisältöä ja pa-

Kuntamme ja seurakunnan yhteisen taipaleen kunniaksi laaja
juhlatoimikunta suunnitteli koko
juhlavuotta 2009 käsittävän ohjelman, joka päätettiin käynnistää juhlavalla ilotulituksella. Valmisteluissa ja käytännön järjestelyissä olivat mukana kunnan ja
seurakunnan lisäksi kunnassamme toimivat järjestöt. Leijonaväen voimin organisoitiin ilotulituksen käytännön järjestelyt.
Varsinaiseen työhön oli valittu
oululainen alan palkittu taitajayhtiö Tulitemestarit toteuttajaksi.
Hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty – sanotaan. Tällä kertaa
luonnonvoimat eivät tätä sääntöä kunnioittaneet. Uudenvuodenaaton 2008- 2009 talvimyrskyn seurauksena ilotulitus jouduttiin peruuttamaan ja paikalle
kerääntynyt juhlaväki sai keskittyä seuraamaan tapahtuman toisen osan esitystä. Kainuun prikaatin tykistörykmentin 3. tykkipatteri (Pyhännän nimikkopatteri) oli saatu mukaan antamaan
toimintanäytös tykkipatterin
työskentelystä juhlavuotemme
kunniaksi. Patterin ampumat tykinlaukaukset eivät säästä piitanneet ja niin alkanut uusi vuosi 2009 tuli juhlavasti avattua ja
paikalla ollut puolituhantinen
yleisö oli näkemästään innoissaan. Ohjelman yhteydessä yleisölle kerrottiin ilotulituksen siirtämisestä myöhempään ajankohtaan alkaneen juhlavuoden
aikana. Tämä lupaus toteutui
vuoden 2009 viimeisenä päivänä, jolloin vuotta aiemmin suunniteltu ohjelma päätti kuntamme
100-vuotis juhlavuoden. Aloitimme kuntamme uuden vuosisadan
kotikirkossamme pidetyllä juhlajumalanpalveluksella kappeliseurakuntamme kappalaisen Perttu
Kyllösen johdolla. Kunnan puheenvuorossa vs. kunnanjohtaja lion Jouko Nissinen loi katsauksen kuntamme historiaan ja
hahmotteli tulevaisuuden näkymiä korostaen omatoimisuuden
ja suvaitsevan mielenlaadun
merkitystä yhteistä tulevaisuutta rakennettaessa.

2010
“Ahertaen menevät päivät,
niin kuin tehtäväsi olisi kuluttaa
itsesi loppuun, ottaa vastaan se,
mikä elämän annista tuntuu luontevalta. Paljon pyytämättä ihminen voi kieltäytyä kaipaamasta
sitä, mitä ei ympärillä esiinny,
kumartaa vain niitä Jumalia, mitkä näyttäytyvät”, sanoo ihmiskuvan rakentaja Matti Paavolainen runossaan.
Meillä LC –Pyhännän lioneilla
palvelutyötä on kertynyt 30
vuotta. Olemme pyrkineet katsomaan asioita ja arjen elämää niin
kuin sen on voinut todeksi kokea ja tehneet työtä kotiseutumme parhaaksi ja lähimmäisen taakan jakamiseksi ilman palkkion
tai vastapalveluksen pyytämistä. Parhaana kannustimena on
ollut kokea tekeminen mielekkäänä ja hyödyllisenä sekä tulevaisuususkoa ylläpitävänä toimintana.

Vapaaehtoistyötä
30 vuotta.
Elinvoimaisessa avustus- ja vapaaehtoistyössä pitää uskaltaa,
olla idearikas ja suunnitella toiminta sellaiseksi, että saadut kokemukset ovat uusia, yllättäviä
ja niillä aikaansaadaan oikeaa
vaikuttavuutta. Niitä on mukava
tehdä yhdessä, muistella niitä ja
kokea mielihyvää, niin saajien
kuin antajienkin tahoilta. Tämän
aikaansaaminen vaatii jatkuvaa
uudistumista ja uusia ihmisiä niitä tekemään. Uusien toimijoiden
mukaan saaminen on kaiken vapaaehtoisen työn perusedellytys.
Mittava on se tapahtumien ja
toimenpiteiden katkeamaton ketju, jota pyhäntäläiset lionit ovat
kolmen vuosikymmenen aikana

olleet toteuttamassa. On organisoitu erilaisia juhlia, avustettu
nuoriso-, vanhus- ja veteraanityötä, on tehty talkootyötä paremman elämänlaadun edistämiseksi ja oman toiminnan ylläpitämiseksi. Olemme palkinneet
kannustavia suorituksia ja luoneet puitteita kotimaisen kanssakäymisen lisäksi kansainväliseen toimintaan osallistuen.
Olemme palkinneet ja kannustaneet ja myös itse olemme tulleet
palkituiksi. Luettelon tekeminen
kaikesta tekemästämme, käytetyistä työtunneista, hankituista
euroista ja auttamisen kohteista
lienee tässä yhteydessä aiheetonta. Yksi aktiviteetti on kuitenkin kantanut toimintaamme ylitse muiden. Lion Jouko Rissasen
ideoimaa Lionskalenteria on julkaistu nyt 10:n vuotta ja painosten määrä on ylittänyt 30.000
kappaletta. Kalenterituoton ja
niissä esille nostettujen aiheiden
merkitys ansaitsee suuren kiitoksen tekijöilleen.
Tulevien vuosien ajatuksellisen ja toiminnallisen keskeisen
haasteen muodostaa oman arvomaailmamme yhteen sovittaminen toimintaympäristössämme
tapahtuviin muutoksiin. Pienenä
klubina joudumme mittelemään
voimiamme jatkuvan yhteiskunnallisen rakennemuutoksen ilmapiirissä, jossa suuruuden voima
näyttää muodostuneen itseisarvoksi, ei niinkään toisistamme
huolehtiminen ja yhteisöllisen
elämisen laadun kehittäminen.
Saavutetaanko klubimme perustamisajan henki ja tunnelma, onkin enemmän kuin mitä itse voimme aikaansaada. Riittääkö meillä
voimia siihen, että kaikkina aikoina uuden aikaansaaminen vaatii
rohkeutta ja tarmoa tarttua ajan
ilmiöihin ja panna toimeksi, on
hyvä kysymys.
Me LC- Pyhännän lionit olemme purjehtineet tuulen myötä,
mutta myös sitä vastaan. Maatumaan emme aio nytkään, vaan
suuntaamme eteenpäin yhteistyötä tehden kohti inhimillisempää ja rikkaampaa elämää.

Täytämme
tulostimesi
mustepatruunat
edullisesti!

AVOINNA: 9.30–17
Kansankatu 60 OULU
Puh. 045 234 5925

www.mustepalvelu.fi

Lion Juhani Mahosenaho

LC Pyhäntä
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Jouluapua ja -iloa
LC-Oulu/Avain tuonut jouluapua ja –iloa vähävaraisille lapsiperheille jo vuodesta 1978 lähtien
Klubimme ladyjen aloitteesta käynnistyi jo
vuonna 1978 palveluaktiviteetti, jolla olemme pyrkineet tuomaan jouluapua ja –mieltä
vähävaraisille lapsiperheille. Alun pienimuotoisemmasta avusta on kehittynyt tähän
päivään mennessä merkittävä aktiviteettimme, jossa avustuskohteita oli viime vuonna
jo seitsemän perhettä ja tänä vuonna tarkoituksemme on laajentaa kohteet kymmeneen
oululaisperheeseen.
Tämän kaiken on mahdollistanut klubim-

me onnistunut varainhankinta sekä tuntematon lahjoittajamme, jolta olemme saaneet
1000 € lisätukea kohdistettuna juuri tähän
aktiviteettiimme. Myös liikkeiltä olemme saaneet merkittävää lisäapua tavaralahjoitusten
merkeissä. Klubimme oma rahallinen panostus on ollut luokkaa 1500 €, josta merkittävä
osa on käytetty ruokapakettien tekemiseen.
Kokonaispanostuksemme viime jouluna oli
luokkaa 3000 €. Tämä mahdollisti vielä lisäksi kuudelle eri perheelle 50euron lahjakortit

Ladyjen rooli aktiviteetissämme ratkaiseva. Ladyt Eila Kähkönen ja Soile Hagberg
sekä tontut ahkeroivat pakettien aikaansaamiseksi.

Kohdeperheiden valinnan on suorittanut
Oulun Seurakuntien Diakoniatyö, jolta olemme saaneet tarkat tiedot perheiden koosta
sekä toivomuslistat joulupakettien suhteen.
Kaikki nämä tekijät ovat mahdollistaneet
sen, että olemme pystyneet tarjoamaan oululaisille lapsiperheille kosolti jouluiloa ja –
mieltä niin lahjojen, ruokapakettien kuin lahjakorttien merkeissä.

LC-Oulu/Avain
Web-lion Risto Miettunen
Paketointiurakka on ohi. Tyytyväiset ladyt ja veljet yhteiskuvassa.

Nuorisovaihtari!

Italiasta

On heinäkuun lopun seesteinen ilta 2009, katselen kesämökillä kun joutsenpariskunta tuo jälkikasvuaan kohti rantaa.
– “The final countdown…the final…”- puhelin
keskeyttää hälytyksellään hiljaisen hetken. – Ponkalan Jaska tässä terve, otatko nuorisovaihtarin
Italiasta viikoksi?
– Mitä se tarkoittaa?- kysyn, kun toivun kysymyksen yllättävyydestä. – Hyvärisen Martti soitti ja sanoi, - on hätätilanne, vaihtari tulossa kolmeksi viikoksi, kaksi niistä ok! Kolmas petti, apua!
– Niin ja sullahan on saman ikäinen poikakin? –
sanoo Jaska. No niin, siinä sitä ollaan, -tunteisiin
vetoava kysymys heti kättelyssä saa minut muistamaan että poikamme on Irlannissa juuri silloin.
– Neuvottelen Siljan kanssa ja palaan hetken
kuluttua, sanon.
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– Soita Martille, saat lisä infoa, kuittaa Jaakko ja
lupaan tehdä niin. Soitin ja asiat sovittiin. Maanantai 10.8. asia toteutui ja nuori italialainen Matteo tuli edellisestä viikkopaikastaan, päivä meni
tutustuessa ja suunnittelimme viikolle mitä tehdään. Helppoa, ajattelin! – urheilullinen kaveri ja
AC Milanin junioreita, tämä hoidetaan. Jalkapalloa, tiedoksi teille joille seuran nimi ei ole kovin
tuttu.
Seuraavat päivät; - “pesäpalloa, golfia, jääkiekkoa, jalkapalloa, eiköhän näillä viikko täyttyne”,
tuumin. Ei täyty, ei! Torstai on toivoa täynnä, sanotaan! – Uskon sen nyt.
Onneksi poikamme saapui lomamatkaltaan ja
nuoriso pääsi toteuttamaan oman ikäistensä kanssa toimintaa, joka vastaa nuorten omia ajatuksia.
“Yhdessä Nuorten Kanssa”- teeman soisin jatkuvan suomalaisen Lions- toiminnan keskeisenä
teemana jatkuvasti. Parhaita puolia nuorisovaihdossa oli myös se, että olimme Matteon vanhempien kanssa kiinteässä puhelin yhteydessä koko
ajan. Suosittelen!

