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Palvelutyötä
sata vuotta

L

ions-järjestön tunnus on ollut
jo sadan vuoden ajan We Serve,
Me palvelemme. Keskeinen
tehtävämme on mahdollistaa jäsenten
ja yhteistyökumppaneiden auttamis- ja
palvelutyötä omalla paikkakunnalla
ja vastata humanitaarisiin tarpeisiin
myös kansainvälisesti.
Vuonna 2017 lionien vaikutus näkyi
yli 100 miljoonan avun tarpeessa olevan auttamisena eri puolilla maailmaa.
Tavoitteemme on kolminkertaistaa
vaikutuksemme maailmanlaajuisesti parantamalla vähintään yli 200
miljoonan ihmisen elämää vuosittain
toimintavuoteen 2020–2021 mennessä.
Humanitaarisen palvelun laajentaminen edellyttää jäsenmäärän
kasvattamista ja klubien perustamista
uusille paikkakunnille. Palvelualueitamme ovat: nälän helpottaminen,
ympäristösuojelu, näkökyvyn turvaaminen, diabeteksen torjuminen ja
lapsuusiän syöpää sairastavien tukeminen. Näistä monet ovat keskeisiä
YK:n toiminnassa. Lions-järjestö oli
YK:n yksi perustajista ja peruskirjan
laatija vuonna 1945. Siten lionit ovat
sitoutuneet edistämään kansainvälistä
yhteisymmärrystä maailman rauhan
säilymiseksi.
Suomessa lioneita on noin 23 000
tekemässä päivittäin vapaaehtoista
palvelutyötä yli 900 klubissa kaikissa
Suomen kunnissa. I-piirin 53 klubia
toimivat Raahen ja Oulun seudun kunnissa sekä Kainuussa. Lions-klubit ovat
itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä.
Klubit noudattavat toiminnassaan sekä
Suomen yhdistyslakia että kansainvälisen Lions-järjestön sääntöjä ja
periaatteita. Jokainen klubi toimii
oman paikkakuntansa hyväksi omalla
tavallaan.
Suomessa lionit tunnetaan ehkä
parhaiten Punainen Sulka -keräyksistä.
Viime kesänä päättynyt keräys syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyväksi
tuotti tulokseksi noin 3 miljoonaa
euroa. Tästä summasta merkittävä osa
käytetään klubien ja yhteistyökumppaniemme kautta Pohjois-Suomen
nuorison hyväksi.
Haastattelututkimuksissa lionit
ovat kertoneet, miksi heille on tärkeää
olla lion. Tärkeimmäksi on noussut halu palvella ja osallistua omalla

paikkakunnallaan tiettyyn, näkyvään
palvelutehtävään. Toisena mainitaan
ystävyyssuhteet ja mahdollisuus
laajentaa verkostoja oman ammattikunnan ulkopuolelle. Eräs haastateltava koki merkittäväksi osallistumisen
auttamistyöhön yhdessä puolisonsa
kanssa tai jopa koko perheen voimin.
Palvelutehtävän lisäksi Lions-järjestö
tarjoaa jäsenilleen itsensä kehittämisen
ohjelman, joka mahdollistaa etenemisen vaativiin johtamistehtäviin
sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
Itsensä kehittäminen tukee menestymistä myös työelämässä.
Lions-klubit hakeutuvat mielellään
yhteistyöhön kaupunkien, kuntien,
seurakuntien sekä paikkakunnalla toimivien kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa. Suuri joukko
jäsenistöstä toimii aktiivisesti monissa
järjestöissä muodostaen siten hyvän
kolmannen sektorin verkostopohjan
laajaan yhteistyöhön. Tyypillisiä ovat
erilaiset palveluprojektit tai tapahtumien järjestäminen yhdessä muiden
toimijoiden kanssa.
Haastamme yrityksiä ja niiden
työntekijöitä tulemaan mukaan
palvelutyöhön. Muutamissa yrityksissä
yhteis¬kuntavastuu on otettu huomioon tarjoamalla työaikaa vapaaehtoistyön tekemiseen. Voisivatko Lionsklubit olla eräs tällainen kumppani
yrityksille? Lions-järjestö on maailman
suurin ja luotettavin palvelujärjestö.
Toimintamme jokaisessa Suomen
kunnassa antaa mahdollisuuden
monipuoliseen palveluyöhön. Yhdessä
saamme enemmän aikaan!
Missä tarve, siellä lion!
SEPPO SAARELA
piirikuvernööri

LUE AIEMMAT
TERVALEIJONAT:
www.issuu.com
www.lions.fi/i
Kannen pääkuva:
Saara Mahosenaho
MAINOSTAJA
ota yhteyttä:
Aarto Mäkinen
045 1255 790
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Innolla
mukaan
toimintaan

Kuva: Heidi Haataja

LC Liminka Kultasirkut sai
tammikuussa kolme uutta
jäsentä, yksi heistä on
kiinalaissyntyinen Xiaoli.

My name is Hu Xiaoli. I am the
owner of Golden Jasmine Chinese
restaurant in Liminka.
Nimeni on Hu Xiaoli, Hu on sukunimi, Xiaoli etunimi.. Omistan kiinalaisravintola Golden Jasminen
Limingassa.

How long are you lived in
Finland and in Liminka? /
Kuinka kauan olet asunut
Suomessa ja Limingassa?

I came to Finland as a foreigner
student in year 2005. I majored
in International business in Oulu
University of Applied sciences. I
opened the first Chinese restaurant in Liminka in year 2012 and
have been living there since 2013.
Tulin Suomeen vaihto-opiskelijana vuonna 2005. Opiskelin
kansainvälistä taloutta Oulun
ammattikorkeakoulussa. Avasin
Limingan ensimmäisen kiinalaisravintolan vuonna 2012 ja olen
asunut täällä vuodesta 2013.

What are your hobbies? /
Mitä harrastat?

My hobbies are traveling and
baking.
Harrastuksiani ovat matkustelu ja
leipominen.

What do you know about
Lions Club International?
Mitä tiedät Lionsjärjestöstä?

Lions Club International is the
world’s largest and most effective
service club organization. Lions’
members do whatever is needed
to help the local community.
Lions Club International on
maailman suurin ja vaikuttavin
palveluorganisaatio. Lionit tekevät mitä vain tarvitaan oman
paikallisyhteisön hyväksi.

Why ja how did you
joined in Lions Club
Liminka Kultasirkut?

Lions Club Liminka Kultasirkut
came to my restaurant to have
a meeting last December. They
introduced me what lion club is.
I was also invited to join the club.
During my stay in Finland, I
got many help from Finnish people, some are friends some are
strangers.
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Who are you and what
do you do? / Kuka olet ja
mitä teet työksesi?

I am happy that I
can do something
as a return to the
society.
Hu Xiaoli

I am happy that I can do something as a return to the society.
And also I will make friends and
know more about the Finnish life.
LC Liminka Kultasirkkujen naiset
tulivat viime joulukuussa ravintolaani pitämään klubi-iltaa. He
kertoivat minulle, mitä lionsklubi tekee. He myös kutsuivat
minut liittymään klubiin.
Asuessani Suomessa olen saanut
paljon apua suomalaisilta, joista jotkut ovat ystäviäni, toiset
tuntemattomia.
Olen iloinen, että voin tehdä jotain vastapalveluksena yhteiskunnalle ja yhteisölle. Saan myös uusia ystäviä ja tietoa suomalaisesta
elämänmenosta.

How did you feel when
you became a member?
Miltä tuntui tulla lioniksi?

I was excited in the new memeber
ceremony. I am proud of myself to
be a lion. Other lion members are
so friendly.
Olin innoissani jäseneksiottamisseremoniassa. Olen ylpeä itsestäni, että ryhdyin leijonaksi. Muut
lionit ovat niin ystävällisiä.

What you want to say to
the readers of Tervaleijona? Mitä haluat sanoa
Tervaleijonan lukijoille?

I want to say to: if we all put our
kindness into action, in big ways
or small, our world will be different.
Jos me kaikki alamme toimia toisiamme huomioiden, isoilla tai
pienillä teoilla, maailmasta tulee
erilainen.
KYSYMYKSET: HEIDI HAATAJA
SUOMENNOS: ELSI SALOVAARA

Tammikuun klubi-illassa jäseniksi saatiin Hu Xiaolin lisäksi
Helena Oksama ja Maire Manninen.
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Talvi-ilottelua Kempeleessä

K

empeleen Ylikylän koulun ympäristössä järjestettiin sunnuntaina 18.2.
perinteinen talvitapahtuma LC
Kempele Aurora ja LC Sampolan
voimin.
Ohjelmassa oli muun muassa
koiravaljakko- ja moottorikelkka-ajelua, aarteen etsintää, keppihevosratsastusta ja curlingia.
Kirpeässä talvipakkasessa oli
iloisia osallistujia ja lioneita.
Myynnissä perinteiseen tapaan
kuumaa mehua, makkaraa, kah-

via ja leivonnaisia.
Yleisö koki erityisen mielenkiintoiseksi alaskan malamuutti
-koiravaljakko ajelun ja suosiota
sai myös ”Kepparikisa”. Kisasta
jokainen sai palkinnon ja hepat
saivat ruusukkeet.
Talvitapahtuma on klubien
yhteisponnistus ja tällä tapahtumalla lions-toiminta saa näkyvyyttä. LC Kempele Sampolan alulle
panema tapahtumaperinne juontaa juurensa peräti kymmenen
vuoden taakse. LC Kempele Au-

rora on ollut järjestelytyössä mukana nyt kolmatta vuotta.
Tapahtuma on voimainponnistus kaikkinensa. Tapahtumaa koordinoi oma toimikuntansa, jossa tehtävät jaetaan ja
vastuutetaan. Tuotto menee
tietysti paikalliseen hyväntekeväisyyteen. Näin teemme klubien välistä yhteistyötä ja yhteinen
teema on hyvän tekeminen –
kohteena Kempeleen lapset ja
nuoret.

Kouluissa kerättiin silmälaseja kehitysmaihin

“

K

empeleen LC Aurora järjesti silmä- ja aurinkolasien
keräyksen
Kempeleessä
Kokkokankaan, Ketolanperän ja
Ylikylän kouluilla sekä Pyhännällä Pyhännän koululla.
Keräys järjestettiin 12.–14.2.
välisenä aikana yhteistyössä Kempeleen sivistystoimen ja edellä
mainittujen koulujen kanssa.
Oppilaat saivat tuoda “ystävänpäivään” mennessä käytetyt lasinsa keräyslaatikkoon. Keräys
oli oppilaita osallistava ystävänpäivän teemaan sopiva toimintamalli. ”Ole ystävä toiselle lapselle
jossakin ja auta hänen arkeaan.”
Keräsimme
157
lasit!
Upea tulos. Tarkoituksena oli
myös viestittää, että kierrätyksellä
on positiivinen merkitys koko
yhteiskunnalle ja myös luonnolle.
Syksyllä toteutamme toisen
keräyksen yhteistyössä Zeppeliinin kirjastossa kaikille kuntalaisille. Teemme yhteistyötä
Zeppelinin Specsavers-liikkeen
kanssa.

