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Piirikuvernöörin tuntoja

Entä kokonaisuuden tulos? Rahassa
arvioiden se on luokkaa 0,5 miljoonaa euroa, kun työaikamme muutetaan rahaksi.
Nostakaamme hattua itsellemme ja toisillemme.
Onhan sitä parannettavaakin.
Kolme asiaa nousee mieleen. Ensinnäkin
uusien jäsenten koulutus klubeissa on
yhä tärkeämpää. Piirin koulutus ei koske
klubiin sitouttamista ja klubin tapaa tehdä
hyvää, se on klubin tehtävä ja on monesti
jäänyt tekemättä. Siten sitoutuminenkin
saattaa jäädä heikoksi, mikä näkyy uusien
jäsenten lyhytaikaisena jäsenyytenä.
Toiseksi viestinnässä tulisi korostaa
enemmän yhdessä tekemistä, kiitosta ja
aikaansaannosten juhlistamista. Miten
saada kaikki kutsuttua mukaan? Liiton ja
piirin viestinnässä tulisi paremmin korostua yksilöiden rooli ja merkitys kuin organisaation tekemiset ja sopimiset.
Ja kolmanneksi, koska klubeis-

samme tehdään niin paljon, hyvän tekemisemme olisi saatava näkyvämmäksi.
Ensimmäinen tehtävä vielä keväällä on kirjata klubien tekemiset mylioniin. Nyt vain
puolet klubeista ovat sen tehneet. Asiaan
palataan.
Monelta taholta on tullut palautetta ristiriidoista, jotka aihetuvat negatiivisesta hallinnoinnista. Hallitsevatko pykälät
meitä vai me pykäliä? Tuemmeko me presidenttiä ja sihteeriä työssään vai arvostelemmeko heitä täydellisyyden puutteesta? Jos
niin on, on vaikea saada jatkossa virkailijoita kantamaan vastuuta!
Positiivista yhdessä tekemisessä on myös
lionien 70-vuotisjuhlinnan alkaminen
täällä Oulussa karkauspäivänä. Ja samalla juhlistamme piirimme 55 vuotta sekä
LCIF:n 50-vuotista taivalta. Juhliin on
ilmoittautunut 160 lionia, joka taitaa olla
yksi suurimmista KvN tilaisuuksista lähihistoriassa. Hyvä me!
Samalla näemme, että ovet ovat
jälleen hienosti auki maailmalle, kun LCIF
on piirissämme tuettu ennätyksellisesti yli
10 000 €:lla. Ja Melvin Jones -jäsenyyksiä
on saanut pitkästi yli 10 lionia piirissämme.
Hyvä me! Ja muutenkin klubivierailuilla
piirikuvernöörit ovat todenneet hyvää
pöhinää klubeissa.
Klubiemme listalla painopisteinä
kevään aikana ovat syöpälapset, diabetes ja ympäristömme etenkin puhtaiden
vesien näkökulmasta. Niistä toisaalla lehdessämme. Ja seuraavissa aluefoorumeissa
sekä piirin vuosikokouksessa tapaamme.
Silloin puhutaan piirin rekisteröinnistä,
Tervaleijonan kohtalosta sekä uusista
virkailijoista.
Joka haluaa mukaan hyvän
tekemisen seikkailuun, vielä on 2. varapiirikuvernöörin ja piirin koulutusjohtajan
paikat haettavana. Molempiin saa todella
hyvän valmennuksen niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin. Suosittelen.
Monet aktiviteetit odottavat meitä
kevään sekä kesän aikana ja yhteistyöllä
saamme palveluvoimaa hyvän tekemiseemme. Kiitokset teille kaikille mahtavasta
panostuksestanne ja uskollisesta vuosikymmenien, jopa 55-vuotisesta, palvelustanne.
Te jäsenet teette näkyvyytemme ja näkyvyys poikii jäsenyyksiä.
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untuu jo kauden loppukirin
alkamiselta. Vaikka vielä on moni
asia kesken, voin jo tarkastella
yhteisen työmme tuloksellisuutta. Onhan osoitettu, että järjestötyössä
useimmiten hyvän ja pitkäntähtäimen toimintasuunnitelman tehneet ja sisäistäneet
ovat tuloksekkaimpia.
Niinpä minäkin nyt kommentoin
piirin strategian toteutumista. Ja hyvältä
näyttää, joskaan ei täydelliseltä. Palveluosaamista on viety aktiviteettien ja koulutuksen kautta kohtuullisesti eteenpäin, rahoitusapua on pohdittu ja tulokset kirjattu
klubien käyttöön piirinsivuille, yhteistyö ja
kumppanuudet ovat kehittyneet sekä valtakunnallisesti että piirissä ja sen alueilla
hyvin. Yhdessä vaikuttavaa palveluvoimaa
-teema on toteutunut. Siitä kiitos kaikille
piirin 1100 lionille.
Uusien jäsenien tilanne on hyvä ja
klubit ovat nyt kevätkauden alussa olleet
niin aktiivisia, että uuden jäsenen kansiot
ovat loppuneet, mutta niitä on tulossa jo
helmikuussa lisää teille jaettavaksi.
Uusien
klubien
synnyttäminen kaipaa vielä tukea, mutta toivossa
on hyvä olla. Jäsensuunnitelmiakin
on klubeissa tehty aiempaa enemmän.
Näkyvyytemme on saanut materiaalisia työvälineitä, joita klubit ovat kiitettävästi käyttäneet koko piirimme
alueella. Koulutuksen uudet avaukset ovat
toteutuneet hyvin ja lukumääräisesti yli
odotusten.
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Hallitsevatko pykälät
meitä vai me pykäliä?
Tuemmeko me
presidenttiä ja sihteeriä
työssään vai
arvostelemmeko heitä
täydellisyyden
puutteesta?

Valmennuksella klubien tukena

I

-piirin valmennuksia on
vuoden 2020 puolella ollut
jo 12 eri tilaisuutta, joihin
on osallistunut 60 leijonaa
26 klubista. Nämä valmennukset olivat kolmella alueella
järjestetyt Leijonien rahoitusmahdollisuudet, Innostu ja uudistu – klubin kehittämisvalmennus, jäsenjohtajien tapaamiset sekä uusien jäsenten ja
heidän kummiensa tapaamiset.
Leijonien rahoitusmahdollisuudet
valmennuksessa
käynnistettiin myös yhteisiä
hankkeita ja valmennuksen materiaalit löytyvät piirin sivuilla
osoitteessa: www.lions107-i.fi/
ajankohtaista/koulutukset/
Innostu ja uudistu -valmennuksen toiseen vaiheeseen
lähti kahdeksan klubia. Tässä
osiossa pohdittiin muun muassa jäsenten klubiviihtyvyyttä
ja jäsenhankintaa. Aiheina
olivat klubin toiminta, palvelu,
johtamiskoulutus ja jäsenyys.
Mukana olevat klubit jatkavat klubeissaan nyt aloitettua
pohdintaa. Pyrkiikö klubi päättämään vuoden nettojäsenkasvuun? Osallistuuko klubi
vähintään kolmeen palveluprojektiin? Mainostaako klubi tapahtumia tai toimintaa paik-

Viestinnän
valmennuksia:
11.3. GoToMeetingvalmennuksen
videoiden tekemisestä
16.3. ja 17.3.
I- ja II-alueilla järjestettävässä viestinnän
valmennuksessa tutustutaan tällä kertaa
digimarkkinointiin. Ja
toukokuussa, heti vapun
jälkeen on perinteinen
tulevien klubivirkailijoiden valmennukset
tuleville varapresidenteille, sihteereille
ja rahastonhoitajille.

Kainuun Innostu ja uudistu -koulutukseen osallistujia.

kakunnalla?
Jos klubeissa vastataan kyllä
näihin kysymyksiin, klubi voi
ansaita Klubin erinomaisuuspalkinnon. Klubin ansiopalkinto ei ole vain palkinto, vaan
todiste siitä, että klubi on VAHVA! Ja palkintoa haettaessa on
tärkeintä siihen liittyvä prosessi.
Alla oleva linkki vie Päämajan
sivuille. Muidenkin kuin tässä
valmennuksessa olevien klubien

kannattaa tutustua:
www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards
Helmikuun puolessa välissä
jatkui tulevan kauden presidenttien valmennus. Viimeisellä
helmikuun viikolla järjestetään
aluefoorumit.
Maaliskuun puolessa välissä
järjestämme viestinnän valmen-

nuksia: 11.3. GoToMeetingin
kautta valmennuksen videoiden
tekemisestä. 16.3. ja 17.3. I- ja
II-alueilla järjestettävän viestinnän valmennuksessa tutustutaan digimarkkinointiin.
Toukokuussa, heti vapun jälkeen on perinteinen tulevien
klubivirkailijoiden valmennukset tuleville varapresidenteille,
sihteereille ja rahastonhoitajille.

Ennen kauden loppua valmennetaan myös piiritason
virkailijat. Tulevista valmennuksista tulee klubeille kutsu ja
niihin ilmoittaudutaan aina piirin sivujen kautta.
Osallistukaa, innostukaa, kehittykää ja uudistukaa! Siinä
70-vuotiaan suomalaisen Leijonatoiminnan tulevaisuus.

Ulla Karppinen

Piirilehden juttuja on
koottu viideltä vuosikymmeneltä
Liisa Laukkala LC Oulu/Sarat
on koostanut jutuista yhteenvedon, joka julkaistaan piirin
sivuilla www.lions107-i.fi.
Jutuista tehdään myös lyhyempi versio, jossa on mukana PVCC Matti Tieksolan
LC Oulunsalo laatima piirin
”historiikkinen” – kuten hän
itse kuvaa sitä – sekä piirikuvernööri Hannu Anttosen
nykytila-analyysi ja katsaus

tulevaisuuteen. Tätä julkaisua
jaetaan myöhemmin keväällä.
Nykyinen lehden nimi Tervaleijona vakiintui reilu 10
vuotta sitten.
Sitä ennen lehdellä ehti olla
monta nimeä: Rantaleijona,
Jalopeura, Terwaleijona, Rantaleijona, Kuntoleijona, Lentoleijona, Ekoleijona, Sisuleijona, Maa ponteva, Lionssi,
Lionit, Lion I Tiedotuslehti ja

sitten Tervaleijona vuodesta
2008.
Historian alussa juttuja
oli lehdissä harvakseltaan,
mutta 2010 -luvulla klubit
ovat lähettäneet runsaasti kirjoituksia aktiviteeteistaan
.

Ulla Karppinen
koulutusjohtaja

Videoklipin tekoon
nyt käynnistyy piirin viestintäkilpailu!
Tämänkeväisen viestintäkil-

Kiittäen

Hannu Anttonen

PIIRIKUVERNÖÖRI HANNU ANTTONEN
hannu.anttonen@lions.fi
p. 050 3643 156
Hannu Anttonen ja Liisa Laukkala palaveeraamassa.

pailun aiheena on Lionstoimintaan liittyvät videoklipit.
Lähetä minimissään 15 sekunnin ja maksimissaan kahden
minuutin pituinen videoklippi
15.4. mennessä osoitteeseen
lions.oulu@gmail.com.
Kilpailun parhaimmat klipit
valitsee piirikuvernööri Hannu
Anttosen johtama raati. Tulokset julkaistaan ja parhaat palkitaan piirin vuosikokouksessa
Jäälissä 25.4.2020.
Videon käyttöoikeus luovutetaan kilpailun järjestäjälle.

Video voi olla liikkuvaa kuvaa, animaatiota tai mitä keksitkin. Videon tekijöiden ei tarvitse olla mukana videolla.
Mikäli videokuvaus on vielä
uusi asia, niin ärjestämme
aiheesta GoToMeeting -valmennuksen 11.3. Seuraa piirin sivujen www.lions107-i.fi
tapahtumakalenteria ja osallistu. Nyt videoimaan!

Ulla Karppinen

koulutusjohtaja
040 5033128
ulla.karppinen@lions.fi
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Tutustu Sri Lankan kummilapsiohjelmaan!
SRI LANKA –ILTA 19.3.2020 KLO 18-20.00
Vapaaehtoinen ilmoittautuminen pirjo.puoskari@lions.fi
Pääsymaksu 10/5/0 € (ennakkoon / ovella), sis tarjoilu.
@ Vanha Pappila, Asemakatu 6, Oulu

Illan tuotto Kummilapset Sri Lankassa –ohjelmalle!
Facebook LC Oulu/Hannat!

P

Leijonat puhtaiden vesien puolesta Lapaluodon kalamarkkinoilla.

Diabetes-marssi 12. lokakuuta Raahessa sai liikkeelle mukavasti väkeä. Lisää marssista sivulla 16.