Olavi ja Silja Tapaninen, LC Oulu/Sillat

Matteo Virpiniemen golfkentällä
Haukiputaalla Jarmo Husson
kanssa.
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Oulujoen leijonat antoivat

Omaishoitajille tukea ja avustusta
lamasta kärsiville perheille

Kaksi Melvin Jones
jäsenyyttä LC Kempele
Sampolaan
Raine
Sipilä

LC Oulu-Oulujoki lahjoitti marraskuussa tuhat euroa Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:lle. Yhdistys käytti varat omais-hoitajien joulujuhlan järjestämiseen. Oulun seudun omaishoitajien paikallisyhdistyksessä on noin 400 jäsentä. Toiminnanjohtaja Minna
Salminen ottaa vastaan LC Oulu-Oulujoen presidentin Seppo Räisäsen ojentaman shekin. Lion Ilkka Mäkinen seuraa vierestä.

Presidentti Jorma Auniola luovutti 29. 5.
2009 LC Kempele-Sampolan päättäjäistilaisuudessa uusille Melvin Jones jäsenille arvokkaat tunnustukset klubin perustajajäsenille ja ansiokasta Lions-työtä
tehneille Veljille Raine Sipilälle ja Lauri
Pesälälle.

Lauri
Pesälä

LC Oulujoki lahjoitti myös kolmen tuhannen euron arvosta ostokortteja Oulujoen diakonian käyttöön. Seurakunnan diakoniatyöntekijät jakoivat kortit apua tarvitseville ennen joulua. Avustukset menivät erityisesti perheille, joilla on taloudellisia vaikeuksia.
Avustuksen avulla voitiin monessa kodissa valmistella joulua hieman turvallisemmalla mielellä. Oulujoen leijonien edustajat Jouko Nikupeteri (vas) ja Martti Turkka luovuttivat ostokortit ja diakoniatyöntekijät Anna-Maija Sälkiö ja Anu Fedotoff ottivat avustuksen vastaan. Luovutus tapahtui 9.12. 2009 Myllyojan seurakuntatalolla.
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Ystävänpäiväjuhlat

2010

on LC Oulu/ Sarojen perinnettä
Ennustajat tietoja täynnä, Vas. Riitta Messman, oik. Pirjo
Holopainen, takana ranskalaisen kahvilan mademoiselle
Liisa Hentilä.

Lions-periaatteet sopivat erinomaisesti yhteen Suomeen rantautuneen ystävänpäivän viettotavan kanssa. Lions-periaatteet ohjaavat toimimaan mm. yhteisymmärrykseen maailman kaikkien kansojen kesken,
yhdistämään klubeja ystävyyden, hyvän toveruuden
ja keskinäisen yhteisymmärryksen avulla sekä
pitämään ystävyyttä tavoitteena, ei välikappaleena.
Ystävyys kuuluu eniten elämän arkeen. Erityisen
hohdon todellinen ystävyys antaa juhlaan.
Oulun vanhin naisklubi LC
OULU/SARAT täytti 15 vuotta
vuonna 2009. Klubin jäsenet kokivat jo liittymisvaiheessa toisensa ystävinä. Klubin aloittaessa toimintaansa oli ystävänpäivä jo tunnettu Suomessa. Haluttiin viedä oululaisille tietoa
uudesta klubista ja lionismista.
Sitä voitiin toteuttaa hyvin menemällä ystävänpäivänä Rotuaarille. Siellä ulkosalla tarjottiin kadulla liikkuville edulliseen hin-

taan lämmintä juotavaa ja piparisydämiä. Monien mukavien keskustelujen myötä saatiin klubin
kannalta hyviä henkilöyhteyksiä
sekä kohdattiin entisiä ja uusia
ystäviä. Muutaman Rotuaarivuoden jälkeen voitiin järjestää
ensimmäinen ystävänpäiväjuhla
tanssiaisineen Oulun Lastentarhaopettajaopistolla. Toisesta
kerrasta lähtien juhlatilaksi saatiin Oulun kunnianarvoisan Lyseon juhlasali.

Oli alkanut perinne, Sarojen
Ystävänpäivätanssiaiset. Sarat
myyvät lippuja toisille LC- klubien jäsenille ja omille ystävilleen.
Juhlien koko tuotto lahjoitetaan
stipendeinä lapsille, nuorille ja
vanhuksille.
Ystävänpäiväkarkeloissa on
tarjolla hyvää ruokaa, juomaa,
ohjelmaa, runsaat arpajaiset ja
mainio tanssiorkesteri. Siellä tapaa ennustajia, jotka tulkitsevat
tulevia vanhojen uskomusten
mukaan. Korttipakan kautta voi
saada selvyyttä edessä olevista
vaaroista ja onnentuojista. Onnenlehdet varmistavat tulevaisuuskuvaa. Illan ajan tuo Ranskalainen kahvila suuren maailman tyyliä Oulun pakkasiin.
Viehkeissä asuissa liikuskelevat
tarjoilijat viihdyttävät asiakkaita
keskusteluilla ja tarjoilevat heidän tilaamansa pikkuherkut.
Oulun Lyseon juhlasali virittää
kauneudellaan ja historiallaan
upeaan kokemukseen. Lyseo tuo
monille muistoja omasta kouluajasta. Kiitollisuus nousee mieleen sellaisesta toiminnasta, jota
monet koulun entiset oppilaat
ovat tehneet eri tehtävissä isänmaamme sekä koko maailmamme
paremmaksi tekemisessä. Ystävänpäivätanssiaisten valoisa
tunnelma syntyy kaikesta tästä,
ystävien kohtaamisista ja yhteisestä elämän ilon kokemisesta.
Ystävänpäiviä järjestettiin aluksi vuosittain, nykyisin joka toinen vuosi. Vuosi 2010 on jälleen
juhlavuosi. On pitkä aika seuraavaan ystävänpäiväjuhlaan. Arjen
Ystäviä pöydän
antimilla.
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Ranskalaisessa kahvilassa vieraita viihdyttäen vas. Pirkko Hiltunen, Liisa Hentilä ja Eila Kynsilehto. (Sivun kuvat Sarojen arkistosta)

ystävyyttä voi sentään jakaa ja
vastaanottaa sillä välillä 730 päivänä.
Hyviä ystävänpäiviä tavalliseen elämään!

Anja Suvanto, LC Oulu/Sarat

Rotuaarin pöytä. Ystävänpäiväperinteemme alkua v.1996.
Lämmittävää juomaa ja piparisydämiä kaikelle kansalle!
Pöydän takana Anja Marttila ja
Marja-Leena Kärkkäinen.

LC Haukipudas/Kellon perustama
2010

Haukipudashiihto 31.
kerran
LC Haukipudas/Kello perusti
Haukipudas-hiihdon 32 vuotta
sitten Heikki Kariniemen ehdotuksesta. Hiihto hiihdetään tänä
vuonna 31. kerran. Alun perin
hiihto hiihdettiin osaksi Kiiminkijokea pitkin. Vesi- ja jääolosuhteet joella kuitenkin vaikeuttivat
vuosittain hiihtojen järjestämistä.
Yhtenä vuonna hiihto on jopa
jäänyt hiihtämättä. Tästä syystä
hiihdosta jokea pitkin on luovuttu. Nykyisin hiihdon lähtö on
Haukiputaan Jatulin läheisyydessä olevan Torpanmäen edustalta. LC Haukipudas/Kello on
luovuttanut järjestämisvastuun
haukiputaalaisille urheiluseuroille, jotka järjestävät hiihdon yhteistyössä Haukiputaan kunnan
kanssa. Klubi tukee hiihtoa tänäkin vuonna lahjoittamalla lahjakorttipalkinnon ja osallistumalla hiihtojen rintalappujen kustantamiseen.
LC Haukipudas/Kellon perustajajäsen Jorma Pietilä on ainoa
joka on hiihtänyt hiihdon jokaisena vuotena. Täten Jorma valmentautuu tänäkin vuonna osallistumaan hiihtoon. Jorman sukset tulevat olemaan voideltuina
helmikuun 28. kello 12.00 käynnistyvään Haukipudas-hiihtoon.

Heijastimet heilumaan

Jäälin koulun rehtori Markku Väisänen (vas.) ottaa vastaan LC Oulu/Terwan lahjoittamia heijastimia, edessä 3 lk:n oppilas Kalle Kummala ja taustalla luokkien opettajat.Kuva Aaro Väyrynen.

I piirin tulevat klubijohtajat
koolla Oulussa
Lauantai 6.2.2010 tarjosi koko
päivän klubien 1. varapresidenteille mahdollisuuden olla osallisena kehittämässä klubinsa menestystekijöitä. Johtamisvalmennuksen kolmas osio toteutettiin ja parikymmentä tulevaa
Lions johtajaa linjasi tulevaisuutta.
Vuorovaikutteisen päivän lopputuloksena oli mm., että kaikissa koulutuksissa tulee ottaa
huomioon ns. “kokemustenvaih-

toon pohjautuva keskustelu”.
Yhtenä vaikuttavampana haasteena koettiin viestinnän merkitys. Pelkona on, että tiedonvälitys ei kulje nykypäivän realiteettien mukaan.

Kouluttaja Olavi Tapaninen

Usko tulevaisuuteen on luja“We Serve – Me Palvelemme!

teksti: Olavi Tapaninen
kuvat: Eero Vilen

I-piirin kolmannen osion johtamisvalmennukseen osallistujia.

39
39

60-vuotias Suomen Lions-liitto
juhlii Hämeenlinnassa kesäkuussa

2010

Lions-toimintaa on Suomessa ollut 60 vuotta ja Suomen Lions-liitto täyttää kuluvana vuonna 50 vuotta.
Juhlavuosi kulminoituu Hämeenlinnassa 11.-13.6.2010 pidettävässä Lionsliiton vuosikokouksessa.

Parempaa ja keskeisempää paikka ison järjestön vuosikokoukselle saa hakea. Kaupunki on
ihanteellinen yhdistelmä luontoa
ja kulttuuria, kaikki mukavasti ja
lyhyiden etäisyyksien päässä
keskellä eteläistä Suomea. 150
kilometrin säteellä asuu ja yrittää noin kaksi miljoonaa suomalaista – ja erittäin monta Leijonaa. 370-vuotias Hämeenlinna
on sekoitus uutta ja vanhaa,

luontoa ja kulttuuria, kaupunkiympäristöä ja maaseutumaisemia
– kaikki sulassa sovussa ja erittäin helposti saavutettavissa.

Kokous sisätiloissa ja
yksien seinien sisällä
Vuosikokouksen päämajahotellina toimii hotelli Aulanko. Legendaarinen Aulanko elää uutta tulemistaan. Alueen palveluihin

kuuluu mm. vuonna 2006 valmistuneet kylpylä sekä 18-reikäinen
Aulanko Golf.
Liiton puheenjohtaja Christer
Löfströmin isännöimä perjantaiillan juhlavastaanotto pidetään
Aulangolla ja myös sinne ovat
kaikki tervetulleita. Perjantaita
lukuun ottamatta kokousviikonloppu vietetään sisätiloissa yksien seinien sisällä.
Jääkiekkoväelle Hämeenlinnan
Rinkelinmäellä sijaitseva Patriaareena on varmasti tuttu, mutta
tilat soveltuvat erinomaisesti
mitä erilaisimpien, isojenkin tapahtumien järjestämiseen. Patria-areenan yleisökapasiteetti on
runsaat 5300 henkilöä, joten
vuosikokousyleisö mahtuu tiloihin vaivatta.
Vuosikokouksen verkkopalvelu sijaitsee osoitteessa: http://
www.lions.fi/district107-c/
VK2010. Sivustolle pääsee myös
liiton ja C-piirin etusivulla sijaitsevaa vuosikokouslogoa klikPatria-areena.
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kaamalla. Verkkopalvelua päivitetään ja täydennetään sitä mukaa kuin vuosikokouksen suunnittelu ja valmistelut etenevät.
Verkkopalvelusta löytyvät ilmoittautumiskaavake, ohjelmat,
tapahtumapaikat, majoitusvaihtoehdot, ruokailut, kuljetukset,
pukeutumisohjeet eli kaikki tarvittava.