Keräsimme
157 lasit!

Specsavers yrityksenä järjestää
vuosittain valtakunnallisen Anna
hyvän näön kiertää silmä- ja aurinkolasikeräyksen. Suomalaiset
voivat lahjoittaa vanhat lasinsa
keräykseen ja Specsavers vie ne
apua tarvitseville vapaaehtoisen
optikkoryhmän kanssa, joka tekee
paikan päällä myös näöntarkastuksia.
Keräys järjestettiin viime
syksynä jo yhdeksättä kertaa.
LC Kempele Aurora oii mukana
keräyksessä. Tuolloin lasit matkasivat Tansaniaan, tämän vuoden
kohdemaata ei ole vielä päätetty.
Tämä palveluaktiviteetti toteutti teemaa Näkö. Kiitämme
kaikkia keräykseen osallistuneita.

Pyhännän ekaluokkalainen Johannes Tahkola laittoi omat vanhat lasinsa tekemään hyvää.
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Oulunsalossa luotetaan
yhteispeliin

leijonien opastuksella.
LC Oulunsalo / Salottarien ja
ladyjen vetämässä poroerottelukisassa riitti vauhtia, eikä kylmä
päässyt yllättämään, kun arvottu
”poroisäntä” ja ”poroemäntä” pallottelivat ja merkkasivat vikkeliä
poroja tokkaansa.
Kultamitalin sai eniten poroja
merkannut poroisäntä, hopeaa
vikkelin poro ja pronssia poroemäntä. Merkatut porot saivat
mennä pyörittämään ladyjen
vetämää ilmaista onnenpyörää,
jossa jokainen pyöräytys antoi namusia pitkin iltaa. LC Oulunsalon
Ladyjen onnenpyörä keräsi pitkät
jonot illan aikana, mutta namusia
riitti.
Miesleijonien hartiavoimin
pyöri pulkkahoijakka tauotta
koko parituntisen ajan, ja järjestys ja hoijakkavuorot muotoutuvat lasten itse organisoimalla
mallikkaalla jonotussysteemillä.
Salottaret ja ladyt taas vetivät potkurikisaa, jossa appelsiiniämpäri
istuimella antoi haastetta ja keräsi

“

L

askiaistiistai-iltana
13.2.
LC Oulunsalo Salottaret,
miesklubi LC Oulunsalo
puolisoineen ja Partiolippukunta
Oulunsalon Norret järjestivät
koko perheen ilmaisen laskiaistapahtuma.
Ihanteellinen talvisää keräsi
laskiaistiistai-iltana koko perheen
ilmaiseen ulkoilutapahtumaan
lapsia ja aikuisiakin Oulunsalon
Niemenrannan koulun kentälle
arviolta yli 200 henkeä.
Leikkimielinen luutacurlingottelu, joka käytiin illankorvassa
katuluudilla ja jäästä leivotuilla
curling-kiekoilla
haastekisana
leijonien, Punaisen Ristin ja partiolaisten välillä voitti lopulta
Norssien joukkue. Hopeat varmistettiin ylimääräisellä kiekonheitolla.
LC Oulunsalo lahjoitti illan kilpailuihin kaikki kulta-, hopea- ja
pronssimitalit, ja voittajat palkittiin juhlallisin menoin. Kisan
jälkeen myös lapsilla oli mahdollisuus kokeilla curling-onneaan

Appelsiinit
jaettiin lopuksi
kaikille
kisailijoille.

kisailijoita, niin että lopulta kierroksia tuli rapiat neljäkymmentä.
Ajanottajilla oli kiirettä, mutta nopein potkuttelija selvisi, ja
kultamitali saatiin kaulaan. Appelsiinit jaettiin lopuksi kaikille
kisailijoille.
Partiolaisten nuotiolla saattoi
pikkurahalla paistaa räiskäleitä ja
ostaa nokipannukahvia ja mehuja. Myyntituotolla tuettiin Partiolippukunnan Oulunsalon Norret
toimintaa.
LC Oulunsalo / Salottarien grillikojulla sai ostaa pikkurahalla
taas kuumia makkaroita kaikilla
mausteilla, sekä pillimehua ja arpoja.
Arpavoittoja oli runsaasti, joista
Salottaret haluavat antaa suuret
kiitokset tuotteita lahjoittaneille
paikkakunnan
yrityksille
ja
muille lahjoittajille, jotka tukivat
toimintaa. Salottarien hyväntekeväisyyskohteena oli tällä kertaa
Oulunsalon Caritaksen kehitysvammaiset nuoret.
TUULIA SUOMELA
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Arne Ritarin
KOKO 122 mm X 90 mm 80 EUROA

HUOM!
aluamme vedoksen nähtäväksi ennen painoa

S

uomalaisten muutto Pohjois-Amerikkaan oli vilkkainta 1900-luvun molemmin puolin ja noin joka toinen uudisasukkaista oli kotoisin Pohjanmaalta.
Vuonna 1906 syntynyt Arne Ritari oli vasta
hieman yli puolivuotias, kun hän matkasi vanhempiensa kanssa Kanadaan.
Vartuttuaan aikuiseksi Arne Ritari
hakeutui samalle alalle kuin aikoinaan Lionsjärjestön (1917) perustaja Melvin Jones, myyntimieheksi ja henkivakuutusedustajaksi. Lionstoimintaan Ritari sai kutsun vuonna 1933,
Sudburyn klubin jäsenenä. Kanadansuomalainen liikemies oli kiinnostunut syntymämaastaan ja vanhempiensa ja isovanhempiensa
entisestä kotimaasta.
Lähestyvät Helsingin olympialaiset
johdattivat matkailu- ja vakuutusalalla toimivan Ritarin Suomeen ensimmäisen kerran 41
vuoden jälkeen kesällä 1948. Näin syntyneiden
kontaktien myötä Arne Ritari oli perustamassa
Suomen ensimmäistä Lions-klubia 14.8.1950
LC-Helsinki/Helsingforsia. Hän osallistui
tämän jälkeen käytännössä kaikkiin Suomen
Lions liiton vuosikokouksiin kuolemaansa 1996
saakka, Suomeen suuntautuneita matkoja kertyi
kaikkiaan lähes 30.

Säätiö perustettiin
vuonna 1986

teksti Tea Lumijärvi, kuvat Marjo Törmikoski

➤ TILAUSAJOT
9 – 59 paikkaisilla
busseilla
➤ 1 v., 2 v. ja 3 v.
VIISUMIT
toimistostamme

www.matka-kyllonen.fi

matkatoimisto@matka-kyllonen.inet.fi
Kainuuntie 84, 88900 Kuhmo, p. (08) 652 0771

l kortit

Meiltä

ja lahjatavarat
l askartelu- ja toimistotarvikkeet
l lelut
l kosmetiikka

Tervetuloa tutustumaan!

Kainuuntie 80, Kuhmo, p. 655 0174

Lions-toiminta kasvoi uusien klubien jäsenten
myötä nopeasti, niinpä 80-luvulla ryhdyttiin miettimään uusia tapoja palkita klubeja ja
jäsenistöä hyvien suoritusten ja merkkipäivien
johdosta. Käytäntönä oli luovuttaa liittotasolla
liiton viiri ja piiritasolla maakuntaviiri mahdollisella Lions-esineellä täydennettynä.
Tämän systeemin ollessa käytössä, tuli esiin
ajatus, löytyisikö muuta tapaa hoitaa asiat kuin
näiden esineiden avulla, koska näihin kuitenkin kuluu varoja ja esineet jäävät usein kaappeihin unohduksiin. Esille tuli idea rahaston
tai säätiön perustamisesta, johon voisi onnitteluihin käytettävät varat ohjata ja sieltä edelleen
käyttää “Lions-etiikan” mukaisesti. 		
Ideaa päätettiin kehittää toteutukseen asti.
Tältä pohjalta LC-Vammalan tekemä aloite
käsiteltiin
Lions-liiton
vuosikokouksessa
Oulussa 1984 ja jossa se yksimielisesti hyväksyttiin. Näin sai liiton johto tehtäväkseen toteuttaa
tehty päätös säätiön perustamiseksi.
Arne Ritari -säätiö on perustettu Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tarkoituksena on tukea ja edistää lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja sekä vaalia
Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä. Säätiö toteuttaa toimintaansa
jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto r.y:n
jäsenklubien omille ja yhteisille piiri- tai liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin
suomalaista lionstoimintaa.
Säätiön toimintaa ohjaa hallitus ja asioita
hoitaa hallituksen valitsema asiamies. Säätiö
kartuttaa varojaan ottamalla vastaan lahjoituksia
etupäässä adressi- ja ritarimaksujen kautta.
Arne Ritari Säätiöllä on jokaisessa piirihallituksessa AR-toimikunnan puheenjohtaja. Hän
tekee säätiön toimintaa tunnetuksi, ja hänen
puoleensa voi kääntyä kaikissa säätiöön liittyvissä asioissa. Näitä ovat muun muassa adressit,
ritarikillan jäsenyys sekä apurahat.

“

RVALEIJONALEHDEN ILMOITUS SYKSY 2017

Esille tuli idea rahaston tai säätiön perustamisesta, johon
voisi onnitteluihin
käytettävät varat
ohjata ja sieltä edelleen käyttää “Lionsetiikan” mukaisesti.

Klubeissa toimii ARS-lion, joka on yleensä klubin rahastonhoitaja tai presidentti tai nimetty
henkilö, joka hoitaa adressipakkausten saatavuudesta omassa klubissaan. Pakkaus sisältää
viisi eri kuva-aihetta. Arne Ritari -säätiön adressit soveltuvat erilaisiin muistamisiin.
Adressit ovat erittäin monikäyttöisiä,
niissä voi käyttää omaa kuvitusta tai hyödyntää
tietokoneen tekstinkäsittelyä. Kannattaa kokeilla, tarkemmat ohjeet nettisivuilla Arne Ritarisäätiö/adressit.
Klubit ovat ottaneet omakseen palkita aktiiviset jäsenensä hakemalla heille Arne Ritari
-killan jäsenyyttä, Lions-Ritareiksi on jo lyöty
lähes 2000 lionia. Ritarikunta perustettiin 1994,
ensimmäinen Ritari oli numerolla 1. Arne Ritari
LC Sudburu/Canada 27.8.1994, k. 18.10.1996.
Piirimme ensimmäiset Arne Ritari-Killan
jäsenyydet haki LC- Haukipudas, kerralla neljä
ritaria 14, 15, 16 ja 17, nimityspäivä 3.11.1995.
Yhteensä I-piiriin on myönnetty vuoden 2017
loppuun 191 Lions-ritarin arvoa. Pro Ritareita
ei vielä ole piirissämme, arvo voi-daan myöntää
henkilölle, jolla on jo ennestään Lions-ritarin
arvo.
Apurahoja jakamalla Suomen Lionsliitto ry:n jäsenklubien omille tai yhteisille
piiri- ja liittotason aktiviteeteille säätiö toteuttaa
tarkoitustaan samoin tukemalla muutenkin
suomalaista lionstoimintaa.