"On the road"
Kuvernöörit
klubikiertueella

“

Mennään
avoimin mielin
mukaan
toistenkin
tapahtumiin.

suuden voima.
Toimivat klubit ovat hyvin erilaisia toteuttaessaan
edellä kerrottua palvelutehtävää osana kansainvälistä
järjestöä. Osa klubeista on
energisiä tuoden jatkuvasti
uusia ideoita toimintaansa.
Naapuriklubien ja muiden
sidosryhmien kanssa haetaan
aktiivisesti yhteistyöhön.
Mennään avoimin mielin mu- I-piirin kuvernöörit puolisoineen kaudella 2019-2020 kukitettiin viime kevään piirikokouksessa Oulussa.

kaan toistenkin tapahtumiin
pelkäämättä ajan pop-up tyyppisiä tapahtumiakaan.
Tämän kauden hyvin näkyneitä tapahtumia ovat olleet
ainakin
kesällinen
Qstock
esiintyminen, puhtaat vedet ja
diabetes -tapahtumat sekä tulossa olevan Oulun talvitapahtuma.
Piirin hankkimat materiaalit
ja esittelypöydät ovat olleet paljon käytössä ja osaltaan laskeneet kynnystä järjestää omia
tempauksia tai mennä mukaan
toisten tapahtumiin.
Osalla klubeista on vuosikymmeniäkin jatkuneita perinteisiä
tapahtumia. Osa niistä on
palvelupainotteisia ja toisilla
kerätään varoja toimintaan ja
avustuksiin. Näissäkin tapahtumissa klubit ovat etsineet
usein uudistuksia, jotta kiinnostus säilyy.
Uudistusten kautta myös
tekijöiden mielenkiinto pysyy
parempana. Huikeita perinteitä ovat jatkaneet entistä kiinnostavimpina mm. Limingan
klubien MM-niittotapahtuma,
LC Vihannin Härkäjuhlat, LC
Tyrnävän ja yhteistyökumppanien perunamarkkinat, Oulunsalon ja Limingan vanhan
ajan joulumarkkinat sekä Oulujokilaakson leijonaomisteinen
paikallislehti Tervereitti.
Kuten monessa muussakin
toiminnassa tapahtuu myös
leijonien toiminnassa ajoittain
väsähtämisiä. Varsinkaan iän
karttuessa aina ei jaksa toimia
kuin Duracell.
Tähänkin ”tautiin” toisissa
klubeissa on löytynyt hyviä lääkkeitä. Normaalin tehtävien kierron lisäksi on uskallettu hakea

“

erinteisesti
piirikuvernöörien
leijonavuoteen ovat kuuluneet
vierailut klubeissa ja
klubien erilaisissa tapahtumissa.
Jo kymmenisen vuotta Ipiirin alueella on varsinaisen
piirikuvernöörin ohjelmaa helpotettu jakamalla klubikäyntejä
myös varapiirikuvernööreille.
Nyt klubit tulevat kierretyksi
kolmen kauden aikana ja kalenteri pysyy väljempänä. Piirikuvernööreille vierailut ovat
tehtävän suola. Vastaanotto on
klubeissa ollut poikkeuksetta
lämminhenkinen, usein myös
humoristinen.
Piirikuvernöörien käynnit
klubeissa ovat tärkeä osa lionstoimintaa. Niiden käyntien
kautta korostuu klubien yhteys
maailman laajimpaan palvelujärjestöön.
Klubit ja niissä olevat lionit muodostavat järjestömme
palvelutoiminnan ytimen, joissa
suoritetaan jo yli 100 vuoden
ajan jatkunutta vapaaehtoista
palvelutehtävää ”We serve”
-hengessä.
Piirien ja moninkertaispiirien kautta kansainvälisen
lions-järjestön organisaatio tuo
klubeille viestiä palvelulle asetetuista tavoitteista, toimintatavoista ja käytännöistä.
Paikallisen palvelun ja auttamisen lisäksi lionien perinteisiä toimintatapoja ovat
osallistuminen kansallisiin ja
kansainvälisiin tehtäviin ja samalla on vastattu maailman
apua tarvitsevien auttamiseen.
Vierailujen yksi tärkeimmistä viesteistä on ollut piirin koulutustarjonta. Lionsorganisaation kautta tarjotaan
klubien jäsenille monipuolista
koulutusta eri tehtäviin ja
toimiin. Jokavuotisen johtamisen ja klubivirkailijoiden koulutuksen oheen on tullut laaja
kirjo erilaisia teemakoulutuksia.
Juoksevien yhdistysasioiden
ja raportointien sujumisen
ohessa on hyvä parannella myös
muita palvelutehtävissä tarvittavia taitoja. GoToMeeting tuo
kiireisimmille tilaisuudet kodin
työpisteelle säästäen aikaa ja
matkavaivoja.
Kauden aikana tehdyillä
klubivierailuilla on vahvistunut Lions-järjestön kansainvälisen johtajan Dr. Jung-Yul
Choin peräänkuuluttama erilai-

Klubikyselyyn
saatujen
vastausten
perusteella leijonat kokevat
onnistuneensa
parhaiten
hyvän klubihengen luomisessa,
palvelutoiminnassa ja varainhankinnassa.
kullekin
elämäntilanteeseen
sopivia tehtäviä. Varainhankinnassa on tapaturma-alttiista rakennustöistä suosiolla luovuttu
ja otettu käyttöön tienvarsimainoksia tai muita ”helpompia”
tehtäviä.
Usein myös uusilla palveluaktiviteeteilla esim. vanhusten ja
viimeisten veteraanien tai lasten ja nuorten parissa on saatu
uutta virtaa.
On myös klubeja, joissa ikääntyneeseen klubiin uusien jäsenten ottaminen käy ylivoimaiseksi. Luovana ideana on esitetty
näille paikkakunnille kokonaan
uusien klubien nostamista.
Kakkosalueella tehtyyn
piirikuvernöörin klubikyselyyn
saatujen vastausten perusteella
leijonat kokevat onnistuneensa
parhaiten hyvän klubihengen
luomisessa, palvelutoiminnassa
ja varainhankinnassa. Nämä
vahvoiksi koetut asiat ovat on-

nistuneen lionstoiminnan perusasioita.
Heikoimmaksi kysytyistä asioista koettiin klubin osallistuminen kansainväliseen palvelu- ja
avustustyöhön.
Paljon kehitettävää nähtiin myös oman klubin ja sen
tekemän lionstoiminnan tunnettavuudessa ja yhteistyössä
lähiklubien kanssa.
Nämä heikommiksi koetut
asiat on tunnistettu myös piirin
puolella ja niiden parantaminen
kuuluu piirin strategiassa otettuihin kehittämisen painopistealueisiin.
Piirikuvernöörin vierailuissa tulee esille myös laaja
kirjo asioista, kuinka klubihenkeä voidaan pitää yllä ja
parantaa. Pönötyskokouksiin
on otettu perinteisesti piristystä erilaisin ohjelmanumeroin
ja esitelmin.
Jo kokouspaikan vaihto saattaa piristää. Monet ovat korvanneet
osan
kokouksista
muilla tekemisillä, vierailuilla
yrityksiin tai yhteisin virkistystapahtumin.
Risusavotat, linjanraivaukset
ja monet rakennusurakat ovat
monella klubilla vaihtuneet
leijonien iän karttuessa pilkkikisoihin ja onkimisiin.
Pidempään mukana olleet muistelevat kaihoisasti jo
unohtuneita perinteisiä vierailuja muissa klubeissa. Näitä
vierailuja kannattaa herätellä
henkiin.
Ei muuta kuin leilejä ja oltermannin sauvoja ryöstämään!
Vesa Ojanperä
2. varapiirikuvernööri
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SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN LASTEN AUTTAMINEN

NUORISOVAIHTO

Jokaiselta klubilta toivotaan apua

Sinäkö se oot?

Valtakunnallisesti sovittu aktiviteetti on kumppanuussopimus
Lastenklinikan kummit ry:n
kanssa koskien yhteisesti järjestettäviä konsertteja syöpää sairastavien lasten hyväksi.
Lipputuloilla hankitut varat
menevät sopimuksen mukaan
hoitolaitehankintoihin,
tutkimuksen tukemiseen ja hoitomenetelmien tutkimukseen.
Mielenkiintoista on nähdä,
miten yhteistyö O- ja L-piirien
kanssa konserttien järjestelyissä ja osallistumisessa sujuu ja
miten piirimme sisältä löytyy
osallistumisintoa.
Jossain jo puuhattiin bussikuljetusta Ouluun konserttia kuuntelemaan. Konsertista
tarkemmin tällä samalla sivulla.
Yksi keskeisiä klubitason
yhteishankkeitamme on ”Pikkupotilaiden viihtyvyys ja hyvinvointi osastolla” huomioiden
koko perhe. Tämä hanke perustuu toiveisiin, jotka on saatu
keskusteluissa OYSin kanssa ja
jo kerran, vuonna 2015 kokeiltuun, onnistuneeseen aktiviteettiin.
Hanke sisältää tulevaisuuteen
uskoa luovan, pikkupotilaalle
ja hänen perheelleen annettavan paketin, joka sisältää hygieniapakkauksen, tilanteeseen
sopivan satukirjan, viihtyisyyttä
lisäävän askarteluvälineen sekä
ravintolisän ja mahdollisesti
harrastelipukkeen koko perheelle – tämä kaikki yhdessä
kerättävien varojen, sponsorointien ja talkootyön avulla.

Kansainväliset
nuoret saapuvat
kesällä Kainuuseen
ja isäntäperheitä
etsitään ajalle
11.7.–1.8.2020!

Lasten syövän
aktiviteetti
I-piirissä
Lions lähtökohta:
• Kaksi minuuttia: joka
kahden minuutin välein
lapsella todetaan syöpä
• 13 % kasvu lapsuusiän
syöpätapauksissa
viimeisten 20 vuoden
aikana
• 6 vuotta on keskimääräinen ikä, kun
lapsella todetaan syöpä
• Yli 90 % lapsuusiän
syöpäkuolemista tapahtuu olosuhteissa,
joissa resursseja ei ole
tarpeeksi.
• Piirin tehtävänä on
mahdollistaa sekä klubiettä aluekohtaisten
hankkeiden toteutus ja
ohjata hankkeiden hyöty
pikkupotilaiden hyväksi.
Keräämme myös tietoa
klubien hankkeista,
jotta voimme kertoa
hyvän tekemisestämme.

Piirikuvenööri Hannu Anttosen vierailulla olivat mukana osastonhoitaja Mertaniemi ja ylilääkäri Niinimäki.

Hankkeen tueksi on tavoitteena kerätä halukkailta klubeilta
50–500 euron tukimaksu ns. piirin syöpälapsitilin kautta. Haemme myös ARS:lta tukea hank-

keelle. Hankimme tarvittavat
tarvikkeet yhteistyössä yritysten
kanssa sekä pakkaamme kaikki
yhteen pakettiin lapsille /perheille jaettavaksi osaston kautta.

Pyrimme tekemään pakkauspussin ja kirjan itse. Tavoite on
saada koottua 150 pakkausta.
Tässä keskeisimmät uutiset siitä, miten aloitamme painopiste-

hankkeemme. Joten kaikille intoa yhteiseen hankkeeseemme
ja ponnistukseemme pikkupotilaiden ja heidän perheidensä
hyvin tukemiseen. Yhteistyöllä
tässäkin lisää palveluvoimaa.

Hannu ja Vuokko Anttonen
piirikuvernööripari

Viisi konserttia
syöpälasten hyväksi
Suomen Lions-liitto on solminut 2-vuotisen kumppanuussopimuksen Lastenklinikoiden Kummien kanssa lasten syöpätautien hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa.
Lions-toiminnan 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 2020 käynnistyneen keräyksen tavoitteena on kerätä vähintään 70 000 euroa
vuoden 2020 aikana ja seuraavana vuonna vielä 30 000 euroa.
Kummit ja Lions-liitto kutsuvat kaikki Suomen lionsklubit
tähän hyväntekeväisyysprojektiin. Yhteistyö saadaan vauhtiin
kevään aikana Kevään säveliä -konserteilla kaikkien viiden klinikkakaupungin alueilla.
Lionspiirit on jaettu viiteen suurempaan tukipiiriin, joiden
keräämä tuotto kohdennetaan asianomaisen alueen yliopistollisen
sairaalan hyväksi seuraavasti:

Kuopio 21.3.2020 klo 17 Piirit K,D,H.
Helsinki 27.3.2020 klo 18 piirit N, B, C.
Tampere 28.3.2020 klo 14 piirit E,G,F.
Oulu 28.3.2020 klo 14 piirit I, O, L.
Tuotto: Oulun yliopistollinen sairaala
Paikka: Oulun yliopisto, Saalastinsali
Esiintyjät: Marita Taavitsainen ja Janne Tulkki
Lisätietoja: Mari Korpela,
kummikonsertti@gmail.com, p. 050 5607272
Turku 18.4.2020 klo14 Piirit A ja M

28. maaliskuuta
Oulussa pidettävän
tukikonsertin liput
ovat myynnissä.
Klubit saavat lippuja
myyntiin haluamansa
määrän.
Kevään
Säveliä
-hyväntekeväisyyskonsertin lipunmyynti on käynnistynyt!
Liput myydään klubien kautta. Ilmoittakaa minulle sähköpostitse lauantaihin 29.2. mennessä, montako lippua otatte

myyntiin.
Sovitaan erikseen, miten liput
toimitetaan (nouto minulta joko
postitse, aluefoorumissa, KVNkokouksen yhteydessä tai jossain muualla). Klubit maksavat
varaamansa liput LC Oulunsalo
Salottarien tilille erikseen toimitettavan ohjeen mukaan.
Lippuja tulee myyntiin 500
kpl ja on toivottavaa, että lippuja myydään myös muille kuin
Leijonille.
Tämä on tärkeä asia. Jokaiselle lipun ostajalle voidaan kertoa, että konsertin tuotto menee
todellakin lyhentämättömänä
eteenpäin Oulun yliopistollisen

sairaalan lasten syöpätautien
tutkimukseen,
hoitomenetelmien kehittämiseen ja potilaiden tukemiseen sairaalassa.
Oulun konserttia varten
on avattu sähköpostiosoite
kummikonsertti(a)gmail.com.
Pyrin vastaamaan tuleviin
viesteihin pikimmiten, viimeistään seuraavana päivänäMikäli ilmenee tiedotettavaa,
niin laittelen viestiä tulemaan.
Toivon mahdollisimman runsasta osanottoa konserttiin!