Tervetuloa
vieraanvaraiseen
Hämeeseen
Suomalaiset viljelevät mieluusti
kliseisiä ilmauksia toisistaan.
Meitä hämäläisiä on väitetty hitaiksi. Saattaa olla mutta tarkastellaanpa tätä piirrettä hieman
toisesta näkökulmasta. Hämeessä ja Hämeenlinnassa meillä on
aikaa paneutua asioihin, tehdä
asiat harkiten ja siinä sivussa
myös nauttia elämästä. Tämän
haluamme osoittaa teille arvoisat
lionit.

Tiina Vahtokari
Vuosikokouksen tiedottaja

Piirihallitus vieraili Pyhäjoella
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Piirihallituksen jäsenet saivat
Pyhäjoelta niin nykypäivän kuin
historiallista tietoa lauantaina
5.12. Kokous pidettiin Ravintola
Dadossa, jonka omistajapariskunta Mikko ja Suvi Salmela ovat
kuuluneet lioneihin reilun vuoden..
Kunnan tervehdyksen esitti
kunnanjohtaja Mauno Peltoketo kertoen muun muassa Pyhäjoen päättäjien myönteisen kannan mahdollisesta ydinvoimalan
sijoittumisesta Pyhäjoelle. Pyhäjoki-Merijärvi klubin presidentti
Jari Mäenpää kertoi, että Merijärvellä ja Pyhäjoella on ollut vireää ja paikkakunnan kehittämisen merkeissä olevaa lionstoimintaa vuodesta 1976 lähtien.
Piirikuvernööri Jorma Soikkeli
Kuhmosta kertoi Lionsjärjestön
olevan maailman suurin palvelujärjestö, jolla on toimintaa 202 eri
maassa. –Lionit ovat miehiä ja
naisia, jotka antavat aikaansa

humanitäärisiin tarkoituksiin.
Lionsklubit arvioivat paikkakunnillaan auttamisen tarpeita ja valitsevat sen mukaisesti palveluhankkeita. Kansainvälisesti lionit ovat keskittyneet näön suojeluun ja pelastaneet muun muassa kaihileikkauksia tukemalla
miljoonien ihmisten näön. Lionit
ovat tulleet tunnetuksi myös
kansainvälisestä nuorisovaihtotyöstä. Nyt onkin toiminnan teemana “Yhdessä nuorten kanssa”, kertoi Jorma Soikkeli.
Kokoukseen osallistuivat
myös piirihallituksen jäsenten
puolisot, jotka tutustuivat Pyhäjoen seurakuntaan ja Pyhäjoen
yrityslukioon.

Heimo Turunen
Kunnanjohtaja Mauno Peltoketo
kertoi uskovansa vakaasti, että
Pyhäjoelle rakennetaan ydinvoimala.

Lions piirihallitus kokoontui ennen ruokailua yhteiseen kuvaan. Edessä istumassa piirikuvernööri Jorma Soikkeli ja puoliso Sinikka
Soikkeli sekä vasemmalla puolellaan varapiirikuvernööri Jouko Lampinen Oulusta.
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LC Sotkamo/Vuokatti

Sotkamossa toimitaan!

Pyöräilykypärien luovutus 114:sta Sotkamon ensiluokkalaiselle.
Kuvassa koulun puolesta Lauri Kauppinen ja LC Sotkamoa edusti presidetti Seppo Piipponen. Oppilaita edustivat Taija Ruotsalainen ja Leevi Piirainen.

Sotkamon puhelin ja palveluhakemisto päivitettiin syksyn
aikana ja sitä myytiin ensikerran Naapurinvaaran Joulumessuilla. Myymässä Vilho
Horttanainen ja Eero Vilen. Tällä Välikäden tuotolla ostetaan
ensi syksynä monta pyöräilykypärää.

Kauden 2009-2010 Sotkamon
klubien yhteistoiminta on ollut
isossa osassa toiminnassamme.
Siitä esimerkkeinä yhteinen
Sotkamon ensiluokkalaisten
pyöräilykypärä hanke. Saajia oli
114 ja tämä oli jo neljästoista
kerta. Riippuen rahatilanteesta
Sotkamo/Vuokatti on hankkinut
kypärät yksin tai jonkun yhteityökumppanin kanssa. Viime
syksynä kuppaneina oli LC Sotykamo ja kunta. Yhteinen pikkujoulu/itsenäisyyspäivä juhla
vietetiin 5.12.09. Myös Golf,keila
ja pilkki kilpailut ovat muodos-

tuneet jo perinteeksi.” Ja eikä
vähä mittään” tarkoituksemme
on hakea ja järjestää vuoden
2015 Lions liiton vuosikokous.
Olemme pyrkineet toimimaan
hiema rennommalla otteella, mutta kuitenkin määrätietoisesti.
Sääntöjen päivitys Lions liiton
mallisääntöjen mukaiseksi on
parhaillaan menossa. Jäsenhankinta on käynnissä kaiken aikaa
ja olemme saanneet vuoden aikana yhdeksän utta aktiivista jäsentä. Tästä on hyvä jatkaa. Presidentti Eero Vilen LC Sotkamo/
Vuokatti

I-piirin golf kisattiin Oulun golfkerhon kentällä 12.09.2009,mukana 8 lionia ja 3 ladya. Voittajan on helppo hymyillä.Lady sarjan
voitti Helena Teiska LC Sotkamo/Vuokatti ja lion sarjan Ossi Hyvönen LC Sotkamo.Joukkue kilpailussa säännöt ei ole suosineet
Sotkamon klubeja,mutta ehkä ensikerralla...

Vuokatin maratonin huoltopisteellä Katinkullassa. -Maistuu se mehu toimitsijoillekin. We serve.

SLL:n SM kilpailu pelattiin Kokkolassa 7-8.8.2009.Mukana meitä oli 8 lionia ja 4 ladya.Ilma ja
puitteet olivat upeat.Ei aina tarvitse voitaa,osanotto ja oikea asenne ovat tärkein.Ladyt pitivät lipun
korkealla.
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Lohkon keilakilpailu kisattiin Vuokatin keilahallissa,
puitteet ja osanotto olivat hyvät.

Kolmos alueen 2-lohkon pilkkikilpailu pilkittiin Kuhmon Ontojärvellä kauniissa
kevättalven säässä.Kiertopalkinto jäi järjestäjien haltuun.

Sotkamon klubien välinen golf kisa pelattiin
Katinkullassa 15.6.2009.Mukana 14 lionia ja 5
ladya.Joukkueet olivat melkein yhtä hyviä,LC Sotkamo voitti yhdellä pisteellä.

SLL:n vuosikokouksessa Haminassa
kesäkuun alussa, hieman oli viileä
viikonloppu.

Makkaran ja glögin myynnissä 1820.12.2009 Vuokatissa Nordic cup
hiihtokilpailuissa, pakkasta n. 25 C.

Kauden avauskokous on juuri päättynyt. Kuvassa Vas. Markku, Riitta, Mirjami, Vikke, Pasi, Ville, Tarja ja Hannu
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Pääsiäiskokko
Lammassaaressa
Oulussa lauantaina
Pääsiäiskokko
3.4.2009 klo 18

2010

46. HÄRKÄJUHLAT
VIHANNIN MÄNTYLAMMELLA
La 14.8.2010

OHJELMAA KOLMELLA LAVALLA

Trullikilpailu lapsille
Ongintaa
Makkaraa, kahvia

Elokuussa kohdataan
järj. VihU/LC Vihanti

LC Hailuoto
mukana 9.-10.10.2010
Siikamarkkinoilla Hailuodossa
Tervetuloa!

LC Oulu

Pieni Lahjapuoti
ja LasiStudio
Huvilatie 2 A Vuokatti
puh. 045 678 8015
www.kianta.fi

Suomen Lions-liitto ry/I-piiri
SKEBA –NUORTEN BÄNDISKABA
I-piirin karsintakilpailu on perjantaina 19.3.2010 klo 18
Oulussa, Valvesalissa, Hallituskatu 7, 90100 Oulu

Liminka la 3.7.2010

Karsintaan osallistuvat neljä bändiä
I-piiristä, kaksi L-piiristä ja kaksi O-piiristä. Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
on DC Hannu Orrenmaa ja tuomariston
puheenjohtaja IPDG Asko Merilä.

TERVETULOA KUUNTELEMAAN
JA NÄKEMÄÄN !
Loppukilpailu pidetään maksullisena yleisötapahtumana
Hämeenlinnan Verkatehtaan Vanaja-salissa
perjantaina 11.6.2010 klo 18.
Lisätietoja antavat:
Henriikka Rasila, henriikka.rasila@leo-clubs.fi tai 044 566 7382
Hannu Orrenmaa, hannu.orrenmaa@lions.fi tai 040 735 6743
Kalevi Kiviniitty, kalevi.kiviniitty@lions.fi tai 050 556 1077

VIIKATENIITON MM 2010
LIMINGASSA
Tervetuloa Limingan niityille!
Lisätiedot: www.viikateniitonmm.fi
Pekka Tasanto 0400 870 778
Järj. LC Liminka-Liminganlahti
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LIMINGAN TAIDEKOULU
Lukuvuosi 16.8.10-20.5.11
- KUVATAIDE-, VAPAA-, SARJAKUVAJA VALOKUVALINJA
- AVOIN YLIOPISTO 2010-2011
- KESÄKURSSIT 2010

puh. 08-514 5700 tai
www.limingantaidekoulu.fi

Viikateniiton MM-kisoja niitetään
uudella paikalla Limingassa

2010

Vuodesta 1992 lähtien LC Liminka-Limingan-lahden
järjestämät Viikateniiton MM-kisat kisail-tiin 4.7.2009
uudessa paikassa. Jo tutuksi tullut vanha niittopaikka
Kasitien ja Lumijoentien ris-teyksen tuntumasta
muuttui Limingan Pappilan välittömään läheisyyteen,
Lumijoentien varteen.
Uuden niittopaikan taustalla näkyy
Limingan vanha Pappila

lauantaina 25.9.2010 klo 9-15

PER
UN
AMARKKIN
AT
PERUN
UNAMARKKIN
AMARKKINA
TYRNÄVÄLLÄ

Mukana yli 100 markkinamyyjää ja
runsaasti monipuolista ohjelmaa.
Pääsymaksuun sisältyy 2 kg:n perunapussi.
Lapset ilmaiseksi.