Tärkein apurahakohde ovat
klubien palveluaktiviteetit

Säätiön tärkein apurahakohde on klubien palveluaktiviteettien rahoitus, jolloin klubin osuus
rahoituksesta on yleensä 30–50 prosenttia riippuen klubin työpanoksesta tms.
Säätiö myöntää myös apurahoja perheille,
joita on kohdannut katastrofi kuolemantapauksen tai esimerkiksi tulipalon muodossa.
Tällöin ei välttämättä vaadita klubilta palvelutyötä, klubin osuus tulee olla vähintään
50 %, mutta klubille ei myönnetä silloin uuden
apurahan hakemiseen 3 vuoden karenssiaikaa.
Hakemuksen tulee olla lionsklubin tekemä.
Tarkemmat ohjeet myöntämisperusteista,
apurahaluokista ja tarvittavat lomakkeet löytyvät Arne Ritari- säätiön nettisivuilta.
Apurahan osuus on suunnilleen puolet projektien kokonaiskustannuksista, klubin rahallisen osuuden lisäksi hankkeisiin sisältyy mittava
määrä jäsenten talkootyötä.
Edellä kuvatusta voi todeta: Arne Ritari-
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Pertti Oikarinen

perintö elää
Antti Pönkkö ja uuden kotipaikan löytänyt lahjoituskuusi.

Suomen kunniaksi
kuusi Metsolan Hoviin

I

“

Lions ja Suomi 100 vuotta yhdessä juhlassa joulukuussa lyötiin kaksi uutta ritaria. Lions-ritariksi ja
Arne Ritari killan jäseneksi numero 1917 lyötiin Jukka Isotalo LC Oulu/Raatti, lyöjänä PCC Pekka
Rautakorpi LC Oulu/Raatti.

tsenäinen Suomi vietti viime
vuonna satavuotisjuhliaan ja
samana vuonna kansainvälisen lionstoiminnan käynnistymisestä tuli kuluneeksi 100 vuotta.
LC Oulu / Myllyoja-Haapalehto
juhlisti sata vuotta täyttävää
Suomea ja kansainvälistä Lionsjärjestöä istuttamalla kuusen Metsolan Hovin piha-alueelle.
Klubi on järjestänyt
senioritalo Metsolan Hovin asukkaille vuosien mittaan lukuisia
lauluiltoja ja viime vuosina myös
pikkujouluja. Kuusen toivotaan
tuovan iloa ja viihtyvyyttä Metsolan Hovin asukkaille.
Metsolan Hovi on ollut klubin kokoontumispaikka
jo noin kymmenen vuoden ajan.
Kuusi on myös kiitos tästä pitkästä
hyvästä yhteistyöstä kulloisellekin

Kuusi on myös
kiitos
pitkästä hyvästä
yhteistyöstä.

kiinteistön omistajalle, toiminnan
harjoittajalle,
henkilökunnalle
sekä Hovin asukkaille.
Istutettava kuusi on noin
viiden vuoden ikäinen ja reilun
metrin mittainen aito suomalainen metsäkuusi. Kuusen lahjoittavat klubin lionit Maija-Leena
ja Antti Pönkkö. Kuusi on tähän
asti kasvanut heidän huvilapalstallaan Sanginjoella.

Leikkikeskus Leivolan päiväkotiin projekti jouduttiin keskeyttämään sateisen loppukesän vuoksi.
Helmikuussa kokoontui LC Sotkamo/Vuokatin talkooporukkaa suunnittelemaan rakentamisen jatkoa.

säätiöllä on merkittävä osuus palveluaktiteettiemme toteuttamisessa. Klubeilla on myös
paljon toimintaa, jota tehdään omaehtoisesti
vuosittain toistuvasti ja omin voimavaroin. Kansainvälinen avustus kanavoituu LCIF:n kautta ja
on myös tärkeä osa lion-toimintaa. Klubien aktiivista toimintaa kansainvälisessä toiminnassa,
maksuina ja lahjoituksia huomioidaan Melvin
Jones -jäsenyytenä.
Kotimaisen avustustoiminnan osalta voit
omalla aktiivisuudella olla vaikuttaja. Käyttämälla ARS-adresseja, kannustamalla klubiasi
huomiomaan aktiivisia jäseniään hankkimalla heille Ritarikillan jäsenyyden. Näin kertyneet varat ovat haettavissa ARS-apurahana
täydentämään oman klubin resursseja toteuttamaan tärkeintä: Me palvelemme!
Lisätietoa Arne Ritari -säätiöstä, tuotteista,
hakumenettelyistä ja lomakkeista löytyy nettisivuilta. Kirjaudu Lions-liiton sivulle www.lions.fi
tai I-piirin sivulle www.verkkoviestin.fi/i-piiri/
ja klikkaa etusivulta Arne Ritari - säätiön logoa.
Piirin AR-toimikunnan puheenjohtajana
autan mielelläni kaikissa säätiötä koskevissa
kysymyksissä, jos en tiedä vastausta, otan selvää.
MATTI TEISKA
045 353 6633, matti.teiska@luukku.com

Arne Ritari-säätiön myöntämiä
apurahoja I-piirin klubeille:
LC Liminka/Liminganlahti
1250 € ”Tie armeijaan” -projekti (2014)
LC Utajärvi
900 € Geriatrinen tuoli ryhmäkotiin (2014)
LC Kajaani/Linna
500 € Veteraanien joulujuhla ja -ateria (2014)
LC Oulu/Terwa
550 € Isänpäivän juhla veteraaneille (2014)
LC Oulu/Sillat
3500 € CP-yhdistyksen vapaa-ajanpaikka (2015)
LC Oulu/Pateniemi
500 € Syöpälasten suunterveys lahjat (2015)
LC Tyrnävä
1600 € Liitereiden pärekattojen uusinta (2015)
LC Kajaani/Linna
5000 € Invalidien kesäpaikan kunnostus (2015)
LC Sotkamo/Vuokatti
2590 € Leikkikeskus Leivolan päiväkotiin (2017)
LC Oulu/Pateniemi
3350 € Grillikota ja digitaalisen oppipolku (2018)

Kesämuoti esillä Kempeleessä

P

erinteeksi
muodostunut
kesämuotinäytös pidetään
lauantaina 14.4. kello 14
Pohjan Kievarissa. Lippu maksaa

20 euroa sisältäen muotinäytöksen, kevyen coctail-tarjoilun sekä
arvan. Lisätietoja LC Kempele
Auroran sivuilta.

TERVALEIJONA 1/2018

8

KOLUMNI

Puolisot tukena leijonatyössä

O

“

titko puikot ja langan
mukaan?”
”Voi, unohtui! Kipaisen hakemassa kotoa.
Ei mene kauan, kun asun tuossa
vieressä.”
Näin alkoi eräs puolisoiden
kokous, jossa sain olla mukana.
Puikot kilisivät ja sukkia syntyi.
Neuleet olivat menossa ulkomaille tiettyyn lähetyskohteeseen.
Siellä oli huutava pula lämpimistä
vaatteista. Juttu luisti. Maailmaa
parannettiin ja toimintaa suunniteltiin.
Sitten tuli pitsalähetys ja leijonat
sen mukana. Ruoka maistui ja
iloinen juttelu jatkui. Leijonat
olivat lopettaneet oman kokouksensa ja tulivat viihtymään puolisoidensa seuraan.
Kolmen vuoden aikana olen
vieraillut
kaikissa
piirimme
klubeissa. Matka on ollut erittäin mielenkiintoinen. Leijonien
lisäksi olen voinut tutustua heidän puolisoidensa monenlaiseen
auttamistoimintaan.
Osassa klubeista on erittäin
vilkasta puolisotoimintaa, joka on
jatkunut vuosikausia. Osassa taas
puolisot toimivat tarvittaessa leijonien rinnalla eri aktiviteeteissa.
Usein puolisoilla on myös oma
tili, josta he jakavat avustuksia
esimerkiksi ulkomailla tai kotimaassa oleville kummilapsille,
koululaisten stipendeihin, perheiden avustamiseen, ensikoteihin ja
sairaaloihin.
Sukkia kudotaan myös vanhuksille. Palvelutoimintaa harjoitetaan muun muassa vanhusten
ulkoiluttamisessa tai muun avun
antamisessa. Nuorten harrastuk-

Piirikuvernööripari Seppo ja Leena Saarela yhteiskuvassa Lions-järjestön kansainvälisen presidentin ja tämän puolison kanssa.

On todella mukava nähdä, miten
iloisesti leijonat
ja heidän puolisonsa valmistavat
sinappia tai
salaattikastiketta
yhdessä.

sia tuetaan monin eri tavoin.
On todella mukava nähdä,
miten iloisesti leijonat ja heidän
puolisonsa valmistavat sinappia tai salaattikastiketta yhdessä.
Keittävät ja paistavat hyväntekeväisyyslounaille ruokaa.
Tarjoavat veteraaneille vuodesta
toiseen aterian isänpäivän tienoilla tai vievät haudoille kynttilät
itsenäisyyspäivänä. Suomen satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi
leijonat ja puolisot tekivät juh-

!

n
Tule mukaa

NIITTYPÄIVÄ
lauantaina 7.7.2018
Limingassa, Pappilantie 2
Koko perheen tapahtumassa
* viikateniiton MM-kisat
* narikkatori
* kotiruokaa ja kahvia
* leikkimielisiä kisoja ja tekemistä kaikenikäisille
TERVETULOA
kauempaankin (yksin tai yhdessä)
toivottaa LC Liminka-Liminganlahti

lavuonna seppeleet sankarihaudoille.
Leijona-aatteen mukaisesti
puolisot harrastavat palvelutoimintaa monella eri tavalla sekä
lähiympäristössään että kauempana Suomessa ja maailmalla osallistumalla aktiviteetteihin, joilla
rahoitetaan avustamista.
Rahan kerääminen ei suinkaan
ole tärkeintä puolisoidenkaan toiminnassa, vaan varsinaista avustustyötä tehdään ympäristössä

käsin ja jaloin. Nuoret, vanhat
ja perheet saavat apua tämän
järjestön kautta.
On käsipareja, intoa ja halukkuutta tarttua toimeen aina, kun
tarvetta nähdään. Yhteistyö keskenään ja muiden järjestöjen
kautta on se voima, joka pitää
tekijät liikkeellä.
Nähdään, kuullaan ja toimitaan!
LEENA SAARELA
piirikuvernöörin puoliso
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PUNAINEN SULKA KERÄSI LIKI 3 MILJOONAA NUORILLE

Keräystulos jaettiin järjestöille

“

M

oni nuorisosektorilla toimiva
järjestö on saanut viime kuukausien aikana rahallista tukea
paikallisilta lions-klubeilta. Lahjoitukset
ovat tulleet satavuotiaan Lions-järjestön
valtakunnallisesta Punainen Sulka
-keräyksestä.
Viime kesään saakka käynnissä olleen
keräyksen kohteena oli nuorten elämänhallinnan, mielenterveyden ja syrjäytymisen ehkäisy. Valtakunnallisesti Punainen Sulka tuotti 2,9 miljoonaa euroa.
Summasta 75 prosenttia lahjoitettiin
Tukikummit Säätiölle, Myrsky-hankkeelle, EHYT ry:lle, Partiolaisille, Aseman Lapset ry:lle, Näkövammaisten
Liitolle, Yeesi ry:lle ja Lions Quest -toiminnalle.
Kainuun, Oulun seudun ja Raahen
seudun kattavan Lions-järjestön I-piirin
klubit osallistuivat aktiivisesti Punaiseen Sulkaan keräten yli 220 000 euroa. Keräämistään varoista klubit saivat
hakea takaisin neljäsosan paikalliseen
avustamiseen, joten alueelle palautui
suoraan 55 000 euroa.
Piirin keräysjohtajana toiminut kajaanilaislion Juhani Alanen on tyytyväinen tulokseen. Koko maan tasolla
I-piirissä osallistuttiin aktiivisimmin Punaiseen Sulkaan, ja myös keräystavoite
täyttyi parhaiten.
– Kun aloitimme keräyksen, sloganimme oli: I on ykkönen, ja tämän myös
teimme. Keräystulos saavutettiin useilla
kymmenillä tapahtumilla.