Mari Korpela

Kummikampanjapäällikkö
GST

Marita Taavitsainen
ja Janne Tulkki ovat
Oulun konsertin
esiintyjät.

Kuvaajat:
Jouni Harala
ja Akifoto

Tämä konserttisarja on vasta alkua, sillä näiden jälkeen jatkuu
mielenkiintoinen kahden vuoden kumppanuus, joka sisältää mm.
rajoitetun määrän tutustumisia lastensairaaloihin. Jokaisen konsertin alussa on tarkoitus esitellä lasten syöpätilannetta Suomessa
ja yritetään saada paikalle perheitä, jotka ovat käyneet läpi lapsensa syöpäsairauden.
Jatkossa klubit voivat järjestää omia tai yhteisiä varainkeruuaktiviteetteja paikkakunnillaan. Näissäkin voidaan kääntyä kummien puoleen esiintyjien suhteen; tarjolla on artisteja, orkestereita,
taikureita jne. Kumppanuuden laajuuden mukaan toimintaamme
työn hyväksi esitellään muun muassa Kummien JouluMielellekonsertissa MTV:llä joulukuussa.
HUOM! Mikäli mielessä on järjestää konsertteja niin on hyvä
varautua tekemään artistien varaus jo kevään aikana.
Klubit jotka osallistuvat konserttikiertueen järjestelyihin tai
haluavat vain lahjoittaa rahaa näiden konserttien tuottoon tai
myöhemmin järjestävät omia aktiviteetteja, tulee ilmoittaa yhteystietonsa kummeille verkko-osoitteessa https://kummit.fi/lions .
Yli 10 000 euroa kerännyt tapahtumatiimi (max 10 hlöä) pääsee
luovuttamaan shekkiä lähimmälle lastenklinikalle ja tiimin saavutuksesta kerrotaan mm. Kummien somekanavissa ja Kummitlehdessä ja Lions-kanavissa. Muistakaa ottaa kuvia kaikista aktiviteeteistanne, jotka haluatte julki.

Veikko Teerioja
Lions-Liiton kumppanuusjohtaja

Elokuussa 1.8.–9.8.2020 nuoret ympäri maailmaa saapuvat Kajaaniin Joutenlammen
leirikeskukseen
(www.joutenlampi.fi) kansainväliselle
Lions-leirille.
Leirillä nuoret tutustuvat
upeissa maisemissa suomalaiseen ihmeellisyyteen: hiljaisuuteen, puhtauteen, ja luontoon.
Heille järjestetään päivittäin
aktiviteetteja. Leirille tulee 25
nuorta ja isäntäperheitä yhä
etsitään!
Ennen leiriä nuoret asuvat
paikallisissa isäntäperheissä.
Perhe voi olla Oulun tai Kainuun seudulta, mutta myös
muualta Suomesta. Nuoret
saapuvat Suomeen 11.7.
(EU:n ulkopuoliset) ja 18.7.
(EU:n alueelta). Leirille tarvitaan myös muutamia nuoria
vielä ohjaajaksi!
Isäntäperheenä voi toimia
viikon, kaksi tai kolme, miten
perheelle parhaiten sopii.
Vaihdon aikana ulkomaalaiselle nuorelle tulee tarjota ma-

MISTÄ KYSE?
Lions-nuorisovaihto
on 17–21-vuotiaiden
nuorten kesäaikana
tapahtuvaa muutaman viikon mittaista
tutustumista muihin
maihin ja niiden kulttuuriin. Tämä tapahtuu perheoleskelun ja
kansainvälisten leirien
muodossa.

joitus ja ruokailu. On toivottavaa, että joku perheenjäsen
olisi vaihdon aikana kotosalla,
ettei nuoren tarvitsisi viettää
ainakaan pitkiä aikoja yksin.
Meille arkiset asiat ovat eksoottisia ja luksusta ulkomaalaisille. Vie nuori metsään,
makkaranpaistoon, mökille,
uimaan, marjaan, saunaan,
valoisia kesäöitä ihailemaan,
pullakahveille tai joulupukkia
katsomaan!
Avaa kotisi ovet ja avarra
maailmaasi ja saa uusi ystävä
ja perheenjäsen!
Lisätietoja ja
isäntäperhelomakkeita:

Marika Haapakoski
leirikoordinaattori
marika.haapakoski@gmail.com
tai p. 044 410 3326

Vuosittain Suomesta on
lähtenyt noin 200 nuorta
ja Suomeen on saapunut
140–160 nuorta. Suomessa järjestetään tavallisesti 4–5 kansainvälistä
leiriä kesässä.
Lionsklubit hyväksyvät
ja lähettävät nuoren
vaihtoon ja järjestävät
perheoleskelumahdollisuuden Suomeen
saapuville nuorille.
Tavallisesti lähettävä
klubi tukee nuoren
matkaa taloudellisesti
erikseen sovittavalla määrällä. Eettisistä syistä lions-klubin
jäsenen lapselle tukea
ei voida maksaa.

JÄSENJOHTAJALTA

Tavoitteista
potkua
tekemiseen
Meillä on mukava tekemisen meininki piirissämme, olemme jopa menneet oman mukavuusalueemme ulkopuolelle, ja se on hyvä kehityksen suunta.
On oltu esillä erilailla turuilla ja toreilla.
Iloisuus näkyy ja se tarttuu ja tuo uusia kontakteja. Tälle kaudelle olemme saaneet uusia
jäseniä 46 ja eronnut on 57 jäsentä.
Tavoiteeni piiriimme jäsenjohtajana on,
että kauden lopussa perälauta on nau-lattu
kiinni ja olemme kasvun tiellä. Teemme tuon
yhdessä. Tavoitteet on hyvä olla niin minulla
kuin klubeilla, se antaa potkua tekemiseen.
Tuohon tekemiseen on piirissämme myös
konkreettisiä työkaluja. Meillä on tehty opastusvideo, miten rakennet ständin ja se löytyy
piirimme sivuilta.
Myös paketit vesi-/diabetes aiheesiin liittyen, joissa on kaikki tarvikkeet valmiina on
tehty klubien käyttöön.Koulutettu on monella tapaa ja meiltä voi kysellä asioita, niin
autamme oikein mielellään.

Muuttua pitää, mutta ei muutoksen vuoksi,
vaan siksi että siitä saamme uusia työkaluja toimintaamme. Jäsen/tiedotussuunnitelman tekeminen klubeissa on nyt ajankohtaista ja ne klubit jotka
ovat sen tehneet, niin siitä on tullut hyviä tuloksia.
Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi
tehdä jotakin, ja jos jokainen tekee jotain, niin tulee
kaikki tehdyksi.

Eija Tuomaala
jäsenjohtaja
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LC Haukipudas/Kellon perustama
Haukipudas-hiihto jo 42. kerran

YHTEISTYÖTÄ HIIHTOAREENOILLA
LASTEN LEIJONA-HIIHTO
– urheilullinen haaste
kaikille klubeille
Suomen Hiihtoliito ja Suomen
Lions-liitto ovat solmineet yhteistyösopimuksen lasten Leijona-hiihdosta.
Tulevana kevättalvena hiihtolomien
aikaan voivat klubit järjestää matalan
kynnyksen talvihiihtopäivän yhdessä
paikallisen urheiluseuran kanssa.
Hiihtoliitto tiedottaa asiasta urheiluseuroille, jotka ovat lioneille teknisenä
apuna.
Klubit kantavat vastuun järjestämisestä sekä palkintomitalin, tarjoilun
ym. tuotteiden hankinnasta. Tarjous
muutamasta mitalimallista on olemassa. Hinta on luokkaa 1€/mitali.
Näiden mitalimallien hintaan sisältyy myös sinivalkoinen mitalinauha.
Mitaleissa on hiihdon lajitunnus.
Tavoitteena on, että valtaosa
klubeista lähtisi järjestämään talvihiihtopäivää nuorille 4–12-vuotiaille.
Kummallakaan osapuolella ei ole
taloudellisia vastuita toisilleen.

Paikalliset toimenpiteet
käytännössä
Paikalliset
lions-klubit
ympäri
Suomea järjestävät lasten hiihtopäivän, jossa lapset pääsevät
kokeilemaan hiihtämistä. Tapahtuma
voi sisältää tekniikkaradan ja/tai hiihtokilpailun.
Hiihtoliitto laatii tapahtumakonseptin ja ohjeistukset helpottamaan
tapahtuman järjestämistä. Käytännössä tapahtuman järjestämiseen liittyvästä yhteistyöstä sopii paikallinen
lions-klubi yhteystyökumppanikseen
sopimansa paikallisen hiihtoseuran
kanssa. Ns. Järjestämisopas on jaettu
klubeille jo tammikuussa.

Miten I-piirissä
Suomessa näitä tapahtumia on
järjestetty kymmenittäin tänä talvena.
Suurin osallistujamäärä on ollut 400n
luokkaa.
Meillä ainakin raahelaiset ovat aktivoituneet kaikkien neljän klubin
voimin eli 4.3. tapahtuu. Hienoa
yhteistyötä! Ja mitalitkin jo tilattu!
Liminkalaisetkin ovat jo liikkeellä.
Hyvä 2. alue!!
Mitenkähän hiihtokuntamme Sotkamo ja oululaiset hiihtoaktiivit vastaavat haasteeseen? Ja pienelläkin
paikkakunnilla hiihtotapahtuma on
helppo järjestää.
Yhteyshenkilöinä ovat Lions-liiton
puolesta on piirikuvernööri Erkki Lappi (DG Eki 0400-557136) ja Suomen
Hiihtoliiton puolesta maastohiihdon
lajipäällikkö Eero Hietanen.
Myönteisellä mukanaololla tuotetaan iloa nuorille, jolloin jokaisella
on ainakin yksi tapahtuma hiihtoloman aikaan. Jokainen klubi voi
kuitenkin katsoa, minä päivänä heille
tapahtuman järjestäminen parhaiten
sopii.

Hiihtokisat aitiopaikalla
Pyöreän pöydän ritarit olivat kuningas
Arthurin palvelijoita ja kuninkaanvasalleja. Tarinoissa he edustivat ritarillisuuden
parhaita puolia. Nimitys Pyöreän pöydän
ritarit" tulee siitä, että he kokoontuivat
Arthurin linnassa Camelotissa pyöreän pöydän ympärille. Koska pöytä oli pyöreä, olivat
kaikki samanarvoisia.
Paikkana oli Vuokatin Amarillo -ravintola, jossa kokoontui porukoita erilaisilla
kokonpanoilla lounastamaan ja parantamaan maailmaa. Eräänä maanantaina
marraskuussa 2014 pöytään asteli Shotellin johtaja Pasi Tolonen ja kertoi
tarinan viikonvaihteen hiihtokilpailuista, jossa ei myyty ollenkaan pääsylippuja, vaan ihmiset kävivät kysymässä
lippuja heidän respasta, jossa asiaa hämmästeltiin.
Pasi tiesi pöydässä istuvan LC Sotkamon leijonia ja antoi meille vahvan
viestin: mitä me voimme tehdä? Siinä
päätimme porukalla, että teemme oman
aktiviteetin tapahtumaan ja otamme
pääsylippujen myynnin vastuullemme.
Samalla päätettiin, että pääsyliput tullaan myymään ilman ns. kassavastuuta
ja rahat siirtyvät suoraan Sotkamon Jymylle nuorisotyöhön.
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Ehdotuksemme pääsylippujen myynnin aloittamista otettiin hyvin vastaan
saajien taholta, ovathan leijonat ovat
auttamassa seuran nuorisotyötä omalla
työpanoksella. Viime tapahtumassa
yllätimme Puhtaat vedet -kampanjalla
tarjoamalla kaikille halukkaille kuumaa
teetä ja pipareita.
Tähän Hiihtoliiton isopomo tosi, että
olipas keksintö ja mieluisa yllätys leijonilta. Suomessa ei hänen mukaansa
koskaan aikaisemmin tarjottu teetä lipunmyynnin yhteydessä.
Olemme ottaneet kokonais-vastuun
tapahtumassa kilpailualueen merkitsemisestä maastoon sulkunauhoin ja lipunmyynnistä tauluin sekä purkuineen.
Pääportin rakentaminen on tehty Lions
-tunnuksin ja samoin olemme leijonaliiveissä.
Olemme vaihtaneet talkootyön TVnäkyvyyteen, siten että 2,5-metrinen
ns. laitamainos sijoitetaan pääsponsorien riviin ja 5 metrin laitamainos ns.
Hönkämäen nousuun. Tapahtumaa
seuraa noin 600 000–670 000 katsojaa
vuosittain television välityksellä.
Mitä lipunmyynti on? Se on ihmisten
huomiointia ja palvelua, tervehditään,
kiitetään ja toivotetaan tervetulleiksi

tapahtumaan, niin urheilijat, huoltajat
kuin maksavat asiakkaat.
Hyvä palvelu myyntitapahtumassa on
muuttanut käytöstä. Nyt moni henkilö,
jolla on ns. liiton vapaakortti ostaa lipun,
kun tietävät mihin lippurahat menevät.
Pääseekö maaston kautta ilmaiseksiEi. Me olemme ottaneet lipunmyynnin
myös maastoon sijoittuneille katsojille
ja kerromme heille, että tämä palvelu
on tehty heitä varten. Lähes poikkeuksetta he ostavat myös seillä pääsylipun.
Eräälle meidän lipunmyyjistä on muodostunut ns. kanta-asiakkaat eivätkä halua ostaa muilta lippua.
Tämän varainhankinta-aktiviteetin
kautta olemme saaneet omia uusia
kontakteja eri urheilijoihin, on otettu
yhteisiä ryhmäkuvia ja heistä moni on
avoimesti tukenut harrastustamme.
Pyrimme tervehtimään kaikkia urheilijoita heidän omalla äidinkielellään
kiinaa ja japania myöten. Heitä tavataan
päivän aikana useasti, kun he kulkevat
huoltoalueelle. Palkkioksi saamme kiitoksen ja hymyn, mikä parasta onkin!
Kausi 2020–2021 on juhlavuosi Hiihdon Suomen Cup 10 vuotta. LC Sotkamo pohti tammikuun klubi-illassa,
miten voisimme yhdessä eri toimijoiden
kanssa tehdä paremman tapahtuman.
Tämä avauksemme huomiotiin hyvin
paikallisessa Sotkamo-lehdessä ja myös
pääkirjoituksessa.
Jokainen onnistunut tapahtuma tuo
paikkakunnalle hyvinvointia ja leijonat
voivat kantaa oman kortensa kekoon
tarvittaessa!