Tervetuloa !
in
kauempaak

LC Tyrnävä

Uusi niittopaikka löytyi aktiivisten Leijonaveljien ja Limingan seurakunnan yhteisymmärryksen kautta. LC Liminka-Liminganlahti teki
seurakunnan kanssa 10 vuoden vuokrasopimuksen. Sopimus sisälsi niittoalueen peruskunnostuksen ja vuotuisen ylläpidon. Uusi niittoalue mm. salaojitettiin, jotta saatiin käyttötarkoitukseen sopiva ja
kaikille kisailijoille tasalaatuinen niittoalue.
Niittopaikan muuton taustalla on yhdyskuntarakentamisen paineet ja Limingan kunnan kaavailut saada vanha niittopaikka tuottoisempaan käyttöön, esim. kiinteistö- ja teollisuusalueeksi.
Uusi niittopaikka sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla vanhan Limingan alueella. Niittopaikan viereen raivattiin klubin ja seurakunnan yhteistyönä tilava paikoitusalue. Alue tulee palvelemaan
sekä seurakuntaa että viikateniittotapahtumaa jatkossa erinomaisesti. Myös alueen takana oleva puistoalue kunnostettiin samassa
yhteydessä.
Niittoalue on entistä selkeämpi kokonaisuus ja se tukee viikatekisojen oheistoimintaa, mm. Narikka- tapahtumaa aikaisempaa paremmin. Niittoalueella tuttuna maamerkkinä seisoo vanhalta alueelta
siirretty heinälato, joka sai muuton yhteydessä uuden katon, ja lipputangot, jotka ovat valmiina liputtamaan tulevien kesien viikateniittokisoja. Tämän kaiken mahdollisti LC Liminka-Liminganlahden
veljien sekä vapaaehtoisten pyyteetön talkoohenki. Kiitos siitä kuuluu kaikille talkoisiin osallistuneille ja yhteistyökumppaneille, vielä
näin jälkikäteen!
Kesän 2010 kisat käydään heinäkuun ensimmäisenä lauantaina,
3.7. klo 9.00 lähtien. Tervetuloa joukolla kisailemaan heinänkaatoperinteen parissa ja nauttimaan Suomen suvesta parhaimmillaan.
Lisätietoa Viikateniiton MM–kisoista:
www.viikateniitonmm.fi ja www.lcliminkaliminganlahti.fi

Jari Toikkanen, LC Liminka-Liminganlahti
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Yleisö antaa Topi Mikkolalle

voimaa esityksiin
Limingan Luontokeskuksessa vasemmalta tuore AR-killan jäsen
Matti Kylmänen elämänkumppaninsa Päivi Pekkalan seurassa.
Presidenttipari Anna ja Teijo Hilden, Tapio Junkkonen, Ar-killan
jäsen puolisonsa Pirjon kanssa sekä PDG -pari Irja ja Heikki Marttila. Lippua kantaa Pekka Juustila. Pöydällä “ase”, sokean sauva.

Miekan sijasta paimenpoikasauva
LC Liminka Lakeuden perinteeksi on vuosien saatossa muotoutunut, että uuden kauden alkaessa edellisen kauden presidentin palveluvirkaan antautunut
leijona, saa ottaa vastaan Arne
Ritari –killan jäsenyyden. Tänä
vuonna ritariksi lyöty Matti Kylmänen ja elonkumppani Päivi on
klubissa opittu tuntemaan Arne
Ritarin itsensä käyttämien sanojen mukaisesti vapaaehtoisen
järjestötyön ymmärtäjiksi ja toteuttajiksi.
Limingan Lakeus klubissa on

ymmärretty, että Arne Ritarin
persoonaan ja toimintatapoihin
ei kuulunut haarniska tai miekan
heilutus. Toisaalta suomalaiseen
elämänmuotoon ei ole koskaan
kuulunut polvistuminen muuten
kuin kaikkivaltiaan kunnioitusta
todistamaan. Klubissa onkin valittu ritariksilyöntikosketuksen
välineeksi sokeain sauvaa muistuttava paimenpoikasauva.
Matti Kylmänen on kymmenes
Liminka/Lakeus AR –killan jäsen
ja 122. ritari i-piirin jäsenten joukossa. (Heikki Marttila)

Autovuokraamo

Auto Rent Finland Oy

Puh. 029 009 2020, fax 029 009 2029
Alasintie 10, 90400 Oulu, email:oulu@arf.fi

www.arf.fi

Tarmo Lähikauppa
P. (08) 817 5303
• Polttoainemyynti
• Kahvio
• Kalastuslupien myynti

Energiamarket
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Sassintie 3, 91140 Olhava

Mie olen niin mahtava mies, Reitari, Mie alan tekemhän syntiä,
Hyvännäkönen mies, Mie hellustin sitä akkaa ja Mie jätän tämän rakkauhen. Siinä pitkä lista
esityksiä, joita kuhmolainen Topi
Mikkola on esittänyt kohta 20
vuoden ajan yleisölleen eri puolilla Suomea.
Topi Mikkolan Rosa Liksomin
kirjoittamien monologien sarja
käynnistyi lähes 20 vuotta sitten, kun Topi esitti 25-vuotistaitelijajuhlassaan monologikokonaisuuden Mie jätän tämän rakkauhen. Se oli koottu Liksomin
teoksista Unohdettu vartti ja
Tyhjäntien paratiisi. Tämä esityksen ensi-ilta oli 23. marraskuuta
1991.
Nyt Topi laskee esityksiä kertyneen kaikkiaan 1400. Mikkolan
luomat hahmot on nähnyt jo yli
90.000 katsojaa.
Katsomoista löytyykin se voima, jonka ansiosta Topi Mikkola
jaksaa nousta ilta illan jälkeen
näyttämölle.
- Vaikka kuinka kolottaa ja sydämeen ottaa, katsomosta virtaava energia antaa pontta esityksille niin, että viat ja kolotukset
unohtuvat, kertoo Topi Mikkola
kokemuksistaan.
Parhaillaan Topi Mikkola kiertää Suomea ja esittää 60-vuotisjuhlamonologiaan Mie olen niin
mahtava mies ja suuren suosion
saanutta Reitaria.
Maaliskuun alkupäivinä kuhmolaistaiteilija suuntaa 4.3. Rovaniemelle ja 7.3. Helsinkiin
KOM-teatteriin. Ohjelmistossa
on tällöin Mie olen niin mahtava
mies -monologi. Kysyntä Helsingissä on ollut Mikkolan mukaan
valtavaa. Hän odottaa, että sali
täyttyy maaliskuun alussa.
Kiinnostus ja innostus esityksiin on ollut Topi Mikkolan mukaan jatkuvaa. Viimeksi Mikkelissä Työväen näyttämöpäivillä
hän kertoo saaneensa erittäin
hyvän ja lämpimän vastaanoton.
- Ja aiemmin Ylitorniolla ja laivalla esitykseni onnistuivat niin

Huhtikuun 17. päivänä Topi
Mikkola saapuu Ouluun, missä
on esittämisvuorossa Oulun lyseon lukion salissa.

hyvin, että yleisö nousi välillä
seisaalleen antamaan aplodeja.
Se loi erittäin lämpimän tunnelman ja antoi uskoa jatkaa edelleen työtä monologien parissa,
kiittelee Mikkola.
Topi Mikkola on tyytyväinen
siihen, että myös Lions-järjestö
on kiinnostunut hänen esityksistään. Huhtikuun 17. päivänä
hän saapuu Ouluun, missä on
esittämisvuorossa Oulun lyseon
lukion salissa LC Oulu Raattin
tilaamana Mie alan tekemhän
syntiä. Näytös alkaa kello 18.
Vauhti on Topi Mikkolalla edelleen päällä. Hän kertoo keskustelleensa Rosa Liksomin kanssa
jo seuraavasta yhteisestä projektista.
- Olemme puhuneet Rosan
kanssa, että palaamme taas yhden ihmisen tarinaan. Se kiehtoo,
selvittää Topi Mikkola mutta korostaa samalla, ettei uutuusesityksen kanssa olla jäniksen selässä. Harjoitukset voisivat alkaa
vuonna 2013. Esityskuntoon
monologi tulisi seuraavana
vuonna.

Martti Huusko
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Pysy kuulolla 2010 - näe lioneita
Toimintavuoden tärkein kampanjamme!

Pysy kuulolla työryhmä koolla suunnittelemassa kevään aikana tapahtuvaa toimintaa. Henkilöt
vasemmalta 1. alueen yhteyshenkilö Susanna Saranlinna Oulusta, 2. alueen yhteyshenkilö Tero
Haipus Muhokselta, kampanajavastaava Olavi Tapaninen Oulusta sekä Virpi Miikki Oulun seudun
kuulovammaisista ja Heidi Vatja Kuuloliiton Oulun piiristä.

Suomen Lions-liitto ja Kuuloliitto ry. ovat sopineet yhteisen
näkyvän ja kuuluvan kampanjan.
Vuonna 2010 Kuuloliiton täyttäessä 80 vuotta, MD 107 I-piiri
suosittaa klubeille voimakasta
osallistumista kuuloyhdistysten
kanssa yhteiseen kampanjaan.
Tarkoituksena on auttaa kuuloyhdistyksiä järjestämään kuuloseulan, kiertävän auton liikkuminen piirin alueella ja ehkäistä las-

ten ja nuorten kuuloperustaisen
syrjäytymisen toteutumista,
auttaa yhdistysten toimintaa
suorittamalla varainhankintaa
apuvälineiden hankkimiseksi
sekä auttaa yhdistysten jäseniä
palveluaktiviteettien muodossa.
Kampanja alkaa varainkeruulla
heti ja päättyy 31.5.2010.
Kohdennetuista apuvälineistä
tärkeimpiä ovat kannettavat induktiosilmukkasalkut sekä silmu-

kan testauslaitteet. Yhden salkun arvioitu hinta on 2500–3000
euroa. Testerit ovat n. 500 €.
Klubit voivat osallistua lahjoittamalla kampanjatilille OP
527400-20062087(viesti: pysy
kuulolla) klubin osoittaman
summan sekä järjestämällä kampanjaan sopivalla tavalla varainkeruuta tai palveluaktiviteettitapahtuman.

Kampanjavastaava
Olavi Tapaninen p. 0500 848229,
olavi.tapaninen@polarolli.suomi.net
1-alueen yhteyshenkilö
Susanna Saranlinna
p. 050 5402816,
susanna.saranlinna@mail.suomi.net
2-alueen yhteyshenkilö
Tero Haipus p. 044 5331034,
tero.haipus@dnainternet.net
3-alueen yhteyshenkilö
Jorma Eronen p. 044 5691354,
jorma.eronen@lions.fi
Oulun seudun kuulovammaiset
Virpi Miikki, virpi.miikki@suomi.net
Kuuloliitto Oulun piiri
Heidi Vatja, heidi.vatja@kuuloliitto.fi

Lions-liiton 107 I-piiri kiittää seuraavia klubeja
piirilehti TervaLeijonan tekemisen tukemisesta:
Mukana olevat klubit
Hailuoto
Haukipudas
Haukipudas/Kello
Hyrynsalmi
Ii
Kajaani/Linna
Kajaani Vuohenki
Kajaani Kreivittäret
Kempele/Sampola
Kiiminki
Kiiminki/Jääli
Kuhmo

Kuhmo/Kuhmoniemi
Liminka/Kultasirkut
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

Ruukki
Siikajoki
Sotkamo
Sotkamo Vuokatti
Suomussalmi
Suomussalmi Kianta
Tyrnävä

Utajärvi
Vaala
Vihanti
Leopiiri
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Piirikuvernööri
ahkerasti liikkeellä

Sinikka ja Jorma Soikkeli
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Piirikuvernööri Jorma Soikkeli ja puoliso Sinikka ovat ottaneet
urakakseen vierailla kaikissa 55 piirin alueella toimivassa
klubissa. He aloittivat klubikierroksen syyskuun alussa
Siikajoelta ja tammikuun puoleen väliin mennessä oli vierailtu 25
klubissa. Puoliso Sinikka toimi kuvaajana ja on kirjoittanut tekstin
ja sen vuoksi puolisotoiminta on otettu usein esille.