I-piirin klubit
keräsivät
yli 220 000 euroa.
Varoista klubit
saavat hakea takaisin neljäsosan
paikalliseen
avustamiseen.

Klubeilla oli varsin mielikuvituksellisia ideoita, kuten linnunpönttöjen tekoa,
pullojen keräystä, kirpputoreja, sulkatansseja jne.
Lions-klubit ovat saaneet päättää itse,
mille kohteelle oman osuutensa lahjoittavat. Piirin klubeista eniten jäsenmääräänsä nähden keräsi LC Liminka/
Liminganlahti, joka keräsi yli 12 500
euroa.
Klubi jakoi 3 150 euron osuutensa
kokonaistuloksesta viidelle paikalliselle
nuorisojärjestölle:
Partiolippukunta
Niittykärpille, Limingan ja Lumijoen
4H-yhdistykselle, Lumijoen Vanhempainyhdistykselle ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lumijoen osastolle.
Myös Puolangalla ja Utajärvellä tulos oli liki kaksinkertainen tavoitteeseen
nähden.
ELSI SALOVAARA

Hope ry:n edustaja vieraili LC Oulu Limingantullin klubikokouksessa kertomassa
järjestön toiminnasta Oulussa.

Yhdessä kohti uusia vuosikymmeniä
V

“

iime
vuosi
oli
juhlavuosi
monessa asiassa. Tärkeimpänä pidin Suomi 100-juhlavuotta. Päätin
jo kauteni alussa, että en jätä ainuttakaan
tilaisuutta käyttämättä, ettenkö toisi esiin
isänmaamme juhlavuotta.
Meitä lioneita Suomessa on kaikkiaan
910 klubillista. Ja uskon, että lähes jokainen klubi on omalla tavallaan juhlistanut
Suomemme syntymäpäivää. Ajatelkaa,
mikä määrä erilaisia tilaisuuksia! Nyt
menemme reippaasti jo toisella vuosisadallamme.
Meidän omalla järjestöllämme, Kansainvälisellä Lions-klubien järjestöllä,
LCI:llä, on myös takanaan 100 vuoden
taival. 101. toimintavuosi alkoi juuri.
Siis jo sata vuotta on kulunut siitä,
kun vakuutusvirkailija Melvin Jones kutsui 1917 koolle samanhenkisiä ystäviään
ajatuksena perustaa auttamisjärjestö
palvelemaan apua tarvitsevia. Emme
saa unohtaa tunnuslausettamme ”Me
palvelemme”. Lioneita on maailmassa jo
kohta 1,5 miljoonaa. Jäsenmäärämme on
niin suuri, että kun lähdemme liikkeelle,
se näkyy ja kuuluu.

Lioneita on maailmassa jo
kohta 1,5 miljoonaa.
Jäsenmäärämme on niin
suuri, että kun lähdemme
liikkeelle, se näkyy ja
kuuluu.
Nuoret leot
toimivat sähköisesti
Tasavuosia täytti myös meidän lionien
nuorisojärjestö Leot. Olen saanut olla mukana joissakin Leojen tapaamisissa. Olen
katsellut ja kuunnellut uteliaana Leo-klubien ja Leo-johtajien toimintaa. He eivät
juurikaan käytä aikaansa byrokraattisiin
toimiin tai hallinnollisiin kuvioihin.
Leot ovat siirtyneet juohevasti 2020-luvulle. Meidän ”ukkoklubien” olisi syytä ottaa mallia, miten sähköisiä välineitä voidaan
käyttää Lions-toimintaan. Maailmanlaajuisesti Leoilla alkaa 61. toimintavuosi.

Women in Lions aloittaa nyt 31. vuotensa.
Suomessa on tällä hetkellä lähes 5 000 naista liittynyt järjestöömme. Olemmekin jo
pääosin luopuneet käsitteistä nais-/mieslion. Olemme kaikki lioneita ja näinhän
sen tulee ollakin.
Kasvattajien koulutus
jatkaa lippulaivana
Lions Quest on ollut meidän lippulaivamme myös jo 30 vuotta. LQ-koulutusta,
sen vaikuttavuutta ja tehokkuutta on tut-

kittu yliopistotasolla saakka ja koulutukseen osallistuneilta on kerätty palautetta.
Kukaan osallinen ei voi kiistää LQ-koulutuksen vaikuttavuutta, mutta nyt olemme
jäämässä alakynteen, koska LQ-koulutus
koetaan liian kalliiksi. Markkinoille tulee
jatkuvasti kilpailevia tuotteita.
Pärjätäksemme kilpailluilla markkinoilla, olemme käynnistäneet Lions Quest
-kehittämisen. Valmista tavoitteen mukaan
on ensi syksynä.
Haluan tähän lopuksi nostaa meille kaikille muistutukseksi sen, mikä loppupeleissä on meidän Lions-toiminnassamme
kaikkein tärkeintä:
L–I–O–N–S=
Luovuta –
Isänmaasi –
Onnellisempana –
Nouseville –
Sukupolville.
'
Tehdään yhdessä!
ERKKI HONKALA
Lions-liiton puheenjohtaja 2017–2018
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VUOSIKOKOUS OHJELMA		
			
Perjantai 8.6.				
		
12.00 –19.00
Ilmoittautuminen ja
valtakirjojen tarkastus		
10.00–19.00
Erillinen ohjelma päivän eri tapahtumista,
tarkentuu myöhemmin
19.00–00.30
Teemailtamat (70-luku),
tarkempi ohjelma myöhemmin

OSALLISTUMISHINNAT
Passi 1 Koko lysti, hinta 180 €
sisältää: vuosikokous, pe iltajuhla,
la lounas ja kahvi & la iltajuhla
Passi 2 Meleko lysti, hinta 150 €
sisältää: vuosikokous, la lounas ja kahvi & la iltajuhla
Passi 3 Puoli lysti, hinta 130 €
sisältää: vuosikokous, pe iltajuhla, la lounas ja kahvi
Passi 4 Päivälysti, hinta 50 €
sisältää: vuosikokous, la lounas ja kahvi
Passi 5 Kahavit, hinta 30 €
sisältää: vuosikokous, la kahvi
Passi 6 Tervaporvarin kallaasi, hinta 70 €
sisältää: la iltajuhla
Tervaporvarin kallaasi on tarkoitettu lähinnä puolisoille, jotka osallistuvat vain lauantain iltajuhlaan
eivätkä muuhun ohjelmaan. Tämä passi on tarkoitettu
myös niille talkoolaisille, jotka ovat päivien aikana
talkoissa ja haluavat osallistua lauantai-illan juhlaan.
Puoliso-ohjelma 25 €
Ilmoittautumiset 9.5.2018 mennessä:
/lionsoulu2018.com/

Ollaan ölövinä Ou

O

ulun
vuosikokouksen
päätoimikunnalla
on
loppukiri
meneillään.
Kevään aikana kokoukset lisääntyvät, kun viimeisetkin
yksityiskohdat hiotaan.
– Mukana järjestelyissä on 21
klubia. Jokaisesta klubista on tulossa käsipareja töihin, kertoo päätoimikunnan puheenjohtaja Jouko
Lampinen.
Vuosikokouksen tunnuslauseena
on Ölövinä Oulusa. Murresanakirjan mukaan ölövi tarkoittaa ”olla
kuin ei olisikaan”. Hauskalla sanaparilla tavoitellaankin henkeä, jossa
vältetään turhaa pönötystä.
Paikallisuus näkyy myös pääyhteistyökumppaneissa,
joita
ovat Oulun kaupungin lisäksi
Osuuskauppa Arina, sanomalehti
Kaleva, Oulun Osuuspankki ja Oulun diakonissalaitos (ODL).
70-luvun swengaava
perjantai-ilta
Perjantai-illassa kaikuvat 70-luvun
parhaat palat oululaisen, parikymmenhenkisen TT Big Bandin ja sen
solistien johdolla.
– Pukeutumiskoodi on vapaampi, kravatit voi jättää kaappiin ja
pukeutua vaikka 70-luvun tyyliin,
ohjeistaa
ohjelmatoimikunnan
puheenjohtaja Jaakko Hettula.
Kansainväliset hitit ovat tuttuja
myös kansainvälisille vieraille, jotka

“

Lauantai 9.6.				
		
8.00–10.30
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
8.30–9.30
PCC tapaaminen				
9.00–9.30
Järjestyminen lippujen sisääntuloon		
9.30–9.45
Lippujen sisääntulo		
9.45–9.55
Avajaisohjelma				
10.00–17.00
Vuosikokous, erillinen ohjelma
13.00–16.00
Puoliso-ohjelmat				
18.30–19.30
Melvin Jones -tilaisuus
20.00–00.30
Juhlaillallinen, erillinen ohjelma

saapuvat järjestön kansainvälisen varapresidentin, islantilaisen
Gudrun Bjort Yngvadottirin johdolla Ouluun. Yngvadottir saapuu
kaupunkiin jo keskiviikkona ja
tapaa torstaina Oulun yliopiston
edustajia.
Tuoretta tietoa jaetaan niin medialle suunnatussa tiedotustilaisuudessa kuin osallistujille suunnatussa seminaarissa, jossa luvassa on
muun muassa liiton varapuheenjohtajaehdokkaiden esittelyt ja liiton johdon kyselytunti. Seminaarissa kerrotaan myös paikallisista
hankkeista.