Tämäkin on mielekäs tapa tehdä
hyvää yhteistyössä!

Kannatti istua pyöreässä pöydässä!

Hannu Anttonen

Aarto Mäkinen

Meneillään oleva oikullinen ja
paikka paikoin vähäluminen
talvi pakottivat järjestäjät perumaan vuoden 2020 Haukipudas-hiihdon. Lasten Haukipudas-hiihto sen sijaan kyettiin
järjestämään kolmannen kerran
talkoovoimin Haukiputaan Torpanmäellä lauantaina 15.2.2020.
LC Haukipudas/Kello perusti
Haukipudas-hiihdon
vuonna
1979. Ensimmäiseen hiihtoon
lähdettiin Kiiminkijoen jäältä
4.3.1979. Aurinkoinen sää ja
lentokeli houkuttelivat lähes 300
hiihtäjää laturetkelle 32 km tai
20 km reiteille.
1980 hiihtäjiä oli jo yli neljä sataa. Hiihtäjät lähtivät tällöinkin
laturetkelle jäältä Kiiminkijoen
ylittävän sillan läheltä. Toista
Haukipudas-hiihtoa olivat LC
Haukipudas/Kellon
kanssa
järjestämässä Haukiputaan Veikot ja Kellon Lyönti.
Jotta laturetkestä saataisiin joka
vuotinen tapahtuma, Haukiputaalla päätettiin LC Haukipudas/Kellossa lahjoittaa hiihdon järjestelyoikeudet neljälle
haukiputaalaiselle
urheiluseuralle – Haukiputaan Heitto,
Hauki-putaan Veikot, Kellon
Työväen Urheilijat ja Kellon
Lyönti.
Hiihdon 42-vuotisen historian aikana laturetki on jouduttu luonnonolosuhteiden takia
perumaan kolme kertaa. Ensimmäisen kerran 1990-luvun
lopulla hiihtämään ei päästy enää
Kiiminkijoen jäältä rantojen ollessa usealta kohdalta vesillä.
Tämän jälkeen ei ole enää hiihdetty Kiiminkijoella.
Vuonna 2014 ja kuten aiemmin mainittiin tänä vuonna
huonon lumitilanteen takia laturetki on jouduttu perumaan.
Laturetken metsäosuudet Iso-

MAINOKSEN KOKO 2 x 80 (100 x 80 mm)

MAINOKSEN KOKO 2 xLASTENSUOJELUA
80 (100 x 80 mm)
LAADUKASTA
LC Oulu-Uleåborg

niemessä ja Runtelin harjun
kivisyys ovat usein aiheuttaneet
ongelmia latujen teon osalta.
Vuosien myötä on esitetty
toiveita Haukiputaalla perhehiihdosta laturetkelle. Myös
lapsille on haluttu mahdollistaa
hiihtäminen.
Haukipudas-hiihdossa
on
perinteisesti ollut 10 km pituinen
reitti alle 16-vuotiaille.
Vuonna 2018 järjestettiin
ensimmäisen
kerran
Lasten
Haukipudashiihto. Lapset hiihtävät 4-, 6-, 8ja 10-vuotiaiden sarjoissa.
Neljä vuotiaat hiihtävät 100
metriä, 4–6-vuotiaat 200 metriä, 6–8-vuotiaat 400 metriä ja
8–10-vuotiaat 800 metriä.
Viimeisenä sarjana on perhehiihto, jossa vähintään kahden
hiihtäjän joukkueet hiihtävät 400

metriä. Kaikki osallistujat palkitaan mitalein ja pillimehuin.
Aikaa hiihdolle Lasten Hauki-pudas-hiihdossa ei mitata.
Tänä vuonna 100 lasta muutamien vanhempien kanssa osallistuivat tapahtumaan. MLL
Haukipudas järjesti samaan
aikaan
kepparitapahtuman,
johon osallistui 50 lasta keppihevosellaan.
Kaksipäiväisistä Haukipudashiihdoista on siten saatu koko
perheen tapahtuma ja hyvän tuulen laturetki. Vuonna 2021, jos
lumiolosuhteet sallivat, tullaan
hiihtämään 40. laturetki.

LASTENSUOJELUA
LAADUKASTALAADUKASTA
LASTENSUOJELUA

Hiihtämisiin.

Hannu Liljamo

LC Haukipudas/Kello
Haukiputaan Latu

WWW.KIMPPA.INFO
PALTAMO
WWW.KIMPPA.INFO
Puh: 0440768112
PALTAMO
Puh: 0440768112

WWW.KIMPPA.INFOTURULAN PERHEKOTI
PALTAMO
LAMPINSAARI
Puh: 0440768112
Puh: 0445671031
TURULAN PERHEKOTI
LAMPINSAARI
Puh: 0445671031

NIITTYPÄIVÄ
4.7.2020

Limingan pappilan
pelloilla
TURULAN
PERHEKOTI
LAMPINSAARI
Koko
perheen tapahtumassa
Puh: 0445671031
* viikateniiton
MM-kisat
* narikkatori
* kotiruokaa ja kahvia
* leikkimielisiä kisoja ja
tekemistä kaikenikäisille
TERVETULOA!
toivottaa
LC Liminka-Liminganlahti
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Vaalassa aloitetaan uusi
koko perheen hiihtotapahtuma
LC Vaala on ollut aloitteellinen uuden perhehiihdon järjestelyissä
Oulujärven hiihdon
tilalle.

Vaalan reserviläiset aloittivat Oulujärven ylityshiihdon Vaalasta
Kajaaniin vuonna 1967. Oulujärven jääpeite on jo muutamana
vuonna ollut sellainen, että hiihto
on jouduttu perumaan ja nyt hiihdosta on tehty lopettamispäätös.
LC Vaala oli mukana hiihdon
järjestelyissä useina vuosina ja
siksi päätti ottaa kopin uudenlaisen hiihtotapahtuman järjestämisestä Vaalaan.
LC Vaala esittää uudelle hiihdolle nimeksi Superän hiihto.
Hiihto on tarkoitettu perhetapahtumaksi, jonka keskuspaikkana
olisi Vaalan hiihtomaja Kurikkavaarassa.
Tapahtuman järjestelyihin on
kutsuttu yhteistyökumppaneiksi
vaalalaisia järjestöjä, Vaalan kunta ja Metsähallituksen metsäosasto.
Vaalan kunta on yhteistyössä
Metsähallituksen metsäosaston
ja Lions Club Vaalan kanssa kartoittanut ja merkannut maastoon
reitin, josta metsäosaston toimin
on tehty puiden poisto ja Vaalan
kunnan toimesta on puut kuljetettu paikkoihin, joissa osasta puista
tehdään latureitin tulipaikoille
polttopuita LC Vaalan toimesta.
Ensimmäinen yhteistyökokous on pidetty ja seuraavassa kokouksessa yhteistyökumppaneiksi
lupautuneet järjestöt ilmoittavat
sitoutumisestaan hiihdon järjestelyihin. Hiihdon nimestä on
myös tarkoitus päättää tuolloin.
Hiihtotapahtuma pidetään
lauantaina 14.3. kello 10–15.
Latureitin pituus hiihtomajalta
Suonperän autiotuvan kautta
Laavulle on edestakaisin noin
18,5 kilometriä. Latureitille tulee

Vartioitu
tien ylitys

Suonperän
Autiotupa
Pirttilammen
Nuotiopaikka

Hiihtomaja
ja

Laajalammen
laavu

I-PIIRIN VUOSIKOKOUS
lauantaina 25.4. Jäälin koululla
Laivakankaantie 10, 90940 Jääli
Suomen Lions-liiton 107-I –piirin piirikokous pidetään
lauantaina 25.4.2020. Kokouspaikkana on Jäälin koulu.
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen määräämät asiat.

ABC

huoltopisteitä tulentekopaikoille
ja hiihtomajalle.
Hiihtoreitin varrella olevat huoltopalvelut ovat ilmaisia (mehua
ja makkaraa). Hiihtomajalla on
ohjelmaa lapsille sekä kahvia ja

jo perinteisesti joululauluja vanhusten kanssa. Ssamalla kirjoitimme heidän puolestaan joulukortteja läheisille.
Omien jouluvalmistelujen
ohessa LC Raahe/Fantti leijonat
leipoivat 175 saaristolaisleipää
myyntiin. Leipien tuotto jaettiin
jouluksi lahjakortteina Raahen
huostaanotetuille lapsille.
Raahen Kalamarkkinat saivat
leijonaväriä kun LC Raahe/Fantti oli puhtaan veden tiedotusosastolla mukana tapahtumassa.Kuva
tästä sivulla 13!

pullaa tarjolla.
Urheilutalon wc-tilat ovat myös
käytettävissä ja latu hiihtomajalle
pidetään auki.
Hiihdon keskuspaikkana toimii
Hiihtomaja, jossa hiihtäjän on il-

moittauduttava reitille lähteväksi
sekä palanneeksi.
Hiihdon turvallisuudesta vastaa
LC Vaala viranomaisten hyväksymän turvallisuussuunnitelman
mukaisesti.
Suomen Punaisen Ristin Pudasjärven osaston ensiapuryhmän kanssa on sovittu ensiaputoimien järjestelyistä hiihdon
ajalle. Ensiapuryhmästä tulee
hiihtoon päivystämään moottorikelkkapartio pelastusahkiolla
varustettuna maastosta evakuointia varten sekä hiihtomajalle
kahden hengen jalkapartio. Hiihtomajalle perustetaan myös ensiapupiste.
Uudesta hiihdosta on tarkoitus tehdä koko perheen tapahtuma oheispalveluineen yhdessä
Vaalan kunnan, Metsähallituksen metsäosaston ja vaalalaisten
järjestöjen kanssa. Latureittiä on
tarkoitus tarvittaessa linjata tulevaisuudessa kysyntää vastaavaksi.
Tapahtumaan toivotaan osal-

EHDOLLA PIIRIKUVERNÖÖRIKSI
Antero Stenius, LC Jääli

Laavu

Raahen leijonat kirjoittivat
kortteja vanhusten puolesta
LC Raahe/Fantin loppuvuosi oli
kiireinen. Klubi järjesti ensimmäistä kertaa teatteripikkujoulun
Raahessa. Iltaan kutsuttiin kaikki I-piirin klubit mukaan. Illan
aikana vaihdettiin kuulumisia ja
saatiin ideoita oman klubin toimintaan.
Tilaisuuteen saatiin vieraita
Kiimingin
klubista
saakka.
Presidentti
ja
jäsenvastaava
puolisoiden kera. Illan tuotto annettiin huostaan otettujen lasten
joululahjakortteihin.
Joulun alla kävimme laulamassa

I-PIIRIN VUOSIKOKOUS

TIE 800 VAALAPUOLANKA

kelkkareitti
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Tule
n
mukaa
14.3.!

Kokouspäivän alustava aikataulu on seuraava:
09:00 – 12:30 Ilmoittautuminen, Jäälin koulu
09:00 – 9:30 Aamukahvi
09:30 – 11:00 Piirikokousseminaari
11:00 – 12:00 Lounas
12:15 – 13:15 Avajaisjuhla
13:15 – 13:50 Päiväkahvi
13:50 – 16:00 I-piirin vuosikokous
14.00 – 15:30 Puoliso-ohjelma

listujia myös naapurikuntien
alueilta. Ensimmäisellä kerralla
on tarkoitus haastaa Oulujokivarren Lions clubit osallistumaan
hiihtoon vähintään yhdellä kolmen hengen sekajoukkueella.
Toivomme, että hiihto saa kannatusta ja saisimme yhteistyöllä
aikaan perinteikkään Oulujärven
hiihdon sijalle mukavan tapahtuman liikunnan ja yhdessäolon
merkeissä. Yhdistykset voivat
tuoda tapahtumaan omia myyntitavaroitaan myytäväksi hiihtomajalle.
Tapahtumalla ei ole osallistumismaksua!