LC SIIKAJOKI klubivierailu oli ensimmäinen
klubivierailumme ja tapahtui 1.9.2009. Tilaisuus oli
Törmälän maatilamatkailutilalla. Klubin aktiviteetteja
olivat mm. tilan maalaustalkoot ja kalamajan rakentaminen meren rantaan. Puolisot lahjoittavat vuosittain stipendin koululaisten itsensä valitsemalle oppilaalle. Saimme muistoksi klubiviirin, Kalevi Kiviniityn DG -viirin sekä Sotamuistoja – Siikajoen
veteraanimatrikkelin.

LC RAAHE/FANTTI yhtenäisklubissa vierailimme
2.9, jossa meidät otti vastan presidentti Kirsti Vesakoski. Klubilla on todella paljon erilaisia
aktiviteetteja; Klubin syksyinen luontoretki, joulutorille osallistuminen, lumiveistoskilpailu, kehitysvammaisten ulkoilupäivä, joulukorttien kirjoitus ja
postitus yksityisen vanhainkodin asukkaille,
lettutarjoilua eri tilaisuuksissa. Joka kokouksessa
pidetään arpajaiset.

LC UTAJÄRVEN klubissa kokoontuvat miehet ja
puolisot erikseen Merilän
kartanon suojissa, toki
samana iltana. Puolisoilla on erikseen jäsenmaksu. Sen tuotolla he
järjestävät palveluja vanhainkoteihin ja virkistystoimintaan, mm. Sotaajan laulujen konserttiin
Ouluun oli lähdössä joukko klubilaisia. Puolisotoiminta on heillä erittäin
aktiivista. Kuvassa Erkki
Partanen valokuvauspuuhissa.

LC LIMINKA/LIMINGAN-LAHTI kokoontuminen oli
Limingan lintutarkkailuasemalla. Puolisoiden teemana oli: “Tunne vastuusi!” Heitä oli läsnä 12 ja toimivat aktiivisesti. Suunnitelmissa oli todella monenlaista toimintaa. Tarjoilusta vastasi nuori kokki, joka
tarjosi meille kinkkupiirakkaa, pasteijaa, salaatteja
ja lopuksi wiener-pullakahvit .

LC Kuhmo-Kuhmonniemi on paikkakunnan toinen klubi vanhemman Kuhmo
klubin rinnalla. Kuvassa Minneapoliksen viirin saa presidentti Tapani Huotari.
Oik. kuva: Kuhmonniemen klubin jäseneksi otettiin Esa Kyllönen. Lionpinssiä
hänen rintaansa kiinnittämässä past presidentti Erkki Ahtonen, taustalla nykyinen presidentti Tapani Huotari.

Yllä: Naisklubi LIMINKA/KULTASIRKUT tapasimme K-Liminganportissa Monet asiat ovat vielä heille uusia, mutta innokkuutta riitti. Klubi on vasta viime
talvena perustettu. Suurena aktiviteettina oli suuren konsertin järjestely.
LC Kajaani on kaupungin vanhin klubi. Klubin perustajajäsenenä on ollut olympiavoittaja Heikki Savolainen. Klubi noudatti vahvasti vanhoja
perinteitä.Uudistukset eivät oikein pure. Uusien nuorempien jäsenien pitäminen mukana klubitoiminnassa tuottaa usein vaikeuksia. Kokouspaikkana Ravintola Sirius oli miellyttävän vanhanaikainen.
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Oik: LC OULU/POKKITÖRMÄ kokoontui Ravintola Oparissa ja samalla oli vuosikokous. Uudesta jäsenestä äänestettäessä käytössä oli erikoinen 50 vuotta vanha peltirasia, jossa oli reikä. Äänestäjä pudotti valkoisen tai mustan helmen kannanottonaan.
Oppilasravintolassa opiskelijat hoitivat tarjoilun ammattitaitoisesti. Kiss Lorraine -piirakka ja kahvi maistuivat. Entinen piirikuvernööri Pekka Rautakorpi puolisonsa Eevan kanssa oli taas
majoittanut meidät kotiinsa. Kuvassa Erkki ja Mirja Maninen.
Vas. ja alla: LC KAJAANI/PIETARI kokoontuu Ravintola
Siriuksessa. Meillä oli viihtyisä ilta nuorekkaassa ja iloisessa
yhtenäisklubissa, jossa puolisot ovat aina kokouksissa mukana,
myös lionin pikkutyttö viihtyi koko illan. Klubi täyttää 20 vuotta.
Kolmen klubin vuosijuhlat ovat tulossa 22.5.2010. Mukana LC
Kajaani/Vuohenki, LC Kajaani/Linna ja LC Kajaani/Pietari. Uusi
jäsen Kati Pääkkönen antoi lion -lupauksensa.

LC VIHANTI kokous oli OP:n
kokoushuoneessa. Puolisot
kokoontuvat sattumanvaraisesti. Aiemmin on ollut useammin
tapaamisia. Klubilla on ollut
hankaluuksia presidentin erottua kesken kauden. Saimme
lahjaksi upean Vihanti-pyyhkeen ja vielä kukkakimpun

LC SOTKAMON tosi vireän klubin vierailu toteutui Hotelli Tuliketussa. Leijonahenki -laulu sai
ensiesityksensä mieskuoron
kitaran säestyksellä. Klubiin tuli
kaksi uutta lionia ja seuraavassa kokouksessa tulee vielä yksi
lisää. Ilta oli hyvin miellyttävä ja
kestikin lähes 4 tuntia.

LC SUOMUSSALMI oli marraskuun ensimmäinen vierailukohde
Hotelli Kiannon Kuohuissa. Presidentti Matti Tuura veti kokouksen rutiinilla läpi. Meidät oli kutsuttu Tuuralle kylään ennen kokousta. Puolisot kokoontuvat silloin kuin miehetkin. Puolisot keskustelivat kuvernöörineuvoston Suomussalmella pidettävästä kokouksesta.
Vas: Kotiklubiimme LC KUHMO/KUHMONIEMI kokoontui ensimmäisen kerran Ravintola Neljässä Kaesassa. Vierailijana oli presidentti Seppo Piipponen LC Sotkamon klubista. Toisessa käsittelyssä hyväksyttiin klubille uudet säännöt. Liitännäisklubin jäsenet eivät ole vielä antaneet lion -lupaustaan. Seuraavassa kokouksessa asia luvattiin hoitaa. Klubi teki retken muun muassa
Talvivaaraan.

Alla: LC PULKKILA/PIIPPOLA vierailulla lämmitti takkatuli Rosenbergin Maatilamatkailutilalla, Sipolankylässa.. Talo oli entinen
seurakuntatalo, joka nyt toimi maatilamatkailutilana. Meidät kutsuttiin jo ennen kokousta keittiön puolelle haukkaamaan paikkakunnan erikoisruokaa lummuusia eli hirvenpääsylttyä. Kokous sujui mukavasti. Iloinen joukko keskusteli vilkkaasti.
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Yhteisvierailu LC Raahe ja LC RAAHE/KREIVI oli
Hotelli Raahenlinnassa. Kokous oli melko muodollinen. Keskustelua oli vähänlaisesti. Erikoisuutena
aktiviteettina oli LC Raahen ensimmäisen kuukausi -kokouksen sijasta vierailla jollakin toisella paikkakunnalla olevassa klubissa. Presidentti kertoi onnistuneesta vierailusta eräässä savolaisessa klubissa, jossa Jäniksenmetsästys oli siellä eräs
aktiviteeteista. Hän suositteli kaikille muillekin
klubeille samantapaista ympäri Suomea tapahtuville
vierailuille.

Yllä: LC KAJAANI/LINNA kokoontui Ravintola
Siriuksen toisessa kerroksessa. Illan kulku tapahtui
historiallisessa ympäristössä. Käytiin läpi piirikuvernöörin tiedote ja toimikuntien raportit. Illan vetäjänä toimi Juhani Alanen, kun presidentti oli matkoilla. Miellyttävä ilmapiiri oli tässäkin klubissa.

LC PALTAMO vierailussa
oli mukana piirisihteeri
Jorma Eronen. Klubin
toimii erittäin virkeästi.
Sen osoittaa jo se, että
presidenttinä toimii nainen. Presidentti Terttu
Väisänen piti ponnekkaasti kokouksen johdossaan.
Oik: LC VUOLIJOKI toteutui
joulukuussa
pikkujoulun viettona,
jossa tarjottiin joulupuuroa ja torttuja. Paikka Ravintola Kuksa,
Otanmäki. Puolisoita oli
20 mukana, vaikka heillä on vähän hiljentynyt
toiminta viime aikoina.
Lopuksi palkittiin kaikki
lionit 100 prosentin palkinnolla!

LC KUHMO/KUHMONNIEMEN Markku Kyllönen lyödään Arneritariksi.

LC HYRYNSALMI kokoontui Metsähallituksen toimistossa. Klubikokous sujui mukavasti. Puolisotoimintaa heillä ei nykyisin ole. Nyt oli mukana vain
kaksi puolisoa. Puolisoitten keskusteluaiheita oli
mm. liitännäisklubit.
LC KUHMON ja LC kUHMO/kUHMONNIEMEN yhteisessä kokouksessa palkittiin Melvin Jones jäsenyydellä LC Kuhmo klubista Tenho Pylkäs ja LC
Kuhmo/Kuhmoniemi klubista Jorma Soikkeli ja
Mikko Kanniainen. Lion-ritarin arvon sai Markku
Kyllönen LC Kuhmo/Kuhmoniemestä.
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OULU/SILLAT klubilla oli epäviralliset hirvipeijaiset
Seepperissä eli CP -vammaisten kesäkodilla. Viihtyisä, vanha huvila oli miellyttävä kokemus. Puolisoiden kanssa keskustelimme talon vinttikamarissa.
Heillä olikin monenlaisia aktiviteetteja. LEO -klubin
presidentti esitteli tulossa olevaa Lämpöä Karjalan
lapsille -kampanjaa.