Lounaallakaan ei tarvitse nauttia pelkästä puheensorinasta, sillä
syöntiä tahdittaa rentoa taustamusiikkia Kultainen harmonikka
-voittaja Anne-Mari Kanniainen.
Kokouksen aikana toimii lapsiparkki, joka helpottaa lasten kanssa
kulkevien lionien kokousmatkaa.
Ilmoittautuminen lapsiparkkiin onnistuu vuosikokousilmoittautumisen yhteydessä.
Aikuisillekin on hauskaa luvassa:
– Vuosikokouksen aikana väkijoukossa voi törmätä Toripolliisiin,
joka kyselee ihmisiltä hauskoja
kysymyksiä, Hettula kertoo.
Jos oikeaa vastausta ei tiedä, Oulun vuosikokouksen tunnushahmo
kirjoittaa sakkolapun – yhdenlainen matkamuisto sekin!
Puoliso-ohjelmassa vaihtoehtoina ovat kaupungin järjestämä
kiertoajelu, tutustuminen PohjoisPohjanmaan museoon ja oululaisesta merkkihenkilöstä Sara Wacklinista kertova pienoisnäytelmä.
Kaikkiin vaihtoehtoihin kuuluu
käynti Oulun uudessa maamerkissä, kauppakeskus Valkeassa.

Lauantaina paikalla
partioi Toripolliisi
Lauantain valjetessa ohjelmassa
on omat kokoontumisensa ainakin
liiton entisillä puheenjohtajilla ja
piirilehtien tekijöillä. Vuosikokous
alkaa kello 10.

Ruokapöydässä
pohjoispohjalaisia makuja
Oululaista paikallisuutta löytyy
kokouksen kattauksista Ouluhallissa. Sitä on paitsi paikallisuudesta
veikeästi ammennettujen ruokalajien nimien muodossa, mutta myös

Perjantaina kravatit
voi jättää kaappiin ja
pukeutua vaikka
70-luvun tyyliin.
Jaakko Hettula
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Olavi Tapaninen

Oulun kaupunki

LIITON VARAPUHEENJOHTAJAEHDOKAS

Aarne Kivioja

O
Lions-liiton vuosikokous
pidetään Oulussa
8.–10.6.2018
Kokouspaikalla Ouluhallissa
voi törmätä Toripolliisiin,
mikäli hän löytää paikalle!

ulussa
itse ruokalajeissa.
Lohisoppa ja rieska kuuluvat
perinteisesti
pohjoispohjanmaalaiseen pitopöytään. Häivähdys
tervakaupunkia löytyy lauantain
ylellisen juhlabuffetin alkuruuasta,
johon on katettu muun muassa
tervalohta. Jälkiruokana on lappapuuroa, joka on juhlaan jalostettu
vadelmalla.
– Paikalliseen ruokavalioon ovat
aina monipuolisesti kuuluneet
myös luonnonmarjat, kuten sarkaojien varsille levinnyt vadelma, oululaisittain vattu, majoitus- ja ravitsemustoimikunnan puheenjohtaja
Paula Vähänen kertoo.
Rössypotun, eli veripaltusta,
perunoista ja sianlihasta tehdyn
keiton tarjoamisesta keskusteltiin,
mutta sitä ei kuitenkaan otettu
listalle, sillä herkullisuudesta ollaan
montaa mieltä itse oululaistenkin
keskuudessa, Vähänen jatkaa.
Vatsojen täytyttyä myös lauantaina päästään tanssilattialle. Illan
solistina toimii Marko Lämsä, Kestilästä lähtöisin oleva tangokuningas. Ohjelmistossa on kotimaisen
iskelmän lisäksi myös Elvistä.
Tanssi loppuu puoli yhdeltä,
minkä jälkeen on aika ripustaa takki ja korkkarit naulaan.
Sunnuntaina kannattaa jatkaa
ölövinä olemista ja hyödyntää mahdollisuus nauttia kesään heräävästä
kaupungista. Tervetuloa!

lemme Aarne ja Tuula, varapuheenjohtajaehdokas ja puoliso.
Miten olemme Tervaleijonan toimialueeseen tutustuneet?
Koululaisten hiihtolomilla olemme olleet tekemässä nuorisotyötä useana talvena Vuokatin maisemissa. Alkukesästä 2007 lähdimme
Kuhmon Lentiirasta melomaan kohti Oulunjärveä ja Oulua. Tuossa SuomiMeloo-tapahtumassa tutustuimme matkallamme siihen reittiin, jota
pitkin tervankuljetukset aikoinaan tehtiin silloin, kun tuota hyvää suojaainetta laivoihin tarvittiin.
Retkellämme saatoimme todeta, miten hyvässä kunnossa suomalainen luonto ja ympäristö edelleen ovat. Vaikuttava elämys oli saada kokea
Kuhmolaisten soittajien keskiyön tyvenessä ja hiljaisuudessa järjestämä
yösoitto melontatauolla. Koko kajakkiryhmä kuunteli hiirenhiljaa.
Oulussa olin edellisessä vuosiko-kouksessa vuonna 2004, silloin varapresidenttinä. Nyt haluni on kehittää leijonatoimintaa positiivisessa hengessä ja tulla valituksi liiton varapuheenjohtajaksi. Meillä on monta mukavaa haastetta edessä, uusina eteen tulevista LCIF:n juhlavuosikeräys
sekä Itämeren suojelu.

LIITON PUHEENJOHTAJAEHDOKAS

LIITON VARAPUHEENJOHTAJAEHDOKAS

Pirkko Vihavainen

Matti Reijonen

S

E

n osannut pienessä mielessäkään
kuvitella, kun LC Mikkeli/Naisvuoren ensimmäisenä toimintavuonna minua pyydettiin valmistelemaan klubin missiota ja visiota, että
jonain päivänä olisin piirikuvernööri
tai liiton puheenjohtaja. Tämä on ollut
mielenkiintoinen matka.
Kannustankin kaikkia rohkeasti
ottamaan erilaisia tehtäviä vastaan,
koska lionismi avautuu silloin aivan
uudella tavalla. Kun lähtee välillä
vähän kauemmas, voi nähdä paremmin myös lähelle – ja tuoda omaan
klubiinkin tuulahdusta ulkopuolelta.
Sekin on palvelua – palvelua omalle
klubille.
Lions-toiminta on antanut paljon
lisäsisältöä ja merkitystä elämääni.
On se varmasti minua myös kehittänyt, niin kuin sen kerrotaan tekevän. Työssäni totuin suunnittelemaan asioita pitkälle eteenpäin, ja niin
teen edelleen. Pyrin kuitenkin elämään
tässä ja nyt ja olemaan läsnä hetkessä.
Optimistina ajattelen, että asioilla
on tapana järjestyä. Arvostan ihmisten
keskinäistä kunnioitusta erilaisuuksistamme ja erilaisista näkemyksistämme
huolimatta. Kun näin on, niin myös
lions-toiminnalla on hyvä tulevaisuus.

Pirkko Vihavainen
s. 1952 Juvalla
Filosofian maisteri,
rehtori emerita
Puoliso
PDG Markku Vihavainen
Lion vuodesta 2004
LC Mikkeli/Naisvuoren
perustajajäsen ja
LC Juva/Luonterin
charter presidentti
D-piirin piirikuvernööri
2010–2011
Liiton varapuheenjohtaja
(VCC) 201– 2018

ynnyin 69 vuotta sitten Varkaudessa, puolisoni Hilve on
Heinävedeltä. Asuinpaikkamme
on ollut viimeiset 19 vuotta Vampulassa
Huittisissa ja klubini on LC Vampula.
Suomen leijonat ovat määritelleet
toimintaansa kuvaavan arvomaailman. Itse seison näiden arvojen rinnalla ja haluan toimia klubien ja piirien yhteistoiminnan kehittämiseksi
ja laajentamiseksi. Yhdessä tekeminen
on ydinasia, johon liittyy oleellisesti
koulutus, tiedon välitys ja raportointi,
joissa on vielä paljonkin tekemistä.
Klubit ja niiden jäsenet ovat lionsliiton peruspilarit. Tämän vuoksi panostan siihen, että piirien organisaatiot
keskittyvät ohjaamaan ja auttamaan
omien klubiensa toimintaa ja jatkuvuutta sekä tukevat jäsenhankintaa.
Tämän onnistumiseksi on tärkeää antaa
työrauha kaikille osapuolille, mikä on
Suomen lions-toiminnan ja kasvun
elinehto. Jokainen toimii tahollaan,
liitto tukee piirejä ja piirien organisaatiot ovat klubeja varten.
100 % osallistumiseni lions-työhön
eri tehtävissä osoittaa sitä, että toimin
sen asian puolesta johon ryhdyn. Nyt
olen valmis ottamaan vastaan laajempaa vastuuta. Olen klubien asialla.
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Piirikokous pidetään Limingan lukion tiloissa
sijaitsevassa Heikki Sarvela salissa. I-piirin
viestintäjohtaja Elsi Salovaara vieraili Limingan
lukiossa helmikuussa. Huhtikuussa lumet ovat
toivottavasti jo vähentyneet!

Piirikokouksessa asiaa
diabeteksen ehkäisemisestä
KUTSU PIIRIKOKOUKSEEN

ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT

Suomen Lions-liiton 107-I-piirin piirikokous pidetään Limingassa lauantaina
14.4.2018. Kokouspaikkana on Heikki
Sarvela sali, Linnukkatie 5, 91900 Liminka.
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen
määräämät asiat.

Ilmoittautuminen kokoukseen I-piirin internetsivun kautta www.lions.fi/i. Jokainen
osallistuja ilmoitetaan puolisoineen, mikäli
puoliso osallistuu. Myös PDG:t (entiset piirikuvernöörit, joilla on puhe-, läsnäolo- ja
äänioikeus) ilmoitetaan. Ilmoituslomakkeeseen merkitään virallinen edustaja tai PDG
siihen varattuun kohtaan. Klubin virallisten edustajien valtakirja on toimitettava
järjestäjille viimeistään ilmoittautumisen
yhteydessä kokouspaikalla.