Kokoukseen ilmoittautuminen:
I-piirin internet sivun kautta www.lions107-i.fi.
Lue lisää piirin sivuilta maaliskuussa.
Tervetuloa!
Hannu Anttonen
Piirikuvernööri

Sinustako varapiirikuvernööri?
Koska määräaikaan mennessä ei kukaan ollut ilmoittautunut hakijaksi 2. varapiirikuvernöörin tehtävään, jatkamme hakuaikaa 15.3. asti. Hakemukset tehtävään toimitetaan
piirikuvernööri Hannu Anttoselle, Neulastie 8, 90800 Oulu.
Tehtävään vaaditaan perehtyneisyys piirin toimintaan kuten ohessa on kuvattu.
Voidakseen tulla valituksi ensimmäisen tai toisen varapiirikuvernöörin virkaan,
lionsjäsenen tulee täyttää seuraavat kelpoisuusvaatimukset:
(a) Olla yksittäis- tai osapiirinsä hyvässä asemassa olevan, asianmukaisesti perustetun
lionsklubin hyvässä asemassa oleva toimiva jäsen.
(b) Olla ennen ensimmäisen tai toisen varapiirikuvernöörin viran vastaanottamista palvellut:
(i)

Lionsklubin virkailijana joko kokonaisen kauden tai suurimman osan kautta; ja

(ii)

Piirihallituksen virkailijana kokonaisen kauden tai suurimman osan kaudesta.

(iii)

Ehdokas ei ole palvellut missään edellä mainituista viroista samanaikaisesti.

Olen 60-vuotias Oulun ammattikorkeakoulun yliopettaja. Koulutukseltani olen tekniikan
lisensiaatti (tuotantotalous) ja rakennustekniikan
diplomi-insinööri. Perheeseeni kuuluu puolisoni
Seijan (Nokian insinööri) lisäksi kolme poikaa,
37-v. rakennusinsinööri, 28-v. lakimies sekä kuopus 23.v oik.yo, sekä yksi pojanpoika. Asumme
omakotitalossa Jäälissä.
Olen ollut Lions club Jäälin jäsen vuodesta
1991. Toimin klubin presidenttinä kausilla
1996–1997 ja 2014–2015. Kaudella 2011–2012
toimin lohkomme puheenjohtajana. Klubimme
rahastonhoitajana olen toiminut useana kautena,
kuten myös nykyisellä toimikaudella. Puolisoni Seija on ollut klubimme jäsen
vuodesta 2004, ja on hän toiminut klubin presidenttinä ja sihteerinä.
Lions-toiminta on ollut yhteinen harrastuksemme jo kahdenkymmenenkahdeksan vuoden ajan. Lions-toimintaan meitä on innostanut mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin, toimia hyvässä seurassa, ja auttaa tarpeessa olevia. Olemme
saaneet toiminnassa valtavasti ystäviä ja palkitsevia kokemuksia.
Lähitulevaisuudn haasteita Lions-toiminnassa on jäsenmäärän nostaminen
sekä toiminnan kehittäminen monipuolisemmaksi. Lions-järjestön tunnus
on ”Me Palvelemme”, ja nyt toiminta kaipaa lisää tekeviä käsiä, kotka voivat
kokea auttamisen konkreettisesti kohtaamalla avun saajat välittömästi.
Harrastuksiini kuuluu Lions-toiminnan ohella talvella hiihtäminen, kesällä
moottoripyöräily ja syksyisin hirvenmetsästys, sekä ympärivuotinen mökkeily
Kuusamossa. Sotilasarvoltani olen luutnantti.

EHDOLLA 1. VARAPIIRIKUVERNÖÖRIKSI
Vesa Ojanperä, LC Siikajoki
Henkilötietoja: Syntynyt 1957 Paavolassa, ylioppilaaksi Ruukin lukiosta 1976,
valmistunut filosofian kandidaatiksi Oulun yliopistosta 1983 pääaineena
maaperägeologia. Ympäristösihteeri vuodesta 1987.
Työpaikka: Ympäristösihteerinä Pyhäjoen kunnassa.
Luottamustoimia: Maakunnallisia luottamustehtäviä kansalais- ja työväenopistojen piirihallinnossa ja teatteriyhdistystoiminnassa. Lukuisia alueellisia
ja paikallisia pitkäaikaisia luottamustehtäviä kunnissa, seurakunnissa ja eri yhdistyksissä liittyen lionstoiminnan lisäksi mm. kotiseututoimintaan, liikuntaan
ja urheiluun ja teatteritoimintaan.
Toiminta Lions-järjestössä: Vuodesta 1989 LC Siikajoen jäsen, presidentti
1992–93 ja 2011–12, CS 2005–06, ZC 2010–11. Palvelutyössä erityiskohteena
veteraanit ja nuoret. Toimittanut julkaisun Siikajoen veteraanimatrikkeli. Ollut
nuorisoleiriläisten isäntäperheenä useita kertoja. I-piirin leo-johtaja vuodesta
2016.
Johtoajatus: Palvelun perinne jatkuu. We serve – me palvelemme – on ollut
alusta pitäen lionsjärjestömme toimintaa kuvaavana tunnuslauseena ja on
ajankohtainen edelleen. Perusajatus, että klubilaisista ja klubeista kaikki palvelu
syntyy ja lähtee.
Harrastukset: Lions-palvelutyö, kotiseututyö, liikunta, sukututkimus, matkaopas, harrastajanäytteleminen.
Perhe: Aviopuoliso lion Marja ja kolme aikuista lasta, viisi lastenlasta.
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TOIMINTAKERTOMUS 2018-2019
Lions piiri 107-I

“

I-piirin 54. toimintakausi käynnistyi kansainvälisessä vuosikokouksessa Las Vegasissa.
Järjestömme kansainväliseksi
presidentiksi valittiin ensimmäisen kerran nainen, Islantilainen Gudrun Yngvadottir. Hän
kehotti kaikkia kääntämään katseet horisonttiin ja hakemaan
toimintaan yhdessä uusia tuulia
ja ajatuksia horisontin takaa.

Klubien välinen
yhteistyö
kasvoi kauden
aikana
merkittävästi.

Jäsenistö ja klubit

Edelliskauden päätteeksi käynnistettiin
jäsenhankintakampanja päämajan avustuksella
tavoitteena kääntää piirin jäsenmäärä kasvu-uralle. Tavoitteena
oli hankkia 142 uutta jäsentä,
perustamalla piiriin kaksi uutta
vähintään 20 jäsenen klubia ja
pitämällä jäsenpoistuma alle
90:ssä.
Tavoitteena oli myös nostaa
naisjäsenten osuus 25 %:sta
30 %:iin. Tärkeimpiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi olivat:
(1) klubiviihtyvyyden lisääminen, (2) passiivisten jäsenten aktivoiminen
henkilökohtaisen
yhteyden ottamisen avulla, (3)
klubien näkyvyyden lisääminen
ja (4) heikkojen klubien tukeminen.
Näkyvyyttä lisättiin olemalla
esillä erilaisissa yleisötapahtumissa. Esilläoloon tehtiin ns.
messupaketteja piirimme jokaiselle alueelle. Messupaketeissa
on palveluhaasteisiimme liittyvää materiaalia.
Piirin jäsenmäärä on ollut
laskeva jo pitkään. Kauden
2011–2012 alussa jäsenmäärä
oli 1399. Jäsenmäärä laski
kausittain noin 20 jäsenen vauhdilla, mutta kaudesta 2015–
2016 alkaen vähenemä on ollut
yli 30.
Kaudelle 2018–2019 asetettua jäsenmäärän nettolisäystä
30 ei saavutettu. Piirin jäsenmäärä oli kauden alussa 1 184
ja kauden lopussa 1 130, joten
jäsenkatoa oli 54 jäsentä.
Piiriin perustettiin aivan
kauden lopussa yksi uusi liitännäisklubi. Aktiivisia klubeja
kauden lopussa oli 52.

Tiedotus ja viestintä

Ulkoisen tiedotuksen ja viestinnän tavoitteena oli lisätä
klubien näkyvyyttä erityisesti
paikallislehdissä, sosiaalisessa
mediassa ja TervaLeijonalehdessä. Tavoitteena oli myös
laajentaa Hyvän päivän tapahtumia ja 100-vuotisjuhlavuoden
aktiviteetteja
paikkakunnan
yleisötapahtumiksi.

$/jäsen). Melvin Jones -jäsenyyksiä hankittiin yhteensä
seitsemän kappaletta. Kaikki
klubit eivät tehneet tavoitteen
mukaisia lahjoituksia 5 $/jäsen
toimintakaudessa.

Klubivierailut
ja aluefoorumit

Konkreettisina tavoitteina oli
1) päivittää piirin ja klubien
www-sivut, 2) julkaista kaksi
numeroa TervaLeijona-lehteä,
3) lisätä aktiivista tiedottamista
piirin ja klubien toiminnoista
hyödyntäen mediaa ja somea
sekä 4) olla esillä piirihallituksen ja klubien voimin erilaisissa
yleisötapahtumissa.
Piirin tiedotus klubeille toteutettiin sähköpostitse jaetulla
piirikuvernöörin kirjeellä, koulutustoimialan erillistiedotteilla
ja piirin omilla nettisivuilla.
Piirillä ja useilla klubeilla on
myös omat Facebook-sivut.
TervaLeijona-lehteä tehtiin
edellisen kauden tapaan kaksi
numeroa 20-sivuisena tabloidpainoksena: 1/2018-2019 ilmestyi lokakuun puolivälissä
ja 2/2018-2019 helmikuun
lopussa. Ensimmäisessä painosmäärä oli 30 000 kpl ja
toisessa 3 000 kpl.
Ensimmäisen lehden tarkoituksena oli tuoda esille, mitä kaikkea hyvää lionit tekevät klubin
omalla paikkakunnalla. Jälkimmäinen lehti oli jäsenlehti, jossa esiteltiin toiminnan lisäksi
piirin ja Suomen Lions-liiton
vuosikokousasioita.
TervaLeijona-lehden sisällön
kehittämisen tarkoituksena on
ollut tukea klubien jäsenhankin-

taa ja toimia klubitoiminnan
markkinoinnin tukena.
Molempien lehtien päätoimittajana oli lion Elsi Salovaara
LC Oulu/Pokkitörmä, vastaten
myös toimitus- ja taittotyöstä.

Koulutus

Koulutuksen tavoitteena oli klubi- ja piirivirkailijoiden valmennuksen edelleen kehittäminen.
Erityistä huomiota päätettiin
kiinnittää lohkonpuheenjohtajien valmennukseen. Konkreettisina tavoitteina oli Johtamisen

tehostaminen – yhteistyö ja
työnjaot, vuorovaikutteinen piirin ja klubien välinen yhteistyö
ja vaikuttava valmentaminen.
Koulutustoiminnassa keskityttiin ajankohtaisten aktiviteettien
ja avainviestien tiedottamisen
kautta tapahtuvaan Lionstoimijoiden ja virkailijoiden
perehdyttämiseen ja tietämyksen varmistamiseen.
Osallistumisaktiivisuus koulutus- ja valmennustilaisuuksiin
oli tällä toimintakaudella kohtuullisella tasolla.

Piiri järjesti Oulussa, Raahessa ja Kajaanissa yhteensä 28 eri
koulutustilaisuutta. Koulutuksiin ja valmennuksiin osallistui
yhteensä 330 jäsentä piirin kaikista klubeista.
Lions Liiton järjestämään
RLLI-koulutukseen osallistui
GLT Ulla Karppinen.
Jäsen- ja koulutusjohtaja valmistelivat opetusvideon messuesiintymisestä, Luovin oppilas toteutti sen.
Merkittävää oli, että koulutustoimikunta sai valmiiksi Klubin

käsikirjan e-kirjana.
I-piirin alueella järjestettiin
kauden aikana yksi Lions Quest
-peruskurssi Oulussa maaliskuussa 2019, johon osallistui 15
koulutettavaa. I-piirin alueella
ei ole ongelmia saada kurssilaisia. Kasvattajien kiinnostus on
ollut suurta.

Toimintakauden yhtenä tavoitteena oli lisätä klubien ja lohkojen välistä yhteistyötä ja löytää
keinoja piirin heikkojen klubien
tukemiseen.
Klubivierailut jaettiin piirikuvernööritiimin kesken. Piirikuvernööri, II alueen puheenjohtaja Jari Hautala vieraili
kaikissa II-alueen klubeissa, ensimmäinen varapiirikuvernööri,
III alueen puheenjohtaja Hannu
Anttonen III-alueen klubeissa
ja toinen varapiirikuvernööri,
I alueen puheenjohtaja Antero
Stenius I-alueen klubeissa.
Piirin ja alueiden yhteisiä ajankohtaisia asioita käsiteltiin aluefoorumeissa, jotka pidettiin
syys- ja helmikuun lopussa.