Yllä: LC SOTKAMO/VUOKATTI vierailu oli tämän vuoden ensimmäinen ja tapahtui Hotelli Vuokatinhovissa. Puolisoita oli mukana kolme. Puolisot keskustelivat erikseen kahvikupin ääressä sillä aikaa
kun klubikokous eteni.
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Lionsliiton vuosikokous Haminassa
Lauantaiaamu 6.6.09 avautui koleana ja harmaana, kun ajelimme
Lionsliiton tämän vuoden kokouspaikkakunnalle Haminan Bastioniin. Kokouspaikkana oli suuri telttakatos, jossa ei ollut seiniä ja kun oli vain muutama aste
lämmintä, talvivaatteet olivat
käyneet kaupaksi kokouspaikan
läheisissä kaupoissa ja liikkeissä. Ymmärtämystä toki järjestäjillekin riitti, eihän ole tavallista
kesäkuussa näin kylmä ja kolea
ilma. Poikkeuksellisista ulkoisista olosuhteista huolimatta viikonvaihde oli todella antoisa.
Kannatti lähteä Haminaan!
Virallisia kokousedustajia oli
ilmoittautunut 1063 ja puolisot ja
muu kokousväki mukaan lukien
paikalla oli reilut 2000 osallistujaa.
Avajaismarssiin järjestäydyttiin kokouspaikan läheiselle urheilukentälle. Piirimme alueelta
oli tavallista vähemmän lippuja,
piirilipun lisäksi vain 15 klubin
lippua. Piirilipun kantajana oli
Oulu-Raatti klubistamme tuleva
varapiirikuvernööri Jouko Lampinen. Marssirivistö oli järjestetty piireittäin aakkosjärjestyksessä. Marssireitti oli tällä kertaa
vain 1,2 km pituinen ja jonkin
verran oli katsojiakin kaupungilla. Sade yltyi välillä. Kokouspaikalla liput laitettiin hienosti aseteltuun lippurivistöön. Kokouslava oli laitettu ja koristeltu näyttäväksi.
Avajaisjuhlassa juontajapari
Hannu Kaukiainen ja Kirsi Lyytikäinen olivat pukeutuneet
1800-luvun juhla-asuun ja ennen
lippujen saapumista kuultiin
edestä linnoituksen vallilta kol-

me tykinlaukausta. Musiikkia
esitti jo marssilla mukana ollut
Haminan Nuorisosoittokunta ja
torvien soiton myötä laulettiin
viimeisen kerran lionsliiton tilaisuuksissa nykyinen leijonamarssi. Uusi “Leijonahenki” marssi
hyväksyttiin myöhemmin kokouksessa Suomen lioneiden viralliseksi tunnussäveleeksi.
Vuosikokouksessa liiton puheenjohtajaksi valittiin Christer
Löfström (puoliso Marita) Helsingistä. Kokousedustajia oli
piirimme alueelta seuraavista 24
klubista: Hailuoto, Haukipudas,
Ii, Kiiminki ja Jääli, Kuhmo Kuhmonniemi, Liminka ja Liminganlahti, Muhos, Oulusta; Avain,
Hannat, Limingantulli, MyllyojaHaapalehto, Pokkitörmä, Raatti ja
Sillat, Oulunsalo, Siikajoki, Sotkamo ja Vuokatti, Suomussalmi,
Utajärvi ja Vaala.
Mielenkiintoinen uutinen oli
se, että Suomen Lionien rahoittaman silmäsairaalan rakentaminen Sri Lankaan edistyy hyvin.
Hanketta esitelleen Erkki Laineen

mukaan Suomen ulkoministeriön
yli puolen miljoonan euron ja
suomalaisten Sight First II keräystuotolla voidaan aloittaa sairaalan rakentaminen näillä näkymin jo tämän vuoden puolella.
Ensimmäisenä vuonna sairaalassa voidaan tehdä 500 leikkausta
ja neljän vuoden kuluttua jo 2000
leikkausta. Potilaille hoito ja leikkaukset ovat ilmaisia. Lääkäri käy
seulomassa potilaat etukäteen ja
työssä on tiiviisti mukana Sri
Lankassa Ratnapuran alueen14
lionsklubia.
Kummilapsitoiminnassa on
myös ollut yhteistyötä Sri Lankan lioneiden kanssa. Näin autetaan varattomia lapsia heidän
koulutuksessaan. Kuluneiden
vuosien aikana yli 1600 lasta on
saanut omat kumminsa Suomesta. Kummeja tarvitaan jatkuvasti
lisää!
Iltajuhlaan piti ottaa huomioon ilman lämpötila ulko-olosuhteissa. Ohjelmassa oli laulua,
oboe- ja pianoesityksiä sekä
kouvolalaisen taikuri Markku

Purhon huumorilla höystetty
puheet, jotka hauskuuttivat todella. Juhlaruokailun jälkeen ilta
päättyi “Onnenmaa” platinalevystä tunnetun sekä v. 1996 syksyn sävel kilpailun voittaneen
Kari Vepsän ja orkesterinsa vetämään tansseihin.
Sunnuntaina vuosikokous
jatkui Bastionissa, jossa kuultiin
eri toimikuntien raportit. Kokoukselle oli tullut 12 eri aloitetta,
niistä osa myös piirimme alueelta.
Päätösjuhlassa nähtiin Haminan teinisirkuksen esityksiä, jossa lapsi- ja nuoret sirkusoppilaat
esittivät ohjelmia. Kiitos- ja päätöspuheiden jälkeen kokousväki kutsuttiin ensi vuonna vuosikokoukseen Hämeenlinnaan.
Lopuksi oli uusien puheenjohtajien ja piirikuvernöörien kukitus. I-piiriläiset kukitimme ja iloitsimme yhdessä tulevan piirikuvernööripariskunnan Jorma ja
Sinikka Soikkelin kanssa..

Heimo Turunen

I-piiriläisiä puheenjohtajaäänestyksessä.
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Lions Clubs Internationalin säätiön puheenjohtaja Al Brandel:

Terveiset Haitista
Maureen ja minä olemme juuri
palanneet Haitilta, missä me olimme vetämässä joukkoa lioneita ja
leoja avustustarvikkeiden jakamiseksi. Ihmisten hädän näkeminen toi kyyneleet silmiimme,
mutta lionit ovat sitoutuneet
vastaamaan näihin tarpeisiin
seuraavien päivien ja vuosien
ajan.
Ensiksi haluan kiittää teitä kaikkia teidän uskomattomasta avokätisyydestänne. Lionien toivo
Haitille -aloite on tuottanut helmikuun alkuun mennessä yli 1,8
miljoonaa dollaria ja koko ajan

summa kasvaa.
Haitilla tapasimme paikallisia
lioneita ja keskustelimme välittömistä tarpeista ja pitkän aikavälin uudelleenrakentamisesta. He
ovat nimittäneet toimikunnan ja
keskustelevat pitkän aikavälin
avustustöistä. Säätiö tekee yhteistyötä Ruotsin lionien kanssa 200 suuren teltan antamiseksi
kodittomiksi jääneiden ja avustustyöntekijöiden käyttöön. Haitin lionit ovat perustaneet kolme
telttakylää Port au Princen alueelle, missä he keskittyvät välittömiin avustustoimiin. Äskettäin

lionit veivät lisätarvikkeita Dominikaanisesta tasavallasta.
Olemme perustaneet oman
kohdan Haitille lionien verkkosivuilla, mistä löytyy valokuvia
videoita ja muita uutisia. Sitä
mukaa kun saamme lisätietoja, lisäämme niitä verkkosivuille.
Lohkon puheenjohtaja William
Eliacinin ensimmäinen reaktio oli
epätoivo, mutta se muuttui toivoksi ja kiitollisuudeksi Haitin
asukkaiden puolesta, kun hän
kuuli siitä suuresta tuesta, mitä
maailman lionit ovat antaneet.
Hän sanoi, “Me haluamme
näyttää lioneille ja kaikille Haitin
asukkaille, että lionsklubien järjestö on ainutlaatuinen järjestö,
että me olemme täällä ja että meidän mottomme on “Me palvelemme.” Me palvelemme kans-

saihmisiämme, me palvelemme
2010
veljiämme, jotka tarvitsevat
apua. Se on se syy, miksi me
olemme täällä. Joten minä vetoan teihin kaikkiin. Voitte luottaa
meihin, että me saamme aikaan
mahdollisimman paljon teidän
antamillanne lahjoituksilla, jotta
voimme auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua.”
Voit tehdä lahjoituksen luottavaisena LCIF:lle, koska 100%
lahjoituksista menee suoraan
Haitin avustamiseen. LCIF:n
kautta lionit eri puolilla maailmaa
ovat auttamassa niitä, jotka tarvitsevat eniten apua.

Yhdessä Me palvelemme,
Al Brandel
puheenjohtaja Lions Clubs
Internationalin säätiö

Haaste piirin klubeille Haiti keräykseen
LC Kajaani/Linna haastaa kaikki 107 I-piirin klubit osallistumaan Haiti keräykseen 30,00 euroa/jäsen LCIF:n
kautta. Klubikokouksessaan keskiviikkona 10.2.2010 klubi päätti lahjoittaa keräykseen katastrofirahastostaan
1000,00 euroa ja samalla haastaa muut piirin klubit 30,00 euroa/jäsen mukaan keräykseen.

Sota on loppunut Sri Lankassa
Kummilapset kertovat kirjeissä,
että hallitus on kukistanut kapinalliset ja nyt on rauha. Suuri
toiveikkuus tuntuu vallitsevan
saarella ja kovasti odotetaan aikojen paranevan. Rauha on kui-

tenkin vielä kaukana, sillä kahden, vuosikymmeniä toisiaan
vastaan taistelleen kansanosan
katkeruuden sovittaminen ei ole
aivan hetken asia. Ulkopuolisesta tuntuu siltä, että nyt olisi so-

vittelun ja maltillisen politiikan
aika, jotta haavat alkaisivat arpeutua.
Sri Lankassa on nyt tammi –
helmikuussa vierailulla noin sata
kummia tapaamassa lapsiaan ja

osallistumassa kummilasten juhliin. Juhlia on peräti 22 kappaletta ja silti muutamat klubit järjestävät yhteiset juhlat. Ossi Vuorinen ja Eero Arvo ovat järjestäneet koordinaattoreiden kokoukset, joissa klubien kirjanpito kummilasten hoidosta tarkastetaan.
Näissä kokouksissa on käynyt
ilmi, että kummeja tarvitaan edelleenkin lisää. Köyhien perheiden
tilanne on vaikeutunut sodan
aiheuttaman inflaation takia. Riisin, peruselintarvikkeen hinta on
noussut selvästi
Sitten faktaa I-piirin alueen
kummilapsista. Kummilapsia on
tammikuun alun listan mukaan
40. Klubeilla on 16 kummilasta,
joista oululaisia klubeja 6. Yksittäisillä lady tai lion -perheillä lapsia on yhdeksän ja ei lioneilla 15.
Ei siis kovin paljon, vaikka mietintää on ollut? Klubeja piirissämme on 55.
Meillä on ollut mahdollisuus
käydä tapaamassa useita kertoja omia ja piirin kummilapsia Sri
Lankassa. Olemme huomanneet
kuinka siellä hymyä ja ystävällisyyttä sekä intoa koulunkäyntiin
riittää.

PDG Osmo Lappalainen
ja lady Ritva
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LC Kuhmo/Kuhmoniemen liitännäisklubi HELENAT leijonalupausta antamassa klubikokouksessa 21.1.2010. Kuvassa vasemmalta
klubin presidentti Tapani Huotari, Helenat: Sinikka Soikkeli, Sisko Koski, Aila Ahtonen, Terttu Kyllönen, Arja Karppanen, Inkeri
Haikonen ja Maija Tähkävuori. Kummit Jorma Soikkeli ja Erkki Ahtonen.