KOKOUSPÄIVÄN AIKATAULU
8.30–9.20 Piirihallituksen kokous
9.00–12.30 Ilmoittautuminen,
Limingan yhtenäiskoulu
9.00–10.00 Aamukahvi
9.30–11.00 Leijonien viides palveluhaaste,
diabetes.
Esittely piirikuvernööri Seppo Saarela,
asiantuntijaesitelmät:
LT, apulaisylilääkäri Päivi Tossavainen
(Lastentautien ja lastenendikrinologian
erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys) OYS ja Sirpa Hyyrönmäki,
Oulun Diabetesyhdistyksen puheenjohtaja
11.00–12.15
12.30–13.30
13.30–14.15
14.15–16.30
14.15–16.00

Lounas
Avajaisjuhla
Päiväkahvi
I-piirin vuosikokous
Puoliso-ohjelma

TULOA
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KSEEN
U
O
K
O
PIIRIK

18
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14
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Lauantain kokouksen kirjautuminen,
aamukahvi ja buffet-lounas sekä päiväkahvi
maksavat yhteensä 35,00 euroa/henkilö.
Puolisoille sisältyy hintaan puoliso-ohjelma.
Ilmoittautumiset ja osanottomaksut
viimeistään 31.3.2018. Kukin klubi laskee
itse osallistumismaksujensa yhteissumman
ja maksaa sen välittömästi ilmoittautumisen
jälkeen LC Liminka/Liminganlahti tilille
FI9452330840013229. Viestikenttään kirjoitetaan klubin nimi.
31.3. jälkeen ilmoittautuessa hinnat ovat
40,00 euroa/henkilö. Vain kokoukseen osallistuminen (ilman tarjoiluja ja palveluita)
50,00 euroa/klubi. Erikoisruokavaliosta tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.
Puoliso-ohjelma: Opastettu retki Limingan
Luontokeskukseen.
Tervetuloa I-piirin vuosikokoukseen!
Seppo Saarela
piirikuvernööri
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EHDOLLA PIIRIKUVERNÖÖRIKSI

EHDOLLA 1. VARAPIIRIKUVERNÖÖRIKSI

Jari Hautala

Hannu Anttonen

Perheeseeni kuuluvat puolisoni Saila ja
kolme lasta, 14, 16 ja 19 vuotta.
I-piirissä on vahvoja klubeja ja toiminta on aktiivista. Klubien kesken ja
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään hyvää yhteistyötä.
Näen, että hyvällä yhteistyöllä
klubien toiminta pysyy vahvana ja
jäsenmäärän ylläpitäminen toiminnan
kannalta riittävällä tasolla on mahdollista. Klubien toimintaa on tuettava
järjestön ylemmiltä tahoilta. Piirihallituksen on tärkeää huolehtia klubien
ja jäsenten hyvinvoinnista sekä klubien
toimintakyvystä. Klubien jäsenille tulee
tarjota riittävästi koulutusta ja ohjausta
heidän toimintaansa hallinnollisiin ja
toiminnallisiin tehtäviin.
Niin piirissämme kuin koko maassa
suurin uhka on jäsenmäärän väheneminen, mikä johtaa väistämättä lionspiirien vähenemiseen. Tämä tuo isoja
haasteita piirihallituksen ja klubien
väliseen yhteistyöhön.
Piirimme alueella tehdään paljon hyviä aktiviteetteja. Isot, klubien
yhteiset, aktiviteetit tuovat näkyvyyttä
ja ovat hienoja ponnistuksia. Yksittäinen klubin palveluaktiviteetti, joka
on jäänyt mieleeni, on Puolangalla
suoritettava sepelisanko-projekti, jossa
jaetaan hiekoitussepeliä paikkakunnan
vanhuksille.
Meitä leijonia ”vaivaa” perisuomalainen vaatimattomuus, emme juurikaan tuo esille tekemisiämme. Parantamalla tiedottamista tämän päivän
tiedotuskanavissa, somessa, saamme
lisättyä näkyvyyttä ja sitä myöten mahdollisuuden hankkia lisää jäseniä.
Jäsenet eivät kuitenkaan tule itses-

Olen Hannu Anttonen klubista LC
Oulu/Pateniemi. Koulutukseltani olen
FT ja OY:n dosentti.
Leijonaharrastuksen aloitin 1984.
Olen toiminut presidenttinä 94–95 ja
2015–16 sekä piirihallituksen jäsenenä
( ZC:na ja GLT:na sekä 2.vdg:nä) 2013–
18. Muutosvalmentajakurssin kävin
2013–14 ja pätevöidyin opasleijonaksi
2014.
Olin yhtenä avainhenkilönä perustamassa LC Oulu/Kuivasjärvi klubia,
suurin ponnistukseni leijona-uralla.
Klubissani olen toiminut vetäjänä mm.
Kevätpäivä Kuivasojalla -tapahtumassa, vanhusten viikolla ja nuorten olympialaisissa.
Vdg-kautena olen koostanut piirin
strategian, hakenut rahoitusta onnistuneesti Leo-toimintaan, piirimme
metsäretkihankkeeseen ja Suomi
100-aluetuen klubimme perintöprojektille.
Perheeseeni kuuluu vaimoni Vuokko (prof., Oulun yiopisto), 4 lasta ja 7
lastenlasta, äiti ja anoppi. Juhlapöydässämme on aina klubillinen yliaktiivisia juhlijoita. Visiossani vahvuutemme
on, toimiminen yhteiskunnallisesti
merkittävää palvelua tekevänä, alueellisesti näkyvänä sekä verkostoituneena
järjestönä. Toimintamme vastaa asiakkaiden tarpeita ja jäsenkuntamme odotuksia.
Uhkana on että, uudenlaiset mahdollisuudet jäävät käyttämättä ja jäsenistön
ja asiakkaiden odotukset toteutumatta.
Klubitoiminnassa saa ja tulee viihtyä.

Jari Hautala
LC Liminka/Liminganlahti
Syntynyt 1966
Diplomi-insinööri, tuotantopäällikkö
• Lion vuodesta 2000,
100% osallistuminen
• Klubin presidentti 2006–2007
• I-piirin toimikuntapuheenjohtaja
2002–05, 2005–08 ja 2012–2015
• Piirisihteeri 2011–12, 2014–16
• Lohkon puheenjohtaja 2008–09

tään, vaan heitä on aktiivisesti kyseltävä
ja perusteltava mikä Lions-työssä on
sellaista, että siihen kannattaa lähteä
mukaan. Meidän pitää olla valmiita
yksittäisinä leijonina kysymään lähipiiristämme uusia jäseniä palvelutyöhön.

Toiminnan tulee olla vetovoimaista
sekä klubien ja piirin välinen viestintä
lisäarvoa tuottavaa sekä yhteistyö
kumppaneiden kanssa haluttua.
Koska olemme yhteiskunnallinen
vaikuttaja ja 100-vuotias 100-vuotisessa Suomessa, pidän klubimme
järjestämää aktiviteettia – Pateniemen
kyläkulttuuria 100-vuotisessa Suomessa – esimerkillisenä. Saimme hankkeeseen mukaan 20 alueen yhteisöä ja
valtion tukea Suomi 100 -varoista.
Toteutimme juhlassa myös Suomi/
Pateniemi 100v -kavalkadin, joka
kertoi vahvoista perinteistämme.
Juhlassa kävi yli 1000 henkeä osallistuen näytöksiin ja näyttelyihin. Juhla
musiikkiesityksineen, kakkuineen ja
soppatykkeineen oli elämys.
Meillä on hyvä toimintamalli ja tavoitteet sekä aktiivisia toimijoita. Hieman modernia luovuutta ja aktiivisuutta klubi-iltoihin niin jäsenkuntamme
kasvaa ja viihtyy.

EHDOLLA 2. VARAPIIRIKUVERNÖÖRIKSI

Antero Stenius
Kuka olen: Antero Stenius, 59 v. Työskentelen OAMK:ssa rakentamistekniikassa tuotantotekniikan yliopettajana
ja tiimipäällikkönä. Koulutukseltani
ole tekniikan lisensiaatti.
Lionkokemukseni: Olen ollut leijona vuodesta 1991, ja olen toiminut
lohkon puheenjohtajana, klubimme
presidenttinä kahdesti sekä rahastonhoitajana useita kausia. Lisäksi olen
toiminut useissa klubimme tapahtumissa tapahtumavastaavana. Olen
osallistunut yli kymmenen kertaa
Lions-liiton vuosikokouksiin sekä
useana vuonna Lions Bikers Rally
-motoristikokoontumisiin.
Tukijoukkoihini kuuluvat: Perheeseeni kuuluu vaimo Seija (leijona vuodesta 2005) sekä kolme aikuista poikaa sekä yksi pojanpoika

Itämeren ruokakolmiota esittelevät Diabelesliitto ja Suomen sydänliitto.

Visioni I-piirin tulevaisuudesta: Ipiirin suurin vahvuus on usko paikalliseen toimintaan ja sen mukaisesti toiminta lähiympäristön hyväksi suuren
kansainvälisen ja luotettavan järjestön
tukemana. Suurimpana uhka-

na pidän klubien jämähtämistä paikoilleen sekä jäsenistön että toimintatapojen
osalta.
Oma suosikkiaktiviteettini: Suosikkiaktiviteettejani ovat Jäälin joulutori ja
talvitapahtuma, jotka toteutamme yhdessä muiden kylän toimijoiden kanssa.
Terveiseni I-piirin lioneille: Klubitoiminnan tulee uudistua ajan mukana
jäsenmäärän säilyttämiseksi sekä avautua ulospäin yhteistyöhön muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
toiminnan monipuolisuuden ja tunnettavuuden lisäämiseksi.
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Arne Ritari –säätiö
Arne Ritari -säätiö
Suomalaisen lionstyön tukena

Terwa-klubin
nelikymppiset

V

Aarne Ritari –säätiö
www.lions.fi

uonna 1977 LC Oulu/Rajakylän nimellä perustettu klubi, joka
tuntee nykyisin nimen LC Oulu/
Terwa, juhli riemukkaasti ja toisaalta
juhlavasti 40-vuotistaivaltaan peräti kahdessa paikassa.
Kekkerit aloitettiin lauantaina 11.11.
iltapäivällä Ammattiopisto Luovin Mortteli-ravintolassa järjestetyllä veteraanien
juhlapäivällisellä ja juhlan huipentui illalla ravintola Upseerikerholla.

Veteraaniaktiviteetin
loppuhuippennus

Veteraanien juhlapäivällinen päätti yli
30-vuotisen veteraanilounasperinteen.
Syynä pitkään harkittuun lopettamiseen
oli yksinkertaisesti veteraaniosanottajien
roima väheneminen vuosi vuodelta.
Ensimmäisille lounaille osallistui
500 veteraania. Viime vuosina on ollut
työlästä saada jalkeille 70–80 osallistujaa,
joista likimain puolet on jo ollut saattajia. Veteraanien muistaminen ei klubissamme pääty tähän, muistamistapa vain
muuttuu. Miten tapaamiset jatkuvat, on
vielä suunnitteluasteella.
Juhlapuheen piti klubin presidentti
Aaro Väyrynen ja muusiikkiosuudesta
vastasi klubin koko historian ajan tukemme kohteena ollut Rajakylän koulun
musiikkiluokka.
Tämän vuotisesta ohjelmasta ja
musiikin johtamisesta vastasi opettaja
Ilkka Eskelinen. Veteraanijärjestöjen
tervehdykset ja kiitokset klubille toi
rovasti Jaakko Granlund.

Mittavat lahjoitukset
ja ritari-tunnustukset

Iltajuhlan henki rakennettiin neljän teeman ympärille: virallinen lions-protokollaohjelmisto asiaan kuuluvine muodollisuuksineen,
vapaamuotoisempi,
yhteisöllinen seurustelua sisältävä reippaan musiikin ryydittämänä osa ja ajankohtaan osutettu pikkujouluilottelu sekä
40-vuotisjuhlaan kuuluvien lahjoitusten
julkistaminen.
Leijonahenki-lauluun saimme säestyksen ja oivallista laulutukea juhlaan vapaaehtoisesti saapuneen kuuden miehen
Omnivoces-kuoron taholta.

“

Onnittele tapahtumaa
upealla
Lionsadressilla

Loppuillasta irroiteltiin mm. Tiernapoikien (-ukkojen) esityksen mukana.