Palvelu ja varainhankinta

Kansainvälinen toiminta

MyLCI
palveluaktiviteettiraporttien mukaan klubit suorittivat yhteensä 1 126 palveluaktiviteettia. Aktiviteeteissa
tehtiin yhteensä 25 436 Lionstuntia. Palvelusta hyötyneitä oli
yhteensä 231 954. Varoja piirin
klubit keräsivät yhteensä 112
975 $ ja lahjoittivat 70 995 $.
Arne Ritari -säätiö. Kauden
aikana lyötiin 4 Lions-ritaria.
Klubien omiin hankkeisiin Ipiiristä tuli kaudella 2018–2019
AR-säätiölle vain yksi hakemus:
Laavun ja halkokatoksen rakentaminen, LC Jääli, kustannusarvio 3 300 €, josta ARS:n
avustus 1 650 €.
Adressien myynnissä jäätiin
hieman tavoitteesta, joka oli 0,6
adressia/I-piirin jäsen. Piirissä
myytiin adresseja 500 kpl.
LCIF-säätiö ja Melvin Jones
-jäsenyydet. Piirin klubit lahjoittivat LCIF-rahastoon kauden
aikana yhteensä 8792,47 $ (7,78

Nuorisovaihtoon lähti I-piiristä
16 nuorta ja piirimme alueella
majoittui 7 nuorta, jotka olivat
muiden piirien järjestämillä
leirillä.
Rauhanjulistekilpailu. Piirihallituksen marraskuun kokouksessa Suomen loppukilpailuun valittiin kolmen rauhanjulistetyön
joukosta Limingan Tupoksen
yhtenäiskoulun oppilaan Miisa
Pärin työ ”Ketään ei kiusata tai
haukuta, tehdään kivoja tekoja”. Teemana oli ”Ystävälliset
teot ovat tärkeitä”.
Kummilapsitoiminta on
järjestetty Suomessa Sri Lankan
ystävät ry:n kautta. Suomalaisten Lions-klubien ja yksittäisten
lionien antamien avustuksen
saajina oli kaudella 2018–2019
1 073 lasta.

Piirin yhteisaktiviteetit

Oulun seudun klubien yhteinen Kuusisaaren talvitapah-

tuma järjestettiin toisen kerran
16.3.2019 useiden toimijoiden
ja Oulun kaupungin kanssa
yhteistyössä. Oulun kaupunginhallituksen jäseniä oli haastettu
leikkimieliseen lentopallopeliin.
Monipuolinen ohjelma houkutteli paikalle 500 oululaista lasta
perheineen. Tapahtuman koordinoijina olivat LC Oulu/Raatti
ja PDG Jouko Lampinen.
Lionien perinteeksi muodostunut ympäristönsiivouspäivä
järjestettiin toukokuun viimeisellä viikolla. Tempaus toteutettiin jo kolmannen kerran, mukana oli piirin kaikki alueet.
Tempauksen aikana siivottiin julkisia alueita roskista
yhteistyössä
alueurakoitsijoiden, koulujen, päiväkotien,
järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.
Kampanja oli osa Lionsliiton Puhtaat Vedet -projektia. Koordinaattorina toimi
Eija Tuomaala, LC Kiiminki.
Puhtaat vedet -projektiin liittyen
useat klubit tekivät myös omia
aktiviteetteja. Nämä aktiviteetit
huomioitiin myös Lions liitossa, josta saimme piiriin tunnustuksena Ympäristöpalkinto
kiertopalkinnon.
Perinteinen lasten leijonaoulumpialaiset järjestettiin totuttuun tapaan alkukesällä.

Kiitokset

Kolmen vuoden aikana olen
saanut tutustua kattavasti piirimme leijoniin ja klubien toimintaan. On ollut ilo seurata
miten hienosti klubit tekevät
palvelutyötä omilla toimintaalueillaan.
Palvelutyön ohella klubien varainkeruu on ollut merkittävää
ja saaduilla varoilla on saatu
paljon hyvää niin paikallisesti
kuin myös maailmanlaajuisesti. Suuret kiitokset kaikille
leijonille tästä tekemästänne
pyyteettömästä työstä.
Kaudelle asetetut korkeat
tavoitteet jäivät vielä saavuttamatta, mutta monessa asiassa
saatiin paljon kehitystä. Kansainvälisen presidentin pyynnön mukaisesti katsoimme
horisontin taakse ja teimme
monia asioita uudella tavalla.
Jäsenhankintaan saimme uusia työkaluja ja klubien välinen
yhteistyö kasvoi kauden aikana
merkittävästi.
Kiitokset kaudesta piirimme
leijonille, puolisoille ja Leoille.

I-piirin alueella Puhtaat vedet -hanke on näkynyt hyvin tapahtumissa.
Perinteiset Raahen Kalamarkkinat saivat väriä kun LC Raahe/Fantti
oli mukana tapahtumassa teemanaan Puhdas vesi -hanke.

Punainen Sulka -tukea
ympäristöteemaiseen
nuorisotyöhön
Lions-Liiton
kuvernöörineuvosto on päättänyt marraskuussa myöntää 40 000
euroa Leijonat puhtaan veden puolesta -hankkeessa
tehtävän nuorisotyön tukemiseen. Raha myönnettiin
Punainen Sulka -keräyksen
varoista.
Ihminen on osa luontoa
ja luonto on osa ihmistä.
Ympäristöstä välittäminen ja
siitä yhdessä huolehtiminen
on yksi ihmisen tärkeimmistä
elämisentaidoista, joka tukee
ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia,
ennaltaehkäisee
tutkitusti päihde- ja häiriökäyttäytymistä sekä syrjäytymistä
ja vaikuttaa kehittyvän nuoren
mielenterveyteen tasapainottavasti.
Näistä syistä nuorten luontosuhteen vahvistaminen on
elintärkeää ja sen vaikutukset
läpileikkaavat nuoren koko
elämän. Luonto palauttaa ihmisen kokoisekseen ja opettaa
meille elämänhallintaa.
Ilmastokriisin aikakaudella
yksi nouseva nuorten mielenterveyttä uhkaava tekijä on
nuorten kasvava ilmastoahdistus. Ilmastoahdistusta voidaan
vähentää luonnossa ja luonnon

elinvoimaisena säilyttämisen
vuoksi tehtävillä myötätuntoisilla palveluteoilla.
Kun nuori toimii luonnon
puolesta, hän kokee olevansa
osa ratkaisua, aktiivinen toimija. Tekeminen tuo nuorten
elämään mielekästä sisältöä.
Nuorten ilmastoahdistusta lieventävä tekijä on myös
tunne kuulluksi tulemisesta ja
tuki hädän hetkellä kun oma
näkemys ja kokemus ei vielä
riitä ymmärtämään.
Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke rakentaa yhteyttä
ja osaamisen kiertoa sukupolvien välille. Tavoitteena on
erilaisten yhteistyökumppanuuksien kautta (viimeisimpänä
Suomen partiolaiset ry) muodostaa Suomeen ylisukupolvista nuorten hyvinvointia
tukevaa ja luontoarvoihin perustuvaa yhteistoimintaa.
Lähde elämisentaito -kummiksi nuorelle ja mukaan
ylisukupolviseen Leijonatoimintaan rakentamaan nuorten
kanssa hyvää huomista!
Karoliina Vilander

044 0900912
karoliina.vilander@
lionstoimisto.fi

Jari Hautala
DG 2018– 2019

Qstock-festareilla kesällä 2019 Puhtaat vedet näkyi monen iholla.
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KLUBIT TOIMIVAT
KOLUMNI

Pohjoisin
Leo-tiimi

Lohkarin mietteitä

O

len ollut mukana lions-toiminnassa yli kuusi
vuotta. Aika rientää. Olen LC Oulunsalo Salottarien charterpresidentti ja toiminut 'leijonaurani' aikana monenlaisissa tehtävissä klubissani ja
piirissä. Tällä toimintakaudella toimin 2-alueen 1-lohkon
puheenjohtajana.
Lohkon puheenjohtajan tehtäviin kuuluu isossa kuvassa
toimia klubien ja piirin välisenä viestinviejänä. Lohkari
tunnustelee tunnelmia klubeissaan, käy vierailulla niissä
ja välittää terveisiä klubeihin ja toisaalta klubeilta piirihallitukselle. Mitä tämä on käytännössä tarkoittanut? Mitä
se vaatii?
Kauden alussa olen kartoittanut lohkoni klubit, niiden
jäsenmäärät ja sopinut mahdollisuuksien mukaan vierailuista klubeihin. Tällä hetkellä osa klubivierailuistani on
vielä käymättä, mutta pyrin vierailemaan niissä huhtikuun loppuun mennessä.
Klubivierailut ovat tämän tehtävän ehdoton suola.
Vastaanotto on poikkeuksetta lämmin, klubit ovat kaikki
erilaisia, ja toteuttavat valtavan määrän erilaisia aktiviteetteja.
Lohkarin tehtävänä on osallistua aluefoorumeiden ja
lohkon kokouksien järjestämiseen. Minä olen luonteeltani tapahtumanjärjestäjä ja olen viihtynyt tässä roolissa
hyvin.
Toki toivoisin, että lohkon ja alueiden puheenjohtajien,
sekä piirin järjestämiin tapahtumiin saataisiin enemmän
osallistujia. Niiden eteen tehdään kuitenkin paljon työtä.
Ja voin luvata, että lähdet jokaisesta tapahtumasta innokkaana kotiin. On ilo tavata kanssalioneita, jakaa kokemuksia, solmia yhteistyökuvioita ja keksiä uusia ideoita.
Haastan kaikki I-piirin lionit osallistumaan vähintään
yhteen piirin tapahtumaan tai koulutukseen vuodessa,
sekä vierailemaan vähintään yhdessä klubissa kauden aikana. Se ei ole iso ajallinen ponnistus, mutta antaa niin
paljon.
Mikäli sinulle tarjoutuu mahdollisuus tarttua lohkon
puheenjohtajan tehtävään, ota se vastaan! Tämä ei ole
rakettitiedettä. Tämä on kuuntelemista
ja auttamista. tämä on tukemista ja
rohkaisua.
Kuulostaa ihan lions-toiminnalta.
Kevätterveisin

Sanna Loukkola
LC Oulunsalo/ Salottaret

Anna vähän aikaasi,
saat suuren ilon sydämeesi
Lionstoiminta tarvitsee
uusia jäseniä, mutta
rekrytoinnissa törmätään
usein ihmisten kiireeseen. Mikä avuksi?
Jalkauduimme muuan viikko
sitten Ojalan Erkin kanssa
muhoslaisiin ruokakauppoihin,
uusien leijonien rekrytointikierrokselle. Erkki oli veistänyt
arvontapalkinnoksi suuren, puisen karhuveistoksen, joka ihastutti monia ja sai osallistumaan
maksuttomaan arvontaan.
Rekrytointikierroksemme
Muhoksella tuotti lopulta satoa: saimme lupaavan määrän
lappuja, joissa ilmoitettiin kiinnostuksesta liittyä mukaan lionstoimintaan.
Tämä osoitti jälleen kerran sen
todeksi, että kannattaa jalkautua ja lähteä omilla kasvoilla
ihmisten pariin. Kertomalla
omasta lionskokemuksesta voi
sytyttää toisissa kipinän lähteä
myös mukaan hyvää tekemään.
Me kaikki lionsklubit painimme saman haasteen kanssa:
Miten saada toimintaan mukaan
uusia jäseniä? Lions Clubien toi-

minta on valtaosalle ihmisistä
tuttua ja vapaaehtoistyötämme
arvostetaan, mutta itse ei olla
valmiita tulemaan mukaan toimintaan lähimmäisten hyväksi.
Kun kysyimme, olisiko henkilöllä kiinnostusta tulla mukaan klubiin, oli ensimmäinen
vastaus: ei minulla ole aikaa.
Kun kerroin, ettei aikaa tarvitse olla kuin säännöllisesti noin
yksi tunti kuukaudessa kokoukseen ja sen lisäksi valinnaisesti
vapaaehtoistempauksiin,
henkilö meni hiljaiseksi. Hän
selvästi jäi pohtimaan, niinkö
vähän se vain veisi aikaa?
Otin rekrytointikierrokselle
mukaan kolmekuukautisen tyttäreni, näyttämään esimerkkiä
siitä, että mukana voi olla perheellinenkin. On vain kyse siitä,
mihin ja miten aikaansa haluaa
käyttää. Kiire on kaikilla, mutta
kun kyseessä on lähimmäisten
auttaminen, saa vähäisessäkin
ajassa paljon hyvää aikaa.
Onko aikapula oikea syy
vai tekosyy? Tämän päivän
yhteiskunnassa
arvostetaan
omaa aikaa. Se on hyvä asia,
mutta olisi tärkeä nostaa katse

välillä myös ylös nähdäkseen,
miten paljon hyvää voisi saada
aikaan antamalla aikaa myös
toisille.
Yksinäisyyttä ja avuntarvetta on koko ajan enemmän.
Lionstoiminta on yksi keino olla
läsnä toisille ja auttaa muita, ja
saada siitä hyvää mieltä myös
itselleen.
Ehkä toisten ihmisten parissa
tehtävään vapaaehtoistyöhön
voisi käyttää osan siitä ajasta,
jonka nyt käyttää sosiaalisen
median maailmassa oleiluun?
Aito kontakti toiseen ihmiseen
voisi parantaa omaakin elämänlaatua.
Vapaaehtoistyö on elämäntapa. Se on parhaimmillaan mukava harrastus, joka antaa itselle
paljon ja samalla myös muille.
Kaikki voittavat, kun hyvän
tekemisen kohteena ovat toiset
ihmiset.