Kuhmon Helenoilla paljon ideoita
Helenat on toiminut lähes vuoden, mutta lupaus annettiin nyt,
kun samalla saatiin uusi jäsen lisää. Pääkoordinaattorina toimii
Aila Ahtonen ja varakoordinaattorina Sinikka Soikkeli.
Toimintasuunnitelman mukaisesti olemme olleet mukana marketin inventaariossa, lionien kirkkokahvin järjestelyissä ja tarjoilussa. Suunnitelmissa on lauluja kahvitilaisuuksia vanhusten
hoitokodissa, vierailu Kalevalan
kuntoutuskeskuksessa. Jopa
jouluun asti on vireillä suunnitelmia. Ideoita tuntuu syntyvän
tiuhaan tahtiin.
Olemme mukana “Lämpöä
Karjalan lapsille” liinavaatekerä-

yksessä, jonka järjestävät LEO klubit. Meitä lähin Leo-klubi on
Sotkamossa. Keräys kestää 1.1.30.4.2010. Kaikki muutkin klubit,
lähinnä puolisot, ehtivät hyvin
mukaan keräykseen.
Me Helenat olemme kaikki hyvin innostuneita tähän uuteen
toimintamuotoon. Toivonkin,
että piirimme klubit ottaisivat harkintaansa liitännäisklubien perustamisen. Liitännäisklubin jäsenet kasvattavat lionien jäsenmäärää, mikä on kaikille klubeille
tärkeä ja haasteellinen tehtävä.

Liitännäisklubiterveisin
Sinikka Soikkeli
DG puoliso 2009 -2010

Helenat kokousta pitämässä. Edessä oikealla Sinikka Soikkeli.

INFRAPALVELUT
T. Piirainen Ky, Koulukatu 16 KUHMO, p. 0500 281 392
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Hiljaisuuttaa ja lempeää hoitoa toisillemme.
Hetki hiljaisuutta hoidon päälle.

Hemmottelua Utajärvellä
Toukokuun keväisenä lauantaina matkasi puolisoita eri puolilta
I-piiriä kohti Utajärveä. Piirikuvernöörin puoliso Kaisu Merilä
oli kutsunut meidät luokseen
Merilän kartanoon viettämään
yhteistä puolisopäivää. Paljon
hyvää oli luvassa !
Mikä sen ihanampaa “naisimmeiselle” kuin istuutua valmiiseen pöytään ja nauttia pöydänantimista ja vielä iloisessa seurassa! Maistelimme monia uusia
makuja… Iltapäivän aloitimme

tutustumalla uusiin erilaisiin hoitoihin. Kutsusta mainittiin korvakynttilähoidosta. Mitähän se
lie? Kärventyykö siinä hiukset?
Palaako korva? Vähän jännitti
siihen osallistuminen. Mutta sehän oli lämmintä ja miellyttävää
hoitoa. Päälle vielä loikoilimme
hetkisen. Päiväkävelyllä siirryimme kodalle. Siellä odotti yllätys:
jostain kuului mieslaulua, vaikka piti olla naistenpäivä! “Laulavat leijonat” olivat saapuneet
ihan Oulusta asti meitä ilahdut-

tamaan. Nokipannukahvien jälkeen kokeilimme vielä yhtä uutta rentouttavaa hoitoa, jossa
apuna käytettiin rumpua. Tasanen, lempeä rummutus vei pian
meidät nirvanaan. Kodasta kuului vain syvää hengitystä ja hiljaista kuorsausta.Niin oli päivä
taas pulkassa. Oli aika lähteä
kotia kohti sekä ruumis että sielu levänneenä.

Mirja Manninen
LC Oulu /Pokkitörmän lady

Oik. Kynttilä asetetaan hoidettavan korvan suulle ja kynttilän toiseen päähän sytytetään tuli. Syntyneeseen alipaineeseen perustuen hoito poistaa epä-puhtauksia, lämmittää ja rentouttaa. Oikein
suoritettuna hoito on turvallista, miellyttävä ja kivuton kokemus. (Kuvat Kaisu Meriä)

• Tabloid-lehdet
• Esitteet
• Käyntikortit
• Valokuvauspalvelut

VKK-Media Oy
puh. 08-334 166
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi
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LC Oulu / Hannat -klubi uudistaa lionstoimintaansa
Lionsvuosi 2008-2009 koettiin
Hannoissa hyvänä toimintavuotena. Klubi on löytänyt tapansa
toimia ja kehittyä koko ajan tarpeiden mukaan. Toiminnassa
johtavana ajatuksena pidetään
jäsenten viihtymisen tärkeyttä.
Jäsenten tyytyväisyydestä kertoo omalta osaltaan kauden loistava tulos jäsen-hankinnassa.
Kahdeksan uutta jäsentä nosti
palveluvoimamme kokonaan uudelle tasolle.
Klubissa on koettu myös onnistumista toimissa uudistaa yleisesti lionstoimintaa. Vuosikokous Haminassa hyväksyi uuden
sävellyksen ja sanoituksen Suomen lionstoiminnan uudeksi
tunnukseksi. Leijonahenki on
sanoitukseltaan juuri sitä, mitä
Hannat aloitteessaan kaudella

2007-2008 lähti tavoittelemaan.
Osallistumisen hauskuus näkyy klubi-illoissa ja aktiviteeteissa. Kuluvan kauden aikana on
Hannojen palveluiloa nähty mm.
Pyhäinpäivän Lastenjuhlassa.
Klubitoiminnan kehittämisiltaa
vietettiin joulukuussa. Illan aikana pohdittiin ryhmissä klubi-iltoja, aktiviteetteja ja varainhankintaa. Odottaa sopii, että tulossa on jotain, mistä myös muut
klubit pääsevät osallisiksi. Kehittämisillan tavoitteena oli
myös mahdollistaa klubilaisten
jäsenistön toisiin tutustuminen.
Uudet ja vanhat jäsenet saivatkin kuulla toisistaan mieleenpainuvia kuvauksia.

Susanna Saralinna

Osallistumisen hauskuus näkyy klubi-illoissa ja aktiviteeteissa.
Kuluvan kauden aikana on Hannojen palveluiloa nähty mm.
Pyhäinpäivän Lastenjuhlassa.

“Viimeinen matka” -muistomerkki Hyrynsalmelle
Hyrynsalmella paljastettiin
13.9.2009 Hyrynsalmen Lionsklubin puuhaama Viimeinen kotimatka muistomerkki, joka kertoo työvelvollisten ja lottien uupumattomasta työstä Hyrynsalmen kirkon luona, jossa Suomussalmen talvisodan taisteluissa
kaatuneet miehet huollettiin arkkuihin arvokkaalla tavalla kuljetettavaksi kotiseurakuntiin haudattavaksi.
Kaatuneiden evakuointikeskus inspiroitiin tilanteen sanelemana. Taisteluun osallistuneet
päättivät itse evakuoida kaatuneet Hyrynsalmelle, jonne oli
valmistunut rautatie, oli kirkko ja

sen lähellä riihi ruumiiden sulattamista varten. Hyrynsalmen
kaatuneiden evakuointikeskus
toimi erittäin hyvin, ja se oli sittemmin mallina muille Suomen
vastaaville keskuksille.
-Toisista huolehtiminen on ih-

miselämän suuri tehtävä. Jokainen ihminen on ainutkertainen ja
sellaisenaan erityisen arvokas.
Siksi ihmisiä ei saisi kohdella
massana tai materiaalina. Jokaisen tulee tuntea itsessään arvokkuutta aina viimeiseen koti-

matkaan saakka. lausui muistomerkin paljastusjuhlassa Kainuun maakuntavaltuuston puheenjohtaja, lion Timo A. Säkkinen. (Lähde Juhan Hankkilan
lehtijuttu Ylä-Kainuussa.)

Hyrynsalmen leijonia Viimeinen kotimatka -muistomerkin
äärellä vasemmalta Pentti Seppänen, Lasse Miettinen, Lauri
Kemppainen, Jukka Pajala,
Pertti Huovinen, Seppo Pernu ja
Raimo Heikkinen. Muistomerkki sijaitsee Hyrynsalmen kirkon
lähellä. Paikalla sijaitsi talvisodan aikana riihi, jossa kaatuneita sotilaita huollettiin ja
arkutettiin heidän viimeiselle
matkalleen.
Kuva
Juha
Hankkila.
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Yhdessä enemmän
Vanhemmuuden vaativa pesti
I-piirin nuorisotyötoimikunta
ideoi lasten ja nuorten asiain seminaarin järjestämistä. Päädyttiin
järjestämään ensimmäinen seminaari Oulussa. Huomattiin pian,
että tarvitsemme yhteistyöjärjestön, joka on samalla asialla palvellessaan lapsia ja nuoria. Näin
toteutamme kehotusta, jonka
kansainvälinen presidentti on
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esittänyt lioneille. Hänen mielestään lionien täytyy tehdä yhteistyötä hyvämaineisten ja aktiivisten järjestöjen kanssa. Oulussa
100 vuotta sitten perustettu ja
päämajaa pitävä Nuorten Ystävät ry lähti mukaan seminaarin
järjestämiseen. Heillä oli valmiina laaja tiedotusverkosto ja heidän kauttaan ja kustannuksel-

laan saatiin tunnettu luennoitsija lastenpsykiatri Jari Sinkkonen
Ouluun
Pohjankartanossa
9.9.2009 pidettyyn seminaariin
pääpuhujaksi. I-piiri vastasi tilaisuuden pitopaikan järjestelyistä
ja kahvituksesta. I-piirin sisäistä
tiedotusta käytettiin hyväksi ja
kohdistettiin erityisesti kuntiin.
Nuorten Ystävät ry käytti omia
kanaviaan tiedottamisessa ja
kustansi lehti-ilmoittelun. Nuorten Ystävät ry:n toimesta saatiin
Jari Sinkkosen erinomaisen esitelmän jälkeen seuranneeseen
paneeliin osanottajiksi ylikonstaapeli, koulupoliisi Merja Heikkinen, Nuorten Ystävien koulujen rehtori Jukka Kujala ja Oulun
kaupungin johtava nuorisotyöntekijä Petri Koukkari. Yleisökysymyksiä oli voitu lähettää etukäteen. Paneelikeskustelu oli
antoisa. Keskustelua olisi jatkunut pitkään ellei sille varattu aika
olisi loppunut.
Lions-toiminnan esittelyyn

varauduttiin juhlasalin ulkopuolella. LC Oulu/ Avain vastasi liikenteen ohjauksesta, järjestyksen pidosta usean lionin voimin
ja esitteli toimintaansa näyttelyin. I-piirin toimintaa esitteli
VDG Jouko Lampinen. Myöskin
LC Oulu/ Hannat-klubin esittely
oli järjestetty. Kun tilaisuudessa
käsiteltiin nuorten asioita, oli
luonnollista, että leot olivat järjestelyissä mukana. Heillä oli
myös toimintansa esittelyä. Seminaariin eivät kaikki halukkaat
mahtuneet Pohjankartanon juhlasaliin. Seminaari oli ilmainen.
Hyvästä menestyksestä innostuneina on sovittu, että Raahessa järjestetään 14.9.2010 vastaavanlainen seminaari.