Muistimme
tierna-pienoispatsailla monivuotisia kumppaneitamme.
Klubissa neljän vuoden aikana kerätyn juhlarahaston kätköistä oli rahastonhoitajamme onnistunut taikomaan lähes
20 000 euroa eri tahoille osoitettuihin
lahjoituksiin.
Lahjoitusten saajat veteraanien lisäksi
olivat: Oulun Ensi- ja Turvakoti, Walkers-järjestö, Rajakylän koulu, Rajakylän
päiväkoti, Metsämarjan päiväkoti, Talvikkipuiston päiväkerho, eräs monilapsinen
yksinhuoltajaperhe, OYS lasten klinikka,
OYS lasten päivystyspoli, Oulun Seudun
Omaishoitajat ry, Keskustan Palvelukeskus/Nummikatu ja Pateniemen Polunpolkijat.
Lisäksi muistimme tierna-pienoispatsailla monivuotisia joulukuusi-projektin
kumppaneitamme Nosturiliike Sulkalaa
ja Oulun Neonia sekä veteraanilounastapahtuman monivuotista tukijaa Ammattiopisto Luovin Oulun toimipistettä.
Sokerina pohjalla oli juhlallinen tapahtuma, jossa kahdelle aktiiviselle klubin
jäsenelle annettiin lions-liikkeen suurimmat kunniatunnustukset. Aarne Ritari
-jäsenyyden sai Leena Pohjanvälke ja
Melvin Jones -jäsenyyden Erkki Puolakka.
Lahjoitusseremonian päätteeksi nautimme Upseerikerhon taikoman illallisen.. Ruokailun lomassa kisasimme vielä
Terva-leijona-aiheisen tietokilpailun parissa. 40-vuotishistoriikkiakin käytiin
läpi eri tavoin.
Illan viimeisin osio – klubin pikkujoulu – huipentui enemmän tai vähemmän laulu- ja lukutaitoisista leijonista
kootun ikämies-tiernaryhmän esitykseen,
jonka sanoitus oli sovitettu kesällä päätökseen viedyn Punaisen Sulan ja tulevien
presidentin vaalien kombinaatioon.
KAUKO KALLIO
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Kirjakasseilla iloa ikäihmisille
Raahessa joka kuukauden kolmas keskiviikko on odotettu päivä

V

Leijonat vastasivat
kirjaston kutsuun

“Kirjastopalveluja kotiisi” -toimintaa suunniteltaessa päädyttiin
ratkaisuun, jossa kirjakassit asiakkaille toimittaisi vapaaehtoinen
yhteistyötaho.
Niinpä vuoden 2016 lopulla
Raahen kaupunginkirjaston hanketyöntekijä Toni Kykyri lähestyi tähän tehtävään soveltuvia

“

Nopeimmin
halukkuutensa
vapaaehtoistoimijaksi ilmaisi
Lions Club Raahe
/ Kreivi.

Kirjastopalveluja kotiisi -toiminnan ensimmäinen suunnittelupalaveri pidettiin tammikuussa 2017.

raahelaisia järjestöjä. Nopeimmin
halukkuutensa vapaaehtoistoimijaksi ilmaisi Lions Club Raahe /
Kreivi.
Tammikuussa 2017 Lions Club
Raahe / Kreivin kirjakuriireiksi ilmoittautuneet Mikko Koistinen,
Kyösti Korhonen, Olli Nylander
ja Harry Sanaksenaho saapuivat
kirjastolle.
Toni Kykyri ja osastonjohtaja
Kirsi Korhonen esittelivät suunnitelmat, joiden pohjalta yhdessä
sovittiin
käytännönjärjestelyt:
Leijonat kuljettaisivat joka kuukauden kolmantena keskiviikkona kirjakassit “Kirjastopalveluja
kotiisi” -asiakkaiden kotiin. Sovittiin myös, että toiminta aloitetaan
puolen vuoden kokeilu- ja
opetteluvaiheella, jonka jälkeen
päätettäisiin jatkosta. Asiakkaita
kokeilujaksolle päätettiin ottaa
noin viisi.
Toiminnan aloittamisesta kerrottiin Raahelainen-paikallislehdessä helmikuun alussa. Toimintaa
markkinoitiin myös lähettämällä
palvelusta tiedotteet hyvinvointikuntayhtymän kotona asumisen tuen edustajille, kaupungin
vanhusasiain- ja vammaisneuvostojen edustajille sekä eläkeläisjärjestöille. Lisäksi tehtiin kirjastossa jaettava tiedotelehtinen.
Niinpä helmikuun aloituksen
jälkeen, jolloin kirjakassi vietiin
vain yhdelle asiakkaalle, maal-

iskuussa asiakkaita oli jo neljä.
Yhteistyö Raahen kaupunginkirjaston ja Lions club
Raahe / Kreivin kanssa lähti heti
sujumaan kitkattomasti. Uusi
kirjastolaki rohkaisee kirjastoja yhteistyöhön eri tahojen ja
paikallisten yhteisöjen kanssa.
Yhteistyö on tervetullutta ja välttämätön edellytys sille, että kirjastot pysyvät mukana yhteiskunnallisessa toimintaympäristöjen
muutoksessa.

Asiakkaissa eniten
yli 85-vuotiaita naisia

Palvelun asiakkaiden määrä nousi
toukokuussa viiteen ja kesäkuussa
mukaan otettiin vielä kuudeskin
asiakas.
Tyypillinen asiakas on 85+ikäinen nainen, jolle lukeminen
on perustarve. Hän haluaa lukea
niin kauno- kuin tietokirjojakin,
esimerkiksi elämäkertoja. Asiakkaana on myös näkövammainen
mies, jolle viedään äänikirjoja.
Asiakkaalle soitetaan kirjastosta
noin viikkoa ennen kassin kuljetusta. Tällöin kysellään asiakkaan sen kuukauden tilanne ja
mieleen tulleet aineistotoiveet.
Toisinaan asiakkaalla on ilmennyt
este kassin vastaanottamiselle.
Kokeilujakson aikana eli helmisyyskuussa Leijonat veivät asiakkaiden koteihin 30 kirjakassia.
Niissä kulki asiakkaille yhteensä

“

äestön ikärakenne muuttuu pysyvästi ja nopeasti.
Hyvinvoinnin
lisääntymisen myötä ihmisten elinikä on
pidentynyt. Tulevina vuosina yhä
useampi suomalainen elää 90- tai
100-vuotiaaksi.
Ikääntyneiden määrän kasvaessa heidän elämänlaatunsa ja siihen
yhteydessä olevat tekijät tulevatkin yhä tärkeämmiksi palvelujen
suuntaamisessa. Erilaisten palvelujen kehittäminen on edellytys ikääntyneiden hyvinvoinnin
ylläpitämiseksi ja heidän kotona
asumisensa helpottamiseksi.
Raahen kaupunginkirjastossa
aloitettiin syksyllä 2015 ikäihmisten kirjastopalveluihin liittyvä
hanke. Hankkeen alussa tehtiin
muun muassa kyselyjä, joissa kartoitettiin raahelaisten ikääntyneiden odotuksia ja tarpeita kirjastopalvelujen suhteen.
Kyselyjen ja muun taustatyön
jälkeen päädyttiin aloittamaan
“Kirjastopalveluja kotiisi” -toiminta.
Toiminta pyrkii tavoittamaan ja
aktivoimaan ikääntyneitä ja muita sellaisia raahelaisia henkilöitä,
jotka ovat sairauden, vamman
tai muun syyn vuoksi estyneitä
käymään kirjastossa itse. Heille
halutaan tarjota kirjaston palveluja henkisen hyvinvoinnin ja
toimintakyvyn parantamiseksi ja
ylläpitämiseksi.
Tämä toiminta toteuttaa kirjastolakia, jonka mukaan kirjastopalvelujen tavoitteena on edistää
väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja
taiteen harrastukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Kuljettaessaan
kirjakasseissa
ajanvietettä,
Leijonat tarjoavat
ikääntyneille
asiakkaille myös
tärkeän, elämänlaatua parantavan
jutustelumahdollisuuden.
Kirsi Korhonen

194 kirjaa ja äänikirjaa.
Kirjakassit eivät suinkaan ole
ainoa palvelun tuote. Suomen
akatemia julkaisi tänä vuonna
Promeq-hankkeen
tutkimustulokset. Niissä ilmeni, että yli
65-vuotiaiden yksin asuvien parissa yksinäisyys on arveltuakin
kipeämpi ongelma. Yksinäisyys
on jopa suurin yksittäinen
elämänlaatua heikentävä tekijä.
Kuljettaessaan kirjakasseissa
ajanvietettä, Leijonat tarjoavat

ikääntyneille asiakkaille myös
tärkeän, elämänlaatua parantavan
jutustelumahdollisuuden!

Toiminta
laajeni syksyllä

Yhdellä uudella kirjakassikuriirilla, Pentti Rahkamaalla vahvistunut Leijonalauma saapui
syyskuussa palaveriin.
Kirjastotoimenjohtaja Timo
Töyrään ja Kirsi Korhosen kanssa
puheltiin kokemuksista. Kokeilujaksolta saadut opit ja kokemukset
summattiin ja Leijonalauma lupasi jatkaa vapaaehtoisena, tärkeänä
toimijana Kirjastopalveluja kotiisi
-palvelussa.
Syyskuisen palaverin jälkeen
olemme päättäneet Leijonien ja
kirjaston resurssituntuman puoltamana lisätä asiakkaita lähemmäs kymmeneen. Marraskuussa
saimme mukaan palveluun seitsemännen asiakkaan.
Raahen kaupunginkirjaston
puolesta kiitän Lions Club Raahe
/ Kreiviä antoisasta yhteistyöstä.
Kuukauden kolmas keskiviikko ei ole vain Kirjastopalveluja
kotiisi -asiakkaiden, vaan myös
minun odottamani päivä. Leijonien hyväntuulisuudesta saan iloa
omaankin työhöni!
KIRSI KORHONEN
aikuistenosastonjohtaja
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Kasvun aikaa Sri Lankassa
Heikki Hemmilä tutustui lions-arkeen sodasta toipuvassa maassa
Heikki Hemmilä
mittasi Panaduran
sairaalan johtajalta
silmänpaineet.

tiedettiin Sri Lankassakin.
Sunnuntaina 5. marraskuuta
kävimme juhlimassa Ratnapuran silmäsairaalan toisen kerroksen valmistumista.
C-piirin PDG Ilmari Iso-Koiviston perinnöllä sekä Arne Ritari Säätiön avustuksella
hankittu ”Immun hissi” oli tuolloin vielä Colombon tullissa, mutta käydessäni paikalla
nyt helmikuussa se oli jo asennettu, vain
testiajoja vailla. Vihkiäisten kunniavieras,
suurlähettiläs Rauli Suikkanen oli niin
vaikuttunut näkemästään, että soitti välittömästi pääministeri Juha Sipilälle ja ulkoministeri Timo Soinille kehuen lions-työn
luotettavuutta.
Maanantaina 6.11. tapasimmekin Sri
Lankan terveysministerin, hammaslääketieteen tohtori Rajitha Senaratnen. Esittelimme hänelle yhteisprojektejamme ja
myös edellä mainitun silmänpainemittarin. Tästä taas esittelymittarin luovuttanut
myyntimies oli niin tyytyväinen, että lupasi
laitteen ilmaiseksi Ratnapuran sairaalalle.
Matka jatkui meille uusille seuduille, koilliseen Trincomaleen ja pohjoiseen Jaffnaan. Trincomaleessa tutustuimme Sri Shanmuga Boys Home -nimiseen orpopoikien sisäoppilaitokseen. Vierailimme myös kuuluisassa Shivalle pyhitetyssä Koneswaramin temppelissä.
Paikalla oli paljon hindulaisia tamileja,

“

Valitsimme
yhteistyökohteeksemme ammattikoulun rakentamisen
Hanwellaan.