SHELL POLTTONESTEET MEILTÄ
SOITA JA TILAA 0800 192 92
WWW.LAMPOPUISTO.FI

Laura Varela
de Saaranen
Presidentti
Lions Club Muhos

Terveisiä Suomen pohjoisimmalta Leo klubilta! Leo Club
Oulu/Kempele klubissa on tällä
kaudella virallisesti mukana
yhdeksän jäsentä, mikä lähentelee normaalia Leo Club jäsenmäärä.
Klubin suunnitelmissa on
toteuttaa kevään 2020 aikana
muun muassa Oulun eläinsuojeluyhdistykselle ruokakeräys
sekä Pääsiäismunajahti yleisötapahtuma Ainolan-puistossa.
Kauden 2018–2019 aikana
klubin fokuksena oli rekrytointi,
mitä toteutettiin eri oppilaitoksissa ja tapahtumissa kauden
aikana. Rekrytointia toteutettiin
Lions I-piirin myöntämän tuen
avulla.
Onnistunein näkyvyyttä
lisäävä tapahtuma vuodesta toiseen on ollut Oulun yliopiston
Vulcanalia-messuihin osallistuminen. Keväällä 2019 klubi
järjesti Leo-projektin tuella
virkistymistapahtuman, johon
se kutsui mukaan toiminnasta
kiinnostuneita. Projektin tuella

tilattiin myös markkinointikäyttöön heijastimia sekä itse suunniteltuja haalarimerkkejä ja tiimipaitoja.
Tukea on hyödynnetty myös
uusien klubien perustamishankkeisiin, klubin näkyvyyttä

lisäävien aktiviteettien markkinointiin ja toteutukseen sekä
erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin Leo Club tapahtumiin.
Kauden 2018–2019 aikana
klubi toteutti yhteensä seitsemän aktiviteettia ja neljä rek-

rytointitapahtumaa. Leo Club
Oulu/Kempele kiittää Lions
I-piiriä sen antamasta tuesta!
Leo-projektin varoilla pyritään
lisäämään klubin näkyvyyttä
ja elinvoimaisuutta edelleen
kevään 2020 aikana.

Panostuksia yhteisöllisyyteen
Kuhmon Helenoiden
uusi vuosikymmen
alkoi luovuttamalla
erilaisia nyssäköitä
naapurustoon.
Kävimme nimittäin viemässä
Kainuun Lepokynnään ikäihmisten askartelupiirille lahjakortin
askartelutarvikkeiden
ostamiseen, samoin muistimme
Pallotuvan Virikepiiriä. Muistimme myös Lähiötuvan asiakkaita tarjoamalla heille ajankohtaista – ja toivottavasti myös
mielenkiintoista – luettavaa
Kainuun Sanomien vuosikerran
muodossa.
Lähiötupa on matalan kynnyksen
kokoontumispaikka
heille, jotka kaipaavat juttuseuraa, lämmintä ruokaa tai
vaikkapa ruoka-apua.
Ja ne varsinaiset nyssäkät
odottavat vielä ojentamista.
Ne ovat nimittäin kirjastossa
järjestettävän Novellikoukun ja
Kaesan kahvilan kudontapiirin
innokkaiden käsityöntaitajien
villalangat.
Niillä osallistujat pääsevät jatkamaan työtään kutoen erilaisia
asusteita niin Kainuun keskussairaalassa Kajaanissa syntyville vauvoille kuin kotihoidon
ja diakoniatyön kautta muille
lämmintä tarvitseville.

LC Kuhmo / Helenan leijonat tekivät ystävänpäivävierailun Lähiötuvalle, jonne klubi tilasi Kainuun Sanomat vuodeksi. Lahjakortin luovutti klubipresidentti Sinikka Soikkeli ja vastaanotti Merja Väisänen.

Muistamamme piirit edustavat juuri sitä, mitä nykyaikana kaivataan; yhdessäoloa,
yhteisöllisyyttä. Ajankohtainen
asia on myös siksi, että hiljattain
valmistunut tutkimus kertoo,
kuinka nykynuoret arvostavat
yhteisöllisyyttä todella paljon.
Mutta miksi siis tähän on
kuitenkin tultu? Siis siihen,

että jokaiselle opiskelijalle tehdään ikioma asunto. Me 60- ja
70-lukujen opiskelijat asuimme
alivuokralaisina perheissä tai
opiskelija-asuntoloissa.
Itse asuin aikoinani Turun ylioppilastalolla pitkän käytävän
varrella, jonka kummallakin
puolella oli huoneita, joissa piti
majaa aina kaksi opiskelijaa.

Käytävän päässä oli pieni keittiö ja suihkut.
Vasta ansioituneet opiskelijat
saivat oman huoneen. Oli siis
valtava edistys, kun rakennettiin asuntoja, joissa oli yksiöitä
ja kerroksissa tilavia oleskelutiloja. Tai kun tuli mukavia
muutaman hengen soluasuntoja
yhteisine olohuone-keittiöineen

ja kylpyhuoneineen.
No, opiskelijat eivät enää halunneetkaan niihin, vaan soluja
jaettiin pieniksi pesiksi tai vanhemmat ostivat kunnon yksiön
– siis, opiskelurauhaa.
Missä onkaan se yhteisöllisyys, oiva tapa oppia oppilaitoksen tavoille, tutustua mahdollisesti uuteen kotikaupunkiin
ja uusiin ihmisiin?
Meidän varhaisvanhuutta
elävien ei kannata olla huolissamme tulevaisuudesta, meillä
yhteisöllisyyttä riittää. Mutta
leijonaklubilaiset täällä Suomessa ikääntyvät. Siksi leoklubien
toiminnan tukeminen on yksi
tärkeimmistä toimintamuodoistamme.
On hienoa, että meillä on
viitisentoista virkeää klubia,
mutta lisää tarvittaisiin. Meillä
Kuhmossa leotoiminta valitettavasti loppui nuorison vähenemiseen, mutta näin ei ole kaikkialla.
Klubitoimintahan on mahtava esimerkki kouluttavasta
yhteisöllisyydestä,
hauskanpidosta ja kokemusten keräämisestä. Nyt siis tukemaan leojen
toimintaa ja uusien leoklubien
perustamista!

Imppu Aalto
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KLUBIT TOIMIVAT

Pattijoella vietettiin nelikymppisiä
LC Pattijoki vietti
lauantaina 25.1.2020
perustamisensa
40-vuotisjuhlia Alto
Maressa Raahessa.

Ensi
vuonna
si!
uuksik

Diabetes liikutti Raahessa
I-piirin 2-alueen 3-lohkon perinteisessä
yhteistapaamisessa
toukokuussa 2019 esillä olleista
ehdotuksista LC Raahe/Kreivi
tarttui Diabeteskävelyyn. Se oli
määrä järjestää 12. lokakuuta
valtakunnallisena tapahtumana
paikkakunnittain, yksittäisten
LC-klubien toimesta tai paikkakunnan/alueen
klubien
yhteistyönä.
Raahessa tapahtuman suunnittelu aloitettiin palaverilla 4.6.
LC Raahe/Kreivin lisäksi paikalla oli edustajat LC Raahe/
Fantista ja LC Vihannista sekä
Raahen Diabetesyhdistys ry:stä.
Myös 2. varapiirikuvernööri
Vesa Ojanperä LC Siikajoelta
oli mukana tapahtumassa ja sen
suunnittelussa. LC Siikajoki ja
LC Vihanti järjestivät kuitenkin
erikseen omat paikalliset diabetes-kävelytapahtumansa.
”Tuuppa käveleen” -sloganilla mainostettu koko perheen
tapahtuma käynnistyi Raahen
Koivuluodon liikunta-alueella
lauantaina 12.10. kello 12. Koleahkosta säästä huolimatta ei
sisätiloja tarvittu – sellaiseenkin
oli varauduttu.
Tilaisuuden avasi LC Raahe/
Kreivin
presidentti
Pentti
Rahkamaa ja tervetulosanat
lausui kansanedustaja, eduskunnan diabetestyöryhmän varapuheenjohtaja Katja Hänninen.
Luultavasti sää jonkin verran verotti kävijämäärää, mutta
kuitenkin osallistujia oli useita
kymmeniä. Ennen varsinaista
kävelyä yleisöllä oli mahdollisuus tutustua Diabetesyhdistyksen materiaaliin ja arpojen
ostoon yhdistyksen teltalla.
Paikalla olivat myös diabeteshoitajat Piia Siermala ja Heli
Havia. Alkuverryttelyn kävelyyn
vetivät Raahen Naisvoimistelijoiden nuoret. Yleisöä viihdytti
ja kävelyä tahditti Raahen harmonikkakerho ja tapahtuman
juontamisen ja haastattelut hoiti
Radio Pookin toimittaja Paavo
Törmi. Koko tapahtuman do-

Kiitos kaikille juhlien järjestelyihin veli Pekka Savolaisen johdolla osallistuneille,
samoin kaikille juhliin osallistuneille kutsuvieraille ja
klubimme veljille ja ladyille.
Naapuriklubit Raahesta,
Siikajoelta, Vihannista, Pyhäjoki/Merijärvi klubista ja
Ruukista onnittelivat virkeää
40-vuotiasta. Vesa ja Marja
Ojanperä toivat 107-I piirin
tervehdyksen.
Presidentti Markus Törmäsen tervehdyssanojen jälkeen
kajautettiin ilmoille Leijonalaulu. Myös klubin ensim-

mäinen presidentti Pentti J.
Voutilainen osallistui juhlaan
ja kummi Maunu Kaisto (92v)
lähetti myös tervehdyksensä.
Perustajajäsenistä klubissa
ovat vielä mukana Esa Pietilä
ja Reijo Härönoja.
Puheitten jälkeen nautittiin
maukas juhlaillallinen juomineen ja jälkiruokineen, jaettiin ansiomitaleja ja pidettiinpä
pienet "ilmaisarpajaisetkin".

Veli Esa Pietilä esitti klubin
historiikin, joka kertoi klubin
toimeliaisuudesta ja monista
monista
aktiviteeteista
vuosien varrella.
Iltaa jatkettiin mukavassa seurassa jutellen ja tanssien raahelaisen orkesterin tahdissa yli
puolen yön.
Kiitos vielä kerran osallistujille,
teitte juhlasta mieleenpainuvan
tapahtuman!

Wanhojen
tanssit
Paltamon
tyyliin
LC Paltamo on tämän toimikauden aikana tehnyt Lionstoimintaa näkyväksi monien
palveluaktiviteettien ja vierailujen kautta.
6.2.2020 klubi piti kuukausikokouksen Korpitien koululla
ja kokouksen jälkeen seurattiin Paltamon lukion Wanhojen
tanssiaisia. Mukaan oli kutsuttu
tietenkin myös puolisot.
Tanssiaisten jälkeen kokoonnuttiin yhteiskuvaan lukion
Wanhojen kanssa.

kumentoi 2. varapiirikuvernööri
Vesa Ojanperä.
Varsinainen kävely käynnistyi
kello 13. Matkana oli 1,4 kilometrin pituinen Koivuluodon
kuntorata. Kävelijöille jaettiin Liikenneturvan lahjoittamat heijastimet. Tapahtuman
tarkoituksena oli muistuttaa ihmisiä siitä, että elintavoilla on
suuri merkitys diabeteksen torjunnassa.
Tapahtuman ja sen valmistelun aikainen yhteystyöhenki ja
itse tapahtuman onnistuminen
kannustivat tekemään tästä vuosittaisen perinteen. Onhan diabeteksen ehkäisy yksi Suomen
Lions-liiton painopisteistä.

Terwa lahjoitti ostokortteja
SOS-lapsikylän perheille

Yhteistyötahoja tapahtumalle
löytyi kiitettävästi:
• LC Raahe/kreivi ja LC
Raahe/Fantti järjestäjinä
• LC Raahe antoi merkittävän
panoksen lehdistön mukaan
saamiseen
• Raahen Seudun Diabetesyhdistys
• Raahen Seudun harmonikkakerho
• Raahen Naisvoimistelijat
• Paikallislehti Raahelainen
julkaisi tapahtumasta ennakkopuffin ja sanomalehti Raahen Seutu artikkelin
• Radio Pooki teki ennakkojutun ja lähetti live-raportin tapahtumasta
• Liikenneturva lahjoitti 200
heijastinta, joista 50 toimitettiin
LC Vihannille ja 50 LC Siikajoelle käytettäväksi niiden omissa
diabetes-tapahtumissa.
• HalpaHalli järjesti mehu-,
vesi- ja hedelmätarjoilun
• Raahen Energia Oy sponsoroi
SPR:n ensiapuryhmän
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Uleåborgin ensimmäinen kausi

LC Raahe/Kreivi kiittää kaikkia järjestelyihin osallistuneita
yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä. Lioneja ja muita.

LC Oulu-Uleåborg on vakiinnuttanut asemansa oululaisessa
Lions-perheessä
Kesäkuussa 2018 perustettu
LC Oulu-Uleåborg on otettu
hyvin vastaan oululaisessa
Lions-toiminnassa, kertoo klubin presidentti Liisa Ketola.
– Meitä on pyydetty vanhempien klubien yhteistyökumppaniksi muun muassa
diabeteshankkeessa. Myös yritysmaailma on löytänyt meidät.
Lion Sauli Karppinen on hoitanut makkaranpaistoa ja Lion
Irina Lemesheva (kuvassa) kahvitarjoilua.
– Työvuorot on sovittu hyvässä hengessä ja muutenkin
on ollut hauskaa näissä tapahtumissa, kertova klubilaiset
lähes yhtä aikaa.
Tervaleijona on klubissa todettu mainioksi markkinointivälineeksi. Lehden takasivulta
löydätkin kuvan leijonakolmikosta lehden parissa.

Ensi syksynä uudelleen!