Kalevi Kiviniitty, PDG,
I-piirin nuorisotyötoimikunnan
puheenjohtaja
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Kansainvälisestä
työharjoittelusta

Mukavia muistoja ja kokemuksia

Vaalan yhtenäiskoulun 9. – luokkalaisilla on mahdollisuus lähteä
viikoksi Saksaan, Paderbornin
kaupunkiin työharjoitteluun.
Vastavuoroisesti paderbornilaisen Friedrich-von-Spee-Gesamtschulen oppilaat voivat
suorittaa viikon työharjoittelun
vaalalaisissa yrityksissä. Fried-

rich-von-Spee-Gesamtschule on
ollut Vaalan yhtenäiskoulun yhteistyökouluna jo kymmenen
vuotta.
Yhteistyö alkoi Comenius –
projektista ja jatkuu nyt vuosittain työharjoitteluna toteutettavana oppilasvaihtona. LC Vaala
on tukenut Vaalan yhtenäis-

koulun oppilaiden TET – vaihtoa jo kymmenen vuoden ajan
osallistumalla matkakuluihin.
Vaalalaiset nuoret ovat tutustuneet saksalaiseen kulttuuriin
majoittumalla paikallisissa isäntäperheissä ja suorittamalla TET
– jakson paikallisissa yrityksissä. Suosituimpia työharjoittelu-

paikkoja ovat olleet päiväkoti,
hotelli, tavaratalo ja eläinlääkäri,
mutta oppilaat ovat tutustuneet
myös taidemaalarin arkeen sekä
työhön mm. terästehtaalla, lentokentällä ja museossa. Opettajatkin ovat päässeet tutustumaan saksalaiseen koulunkäyntiin ja yrityksiin, joissa oppilaat
ovat työharjoittelussa.
Tänä keväänä matkaan on lähdössä kymmenen oppilasta ja
kaksi opettajaa. Matka jää oppilaiden mieleen mukavana muistona ja kokemuksena ja kotiinlähtö on joka vuosi yhtä vaikeaa. Nuorilla on aikaa olla yhdessä iltaisin töiden jälkeen ja näin
he solmivat toisinaan kestäviäkin kaverisuhteita.
Monille nuorille kansainvälinen työharjoittelumatka on heidän ensimmäinen ulkomaanmatkansa, josta he saavat rohkeutta
lähteä maailmalle myöhemmin
esimerkiksi opiskelun merkeissä.

Satu Ervasti
työharjoitteluvastaava

Kevään 2009 TET-matkalaisia yhteiskuvassa. LC Vaala on tukenut Vaalan yhtenäiskoulun oppilaiden TET – vaihtoa jo kymmenen vuoden
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Venetsialaiset
Vaalan Ruununhelmessä

2010

Lauantaina 29.8.2009 nähtiin ja koettiin jo perinteiseksi tapahtumaksi muodostuneet venetsialaiset. Suuri kiitos kaikille yhteistyökumppaneille
antoisasta yhteistyöstä, odotamme innolla tulevia yhteisiä tapahtumia.
Järjestäjinä toimi tuttuun tapaan
Vaalan Lions – klubi, Säräisniemen kyläyhdistys ry, Vaalan
mökkitoimikunta ja Ruununhelmi, sekä uutena yhteistyökumppanina Ruununtörmän karavaanarit. Heidän keskuudessa elää
vielä vanhanajan talkoohenki.
Ruununtörmän karavaanareiden
työpanos on ollut valtava, kiitos
siitä heille. Näin menemme eteenpäin ja kehitämme palvelujamme
aina paremmiksi.

Perinteisen Venetsialaistapahtuman aloitti tervetuliaispuheella Ruununtörmän karavaanareista Vesa Mattila, joka myös juonsi illan. Ruokailu alkoi välittömästi sisääntulon jälkeen. Ruokailun
aikana väkeä viihdytti Pentti
Kaustinen kitarallaan. Mahtavaa
haitarimusiikkia esittivät Aila
Moilanen- Matila & Kauko Matila. Ohjelmien jälkeen tanssimusiikista vastasi Seinäjoen tangomarkkinoitten finalisti Virpi Piip-

po & Kuutamo yhtye.
Mökkiläistoimikunnan järjestämien arpajaisten palkinnot arvottiin heti ruokailun jälkeen.
Pääpalkintona oli upea moposkootteri, joka löysi onnellisen
omistajan. Monet Vaalan liikkeet
olivat lahjoittaneet hedelmäkoreja ym. arvottavaa illan tapahtumaan. Puolenyön aikaan nautittiin pimentyvässä illassa näyttävästä ilotulituksesta, jonka toteutti LC Vaala

Vaalan osoite- ja
palveluhakemisto
Vaalan Valikko on
eräs LC Vaalan
aktiviteeteista.
Tällä hetkellä uusi
Valikko on työn
alla. Ilmoitusten
hankinta ja
osoitteiden
päivitys
kuumimmillaan.
Valikon on
tarkoitus
valmistua
helmikuussa
2010.
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Tapahtumarikas vuosi 2009 on
nyt takanapäin ja suunta näyttää olevan ylöspäin. Odotamme
tulevasta vuodesta entistä menestyksellisempää. Suuri kiitos
kaikille yhteistyökumppaneille
antoisasta yhteistyöstä, odotamme innolla tulevia yhteisiä tapahtumia.

Eino Paakkari
Ravintola Ruununhelmi

2010

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

Parturi-Kampaamo

VAALAN KUKKA
JA HAUTAUSPALVELU

VAALA

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

Pirjo Heikkinen

Vaala p. 811 1600, mika.alakurtti@k-market.com
Avoinna ma-pe 7-21, la 7-18 (su 12-18)

Vaalantie 19
Puh. 5361 535

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

Asuntoasioissa palvelee
www.vaalanlkv.fi
Pirkko Karppinen
Puh. 040 769 4899

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

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

Markku Halonen
Yrittäjäntie 2 , 91700 VAALA
P. 0400 683 535, fax. 08-5363 001
hitsacon.oy@netlife.fi

Avoinna:
ma-pe 9-17

Tuoreus. Laatu. Oikea hinta.
MEILTÄ

VAALA
ASIAKASOMISTAJUUS KANNATTAA!

NYT SAAT BONUSTA JOPA 5 %

SAAT

BONUSTA
Asiakas&
Omistaja

Palvelemme ma-pe 7-21, la 8-18, kesä su 12-18

Kolehmaisentie 1 VAALA p. 5361 109, fax 5361 177

Vaalan toimisto
Vaalantie 20, 91700 Vaala
Edustaja Marko Keränen
puh. 050 597 0340

J PALO Ky
JULKISTEN TILOJEN JA KODIN KALUSTAJA

VAALAN OK-KALUSTE OY
91700 VAALA, PUH. (08) 5361 490
toimisto@vaalanok-kaluste

www.vaalanok-kaluste.fi

PYSYVÄSTI EDULLINEN

Vaalan TORIMARKET
Avoinna:
ma-pe 9-17
la
9-13

Järvikyläntie 2
91700 Vaala
(08) 5562 664

Me Palvelemme – We Serve

Vanha Vaalantie 7
91700 Vaala
p. 08 5361157,
040 5706 806
Tämän sivun kokoamisesta
vastasi Risto Näpänkangas

LC Vaala - Aktiivista palvelutoimintaa Vaalassa jo vuodesta 1965 lähtien.
Juha Airaksinen
Mika Alakurtti
Reijo Anttila
Kai Ervasti
Tuomo Haapala
Pentti Haimakainen

Ali Huossa
Jukka-Pekka Hynynen
Aulis Hyyryläinen
Tapani Karhu
Esa Karjalainen
Reijo Kaurala

Pekka Kemppainen
Pauli Kilpeläinen
Taisto Kinnunen
Heikki J. Kivioja
Jorma Korhonen
Aatto Laukkanen

LC Vaala kiittää yhteistyökumppaneitaan

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.

Teemamme 2009-2010: Kansainvälinen teema: Liikkeellä kasvuun. Kotimainen teema:Yhdessä nuorten kanssa. Piirin teema:Tekoja ihmisten hyväksi.
Oma teema:Yhteistyöllä.
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Lionien palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, vanhusväestöön, sotien veteraaneihin
ja muihin avun tarpeessa oleviin. Lionstoiminta tapahtuu
“Me palvelemme” -hengessä.
Lionsklubin tärkein kiinnostuksen kohde on oma lähialue
ja asuinyhteisö, joissa heikompiosaisia on paljon.
Lionsklubien aktiviteetteja
ovat mm. paikallisten lastenja vanhuskotien auttaminen,
silakkamarkkinat, stipendien
jako kouluissa, sotaveteraanien auttaminen, vanhusten
kotien kunnostaminen. Nuorisovaihto-ohjelmamme välityksellä lionsklubit lähettävät
Suomesta ulkomaille ja vastaanottavat ulkomailta Suomeen noin 300 nuorta vuosittain.
Suomessa järjestetään aika
ajoin valtakunnallisia kampanjoita. Tutuiksi yleisölle ovat jo
tulleet esimerkisksi punainen
sulka -kampanjat.Varoja on
kerätty mm. syöpätyöhön,
sotaveteraanien ja -invalidien,
vammaisjärjestöjen ja vanhusten hyväksi.
Suomalaiset lionit osallistuvat
eri aktiviteetteihin myös pohjoismaisella tasolla. Nordiska
samarbetsrådet - NSR:n
puitteissa suomalaiset toteuttavat yhteispohjoismaisia aktiviteetteja, joista esimerkkeinä mainittakoon mm. lastensairaalan rakennut-taminen
Friazinoon Moskovassa, sairaalan saneeraus ja katulapsikodin rakennuttaminen Daugavpilsissä...
Jäsenyys maailman suurimmassa palvelujärjestössä laajentaa vastuutamme myös
maailmanlaajuisesti. Järjestön suuri palvelutehtävä on
sokeiden ja näkövammaisten
auttaminen . Myös suomalaiset lionit ovat tukemassa näitä kansainvälisiä ohjelmia.
Lionit toteuttavat maailmanlaajuisesti näönsuojelukampanjaa, jonka tavoitteena on
poistaa estettävissä oleva
sokeus maailmasta.
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Lionsklubin jäsenet ovat
miehiä ja naisia, jotka pyrkivät vaikuttamaan paikallisessa
yhteisössään sekä yhteisöissä kaikkialla maailmassa.
Näönhoidon lisäksi vapaaehtoisissa hankkeissa pyritään
täyttämään sairaanhoito- ja
koulutustarpeita kaikkialla
maailmassa.

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. 1360 jäsentä
I –piirissä klubeja 55 kpl
I –piirissä lohkoja 10 kpl
I –piirissä alueita 3 kpl
Suomen Lions lions –motto:
Luovuta
Isänmaa
Onnellisempana
Nousevalle
Sukupolvelle

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

Lionsjärjestön toiminta perustuu
vapaaehtoiseen työhön.

Miksi ryhtyisin lioniksi?
Lionsklubin jäsenenä saat tilaisuuden
-vaikuttaa yhteisösi elämään
joka päivä
-antaa tukea paikallisesti tai
kansainvälisesti
-kehittyä henkilökohtaisesti ja
ammatillisesti osallistumalla
ohjelmiimme, yhteisön palveluprojekteihin ja tapahtumiin
-vaikuttaa paikallisiin ja kansainvälisiin humanitaarisiin
ongelmiin
-kehittää suhteita sekä paikallisiin että kansainvälisiin yhteisöjen ja liike-elämän johtajiin
-hyödyntää jäsenalennuksia
ja -palveluja
Kiinnostaako jäsenyys?
Lionsklubin jäseneksi pääsee
paikallisen klubin kutsusta.
Jos olet kiinnostunut jäsenyydestä, ota yhteyttä paikalliseen lionsklubiin klubihaun
avulla. Kerro paikallisen klubin jäsenille, että harkitset liittymistä ja haluat osallistua
kokoukseen saadaksesi lisätietoja. Pyydä sen jälkeen
jäsenhakemus joltakin jäseneltä.

www.lions.fi/district107-I