Ulla Karppinen
Charter presidentti

Kiimingissä jaettiin
hiekkaa hätäapuna
LC Kiiminki riensi auttamaan
kuntalaisia hankkimalla hiekkakasan, josta voi hakea hiekkaa omille pihoille.
Hiekka tuli tosi tarpeeseen,
koska kulunut talvi on ollut
ihmeellinen ja kaupoista oli
väliin murskeetkin loppu.
Suosio yllätti ja kivoja tarinoita olemme saaneet kuulla kyliltä. Lapset ovat hakemeet hiekkaa ja hiekoittaneet
omaistensa pihoja, turvaten
näin turvallisemman ulkona
liikkumisen vanhemmilleen..
Vanhukset ovat joutuneet
välillä olemaan sisällä, koska
postilaatikollekaan ei ole ollut
asiaa pihojen liukkauden takia.
Erityisesti ilahduttaa myös,
kun naapurit ovat myös hakeneet hiekkaa ja hiekoittaneet

lähistöllä asuvien vanhusten
pihoja.
Projekti poiki paljon auttamishaluja, josta olemme
kiitollisia. Tämäkin projekti
oli mahdollinen yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Kaupungin kanssa yhteistyöllä löytyi paikka hiekkakasalle.
Jos tekomme esti edes yhden
liukastumisonnettomuuden,
niin säästö on selviä euroja
sairaanhoidosta tulevista maksuista.
Pieni helposti toteutettu asia
,mutta iso teko monella tapaa
ja palvelua parhaimillaan.

Eija Tuomaala
LC Kiiminki

SOS-Lapsikylä auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja
nuoria ja lisää lapsiperheiden
hyvinvointia. Järjestö pyrkii
antamaan lapsille mahdollisuuden elää mahdollisimman tavallista lapsuutta perheessä ja turvallisessa ympäristössä.
Järjestön tavoitteena on, että
perheet saisivat avun ja tuen
mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa ja lapset voisivat elää
omien vanhempiensa kanssa.
SOS-Lapsikylä auttaa perheitä
tukiperhetoiminnalla,
jossa lapsiperheet asuvat kotonaan ammattilaisten tukemana
sekä perhekuntoutuksella, jossa
lapset vanhempineen asuvat
SOS-Lapsikylässä.
Oulun SOS-Lapsikylä pystyy
ottamaan kerrallaan kuusi perhettä perhekuntoutukseen. Lapsikylä sijaitsee kerrostalossa
Hiirosen
kaupunginosassa,
jossa järjestöllä on asuntoja
perheitä varten. Perheet asuvat
näissä asunnoissa ja opettelevat arjen elämää sosiaalialan
ammattilaisten tukemana.
SOS-Lapsikylä on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Suomessa
järjestö on toiminut vuodesta
1962. Ouluun SOS-Lapsikylä
perustettiin vuonna 2018.
Vihannissa toimi vuodesta
1982 lapsikylä, mutta nyt kuuluu Oulun yksikköön. Oulun
SOS-Lapsikylä toimii PohjoisPohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella auttaen perheitä
tuki- ja sijaisperhetoiminnalla.
LC Oulu/Terwan ja Oulun
SOS-Lapsikylän yhteistyö alkoi
pari vuotta sitten. Olemme
avustaneet muun muassa anta-

Kuvassa Oulun SOS-lapsikylän johtaja Seija Saalismaa ottaa vastaan
lahjoituksen. Luovuttajana LC Oulu/Terwan presidentti Pirkko Vähälä

malla rahalahjoituksen liikuntavälineiden ostoon ja lahjoittamalla ostokortteja.
Uusin projektimme on hankkia
aikuisten ja lasten polkupyöriä
perheiden käyttöön. Klubimme
jäsenet ovat myös lahjoittaneet
leluja lapsille.
SOS-Lapsikylä -järjestön
rahoitus tulee kunnilta hoitomaksuina. Myös avustukset ja
esimerkiksi testamentit ovat
tärkeä tulonlähde. Järjestö on
voittoa tavoittelematon, ja se

toimii säätiöpohjalta.
LC Oulu/ Terwa on ottanut
Oulun SOS-Lapsikylän avustuskohteekseen. Mielestämme
järjestö tekee ensiarvoisen
tärkeää ennaltaehkäisevää lapsiperheisiin kohdistuvaa työtä
auttaen heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria ja
heidän perheitään.

Pirkko Vähälä
LC Oulu/Terwa
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SRI LANKAN KUMMILAPSITOIMINTA
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LIONS-LIITON VUOSIKOKOUS

Anna kummilapselle mahdollisuus koulunkäyntiin

Kummien maksamat,
lyhentämättöminä kummilapselle menevät maksut:
- peruskoulun oppilas 10 €/kk
- lukion ja ammattikoulun
oppilas 15 €/kk
- yliopisto-opiskelija 30 €/kk
Lisäksi maksetaan 10 euroa
vuodessa, jolla summalla katetaan postitus-, pankki-, toimisto-, koulutarvike- ym. kulut
sekä lasten valokuvat. Kummilapsitoiminta ei saa ulkopuolista rahoitusta.

Leena Marvola-Sine

Kummilapsiohjelma käynnistettiin vuonna 1986. Tänä päivänä
Suomessa toiminnasta vastaa
kummilapsitoimikunta,
joka
etsii uusia kummeja, ylläpitää
kummilapsirekisteriä,
pitää
yhteyttä sri lankalaisiin yhdyshenkilöihin ja auttaa kummeja
erilaisissa tilanteissa.
Sri Lankassa toiminnasta
vastaavat 25 Lions-klubin koordinaattorit. He maksavat kummilasten
koulutusavustuksen
kuukausittain, jossa yhteydessä
on tilaisuus keskustella lasten
kanssa. He toimivat perheiden
tukihenkilöinä.
Koordinaattorit esittävät ketkä
lapset pitäisi ottaa kummilapsitoiminnan piiriin. Lapset ovat
yleensä juuri koulunkäynnin
aloittaneita ja/tai koulumenestystä osoittaneita. Isä tai äiti
on kuollut tai ei kykene kouluttamaan lapsiaan.
Useimmilta isä on kuollut ja
paikallisen kulttuurin mukaan
äiti ei käy työssä. Perheen toimeentulo on niukka, noin 10–
30 euroa kuukaudessa ja koti
yleensä vaatimaton.
Peruskoulu on ilmainen, mutta jos lapsella ei ole koulupukua
ja -tarvikkeita, hän ei pääse kouluun.
Kummeja voivat olla Lionsklubit, lionit, ladyt, yksityishenkilöt, perheet tai erilaiset
yhteisöt.

LUOVUTA
ISÄNMAASI
ONNELLISEMPANA
NOUSEVILLE
SUKUPOLVILLE

Seinäjoen vuosikokoukseen
voi ilmoittautua maaliskuussa
Vuosittain tammi-helmikuussa
suomalaisten yhteyshenkilöiden
yksityisten matkojen aikana
järjestetään
koordinaattorien
kokoukset, joissa tarkastetaan
klubien tilit, maksutapahtumat
ja saadaan kuitit maksuista,
lasten vuosiraportit ja klubiraportit sekä sovitaan yhteisistä
toimintatavoista.
Klubit esittelevät uusia kummilapsia ohjelmaan hyväksyttäväksi. Matkan jälkeen kummeille lähetetään ns. kevätkirje,
jossa on mukana raportti, lapsen valokuvat ja kuitti maksuista.
Paikallisten klubien järjestämissä
lastenjuhlissa
kummilapset haastatellaan, koulutodistukset käydään läpi,

heidät valokuvataan ja heille
annetaan
koulutarvikekassit.
Juhlat aloitetaan aina kansallislauluilla ja kynttilänsytytysseremonialla.
Kummilapset
esittävät tanssi- ym. ohjelmaa.
Lions-klubit antavat esiintymispuvut yms. He antavat myös
tanssiopetusta, joskin sitä saa
myös koulussa. Kummit voivat
osallistua lastenjuhliin ja käydä
kummilapsen kotona.
Kummilapsia on noin 2600,
joista avustusta saavia yli 1100.
Suurin osa opinnot päättäneistä
kummilapsista on saanut hyvän
ammatin esimerkiksi lääkäreinä, opettajina ja insinööreinä
sekä ammatillisen koulutuksen

jälkeen pätevinä oman alansa
ammattilaisena.
Ammatillista koulutusta
on tarjolla hyvin monipuolisesti, valmistumisaika on lyhyt ja valmistuneet työllistyvät
nopeasti.
Avustuksen jatkuvuus
- Avustus päättyy, kun koulunkäynti on saatettu loppuun.
- Avustus päättyy, jos kummilapsi jostain syystä lopettaa
koulunkäynnin kesken koulunkäyntiavustus.
- Sitoutuminen on koulunkäynnin loppuun asti.
- Jos kummi joutuu keskeyttämään kummiutensa, pyritään hänen tilalleen etsimään
uusi kummi.

Lisätietoa löytyy osoitteesta:
www.lions.fi / Toiminta / Kansainvälinen toiminta / Sri Lanka / Kummilapset Sri Lankassa.
Hyvän koulutuksen saaneella
nuorella on mahdollisuus saada
parempi työpaikka ja löytää
oma paikkansa elämässä.
Jos haluat kysyä jotain tai
ryhtyä kummiksi, ota yhteyttä
minuun.

Pirjo Puoskari

pirjo.puoskari@lions.fi
p. 045 6767 076
PS. Tervetuloa
Sri Lanka -iltaan
torstaina 19.3.2020.
Katso ilmoitus sivulta 5.

Ilmoittautuminen Seinäjoella
5.–7.6.2020 pidettävään 67. vuosikokoukseen alkaa verkossa
maaliskuun alussa. Edullisimmin pääsee ilmoittautumalla
ajoissa, ennakkohinnat ovat voimassa huhtikuun loppuun asti.
Seinäjoki on suosittu kongressi- ja tapahtumakaupunki, joka
tarjoaa mainiot puitteet isollekin joukolle.
Majoitus- ja matkavaraukset
kannattaa silti tehdä pian, jotta
pääsee valitsemaan haluamansa
hotellin.
Ilmoittautuminen ja varaukset hoituvat kätevästi netissä:
https://lionsseinajoki2020.fi/
ilmoittautuminen/
Majoitukset
https://lionsseinajoki2020.fi/majoitus-jakulkuyhteydet/

Arne Ritari –säätiö
Arne Ritari -säätiö
Suomalaisen lionstyön tukena

Onnittele tapahtumaa
upealla
Lionsadressilla
Vuosikokouksen ohjelma löytyy osoitteesta
https://lionsseinajoki2020.fi/
ohjelma/
Verkosta
löytyvät
myös
oheisohjelmat. Luvassa on golfia Ruuhikosken kentällä, toritapahtuma Seinäjoen upouudella
torilla sekä tutustuminen Seinäjoen nähtävyyksiin kävelykierroksella.

Jos kaipaat lisätietoa ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä:
sähköpostilla
lionsseinajoki2020@gmail.com
tai puhelimella 041 7028236.
Tykkää myös Facebook-sivusta
LionsSeinäjoki2020 – sieltä saat
tietoa, vinkkejä, ohjelmanostoja
ja järjestävien klubien esittelyjä.

Aarne Ritari –säätiö
www.lions.fi

Neljän klubin yhteinen lahjoitus

Lahjoittavien klubien sekä Yli-Iin ensiapuryhmän edustajat
yhteiskuvassa SPR:n Oulun piirin toimistolla.

LC Oulu, LC Oulu Raatti, LC
Oulu Sarat ja LC Oulu Sillat
lahjoittivat yhdessä defibrillaattorin eli sydäniskurin Suomen
Punaisen Ristin osastolle.
Lahjoitettava kohde valittiin siten, että Punaisen Ristin
osasto on osa Oulua, kaupunginosassa ei ole entuudestaan defibrillaattoria ja Punaisen Ristin
osaston ensiapuryhmä huolehtii defibrillaattorin huollosta
ja pitää sitä mukanaan ensiapupäivystyksissään.
Valinta kohdistui Punaisen
Ristin Yli-Iin osastoon. Yli-Iin

osastossa on aktiivinen ensiapuryhmä, joka harjoittelee
säännöllisesti, päivystää erilaisissa tapahtumissa eikä heillä
ole aiemmin defibrillaattoria ollut käytössään.
Tämä lahjoitus lisää huomattavasti koko Yli-Iin kaupunginosan valmiutta, sillä Yli-Iissä
ei ole defibrillaattoria, jonka
kaupunkilainen voisi hätätilanteessa hakea avuksi elottoman
ihmisen auttamiseksi.
Äkillisissä sydänpysähdyksissä on tärkeää, että toimimme
nopeasti: herättelemme, soita-

mme 112, tarkistetaan hengitys,
aloitetaan välitön painelu-puhalluselvytys ja mahdollisimman varhainen defibrillointi defibrillaattorilla.
Mitä nopeammin reagoimme
sydänpysähdyksiin, sitä paremmat mahdollisuudet siitä on
selvitä. Defibrillaattorit ovat
laitteita, jotka kahden elektrodin avulla analysoi autettavan
sydänrytmiä ja antaa sähköimpulssin, joka palauttaa sydämen
normaalin rytmin.

MAKE IT WHAT YOU WANT®
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LC Oulu-Uleåborgin lionit Anja Tolonen,
Liisa Ketola ja Marina Nijhuis selaavat
syksyn TervaLeijonaa, joka on todettu
klubissa hyväksi markkinointimateriaaliksi.
Kuva: Ulla Karppinen

JATKETAAN HYVÄÄ TYÖTÄ JA
MUISTETAAN KERTOA SIITÄ!
Seuraa ja ota yhteyttä:
www.lions107-i.fi
Facebook: Lions I-piiri
Instagram: lions_finland_i

Leijona

TERVA
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Ilmestyy: 24.2.2020
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Elsi Salovaara, lions.oulu@gmail.com
Paino: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
Painosmäärä: 2 000

Jakelu: I-piirin leijonaklubien
kautta ja tapahtumissa.
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