“

S

ain Chicagon maailmankokouksen yhteydessä kunnian allekirjoittaa ystävyyssopimuksen Suomen
ja Sri Lankan moninkertaispiirien
välille – ensimmäistä kertaa lionismin
historiassa! N-piirin PDG Otfried Blümchenin kanssa kävimme marraskuussa
ystävyysmatkalla Sri Lankassa. 		
Näimme erinomaisia Lions-projekteja,
mutta näimme myös paljon avun tarvetta, erityisesti sisällissodan runtelemassa
saaren pohjoisosassa. Kummilapsiohjelman ja silmäsairaalan jatkoksi valitsimme
seuraavaksi yhteistyökohteeksemme ammattikoulun rakentamisen Hanwellaan.
Puheenjohtajakollegani IPCC Duminda Munasinghe ja piirin 306-A2
varakuvernööri Kumudu Kitshiri olivat kanssamme lähes koko kiertomatkan
ajan. Jo ensimmäisenä päivänä he veivät
meidät tapaamaan State Minister A.H.M.
Fowzieta. Tämän ministeriön tehtävänä
on yhdistää katkeran tamili-sodan jakama
kansakunta. Hän lupasi muun muassa jatkossa huolehtia silmälasi- ja muiden avustuslähetystemme tullauksen.
Toisena matkapäivänä pääsimme
muuraamaan peruskiveä toukokuisten
tulvien ja maanvyörymien vaurioittamaan
taloon Ingiriyassa. IPCC Duminda oli
laatinut tarkan selonteon keräämiemme
katastrofiavustusten käytöstä. Yhdessä
Malesian lionien avustuksen kanssa on
nyt jo korjattu 70 perheen koti. Lämpimät
kiitokset siitä suomalaisille klubeille.
Kolmantena päivänä kiersimme kaikki kolme Colombon ympäristön
Lions-silmäsairaalaa ja luovutimme
niihin sata Alconin lahjoittamaa kaihileikkauslinssiä. Kaikkien varustus oli
hiukan erilainen, mutta niiltä puuttui
muun muassa Ratnapuraan rakennettu
vuodeosasto, mikä rajoittaa potilasvalintaa. Kaikissa on tehty vuosittain noin
3000 kaihileikkausta. Esittelimme kaikissa
suomalaista innovaatiota, Icare-silmänpainemittaria, joka herätti kiinnostusta.
Tutustuimme rakenteilla olevaan ammattikouluun Hanwellassa, noin 30 km
Colombosta itään. 306-C1-piirin IPDG
Ranji Hewagen ideoima ammattikoulu
oli jo kolmen kerroksen korkuinen, mutta
vesikatto ja kahden ylimmän kerroksen
sisustus puuttuivat.
Koulu on kovinkin tarpeen, sillä tälle
köyhälle alueelle tulee jatkossa teollisuutta. Siellä on nyt paljon työttömiä nuoria, mutta samalla puutetta ammattitaitoisista rakentajista, puusepistä, hitsaajista,
sähkö- ja putkiasentajista, partureista ja
IT-osaajista. Jopa niin, että firmat tuovat
työvoimaa Kiinasta ja Intiasta.
Myös kummilapsiohjelman yhteydessä
on ihmetelty, miksi maan toisen asteen
ammattikoulutus ei houkuttele. Julkinen
koulutus on heikkolaatuista, yksityinen
taas on vähävaraisille perheille liian kallista. Minunkin kummilapseni haaveilevat
joko lääkärin tai lakimiehen ammatista.
Meiltä pyydettiin apua paitsi koulun rakentamiseen, myös sen opetusmetodien
kehittämiseen; Suomen Pisa-tulokset kun

Jaffnan maakunnassa toimi sodan
aikana seitsemän
lions-klubia.
Heikki Hemmilä

jotka tulivat heti meitä jututtamaan. Vasta
jälkeenpäin huomasimme oppaamme
väistyneen sivummalle. Vasta päättyneen
sodan seurauksena buddhalaisten singaleesien ja hindulaisten tamilien välinen
luottamus ei vielä ollut palannut.
Pohjoisen Jaffnan maakunnan
maasto oli huomattavasti alavampaa ja
kuivempaa. Myös asutusta ja liikennettä oli
vähemmän, joten matka joutui lähes kotimaiseen tyyliin. Jaffnassa näkyi vielä paljon
sodan jälkiä. Viidakko valtasi rauniotaloja.
Kävimme sairaaloissa, temppeleissä
ja kristillisissä kirkoissa. Pyhättöihin ei
kumpikaan sodan osapuoli ollut koskenut.
Jaffnan maakunnassa toimi sodan aikana
seitsemän lions-klubia.
Ne saavuttivat työllään sekä tamilitiikerien että hallituksen joukkojen luottamuksen. Verenluovutus, ruokapalvelu, sairaaloiden tukeminen ja tilapäissuojat olivat
siviiliväestön turvana. Nyt klubeja on jo 30
ja työ jatkuu muun muassa proteesien ja
pyörätuolien hankinnalla.
Tapasimme maakunnan terveys- ja opetuspalvelujohtajan ja muun muassa alueen
ainoan diabeteslääkärin, jonka vastuulla
oli 600 000 asukasta. Kakkostyypin dia-

betes leviää vauhdilla myös Sri Lankassa.
Lions-klubeilla oli jo suunnitelmia valistuskampanjaksi.
Tamilinkielisten opettajien yhdistyksen puheenjohtaja kävi luonamme
esittäen huolensa sodan traumatisoineiden oppilaiden ja opettajien auttamiseksi.
Lupasin ensi töikseni selvittää mahdollisuuden käynnistää alueella tamilinkielinen
Lions Quest -ohjelma, mille IPCC Duminda lupasi tukensa. Myös pääkouluttajamme Ulla Sirviö-Hyttinen on jo ilmaissut kiinnostuksensa hankkeeseen.
Matka oli erinomaisen antoisa ja
valaiseva. Päällimmäiseksi mieleemme jäi
lionien ystävällisyys ja sitoutuneisuus aatteen mukaiseen toimintaan. Monet erinomaiset hankkeet innostivat paikallisia lioneita ja sitä myötä auttoivat positiiviseen
jäsenkasvuun. Kaikki puhalsivat yhteen
hiileen, eikä turhaan byrokratiaan tuhrattu aikaa. Näimme konkreettisesti miten
kansainvälinen sloganimme, ”Missä tarve,
siellä lion”, parhaimmillaan toimii.
Heti saatuani Hanwellan ammattikouluhankkeelle Sri Lankan Lions-ystävien
työryhmän tuen, pyysin klubeja tukemaan hanketta. Tätä kirjoitettaessa
keräys on jo tuottanut yli 17 000 euroa, ja
rakennuksella on nyt katto päällä. Sisustus,
sekä ylimpien kerrosten ikkunat ja ovet
vielä puuttuvat.
Koululle on tarkoitus hankkia
myös opetusvälineitä, työkaluja ja koneita.
Käytettyjä,
mutta
toimivia
tavaroita voisi tuoda vaikkapa Oulun
vuosikokoukseen.
HEIKKI HEMMILÄ
LC Ylivieska
Lions-liiton puheenjohtaja 2016–2017
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Äiti jatkaa
presidenttinä
T

ätä haastattelua tehdessä
kajaanilainen
Pauliina
Saikkonen lepäili sohvalla. Nelikuukautinen Nuutti oli
päiväunilla, joten myös äidillä on
hetki aikaa huokaista.
Saikkonen piti loppuvuonna
pari kuukautta lomaa lions-toiminnasta. Perheen esikoinen
syntyi marraskuun alussa ja uuteen arkeen piti totutella. Vuoden
alusta alkaen Saikkonen on heiluttanut taas nuijaa LC Kajaani
Linnan kokouksissa.
– Ajattelin että näin äitiyslomallahan sitä olisi aikaa leijonatoiminnalle, kummasti se aika vaan
menee johonkin, Pauliina Saikkonen naurahtaa.
Hänen mielessään ei käynytkään
hyvän harrastuksen jättäminen
äitiyden myötä.

Vauvantuoksua
klubikokoontumisissa

Nuutti on päässyt äitinsä ja isänsä kanssa myös klubin kokoontumisiin. Pikkumies on herättänyt silloin ansaittua huomiota

kiertäen sylistä syliin.
– Eräs rouvistamme tuumi ennen kokousta, että pitää jättää
klubitakki pois, jos Nuutti vaikka
sattuu kuolaamaan, Saikkonen
kertoo nauraen.
LC Kajaani Linna on yhtenäisklubi, eli sillä on jäseninä
niin naisia kuin miehiä. Pauliina
Saikkonen tuli mukaan lionstoimintaan puolisona hänen puolisonsa Pasi Saikkosen liityttyä
”palvelujoukkoihin”.
– Minä kun olen tällainen
järjestöihminen ja tykkään yhdessä tekemisestä.

Jäsenkunnan
ikääntyminen huolettaa

Klubissa on myös kaksi muuta
jäsentä, joilla on alle kouluikäisiä
lapsia. 39-jäseninen klubi on
kuitenkin keski-iältään senioritasoa.
Presidenttinä Pauliina Saikkonen on miettinyt, mistä uusia
jäseniä löytyisi. Omanikäisten
ystävien joukosta on hankala
saada ihmisiä innostumaan, sillä

ihmiset pelkäävät vähäisen vapaaaikansa puolesta.
– Auttamisen muodot ovat myös
muuttuneet, nykyisin on helppo
laittaa tekstarilla rahaa jonnekin
ja kokea auttaneensa sillä tavoin.

Yhteistyötä
eri järjestöjen kanssa

Lions-järjestö on maailman suurin vapaaehtoistyötä tekevä
palvelujärjestö. Pauliina Saik-

konen tietää kokemuksesta, miten
hyvän mielen saa nimenomaan
konkreettisesta auttamisesta.
– Joulun alla järjestimme
Joulupuu-keräyksen
yhdessä
Nuorkauppakamarin
kanssa.
Kymmeneen pisteeseen tuodut
lahjat jakoi eteenpäin Hope ry.
Lionit kaipaavat enemmän

konkreettisia palvelukohteita. Saikkonen toivoo, että ihmiset myös
uskaltautuisivat kertomaan, missä
apua voitaisiin tarvita. Palveluaktiviteettien ei aina tarvitse
olla isoja, yhdenkin ihmisen auttaminen riittää.
ELSI SALOVAARA

Jäsenkampanjan tavoite:
1000 uutta leijonaa

“

K

evätauringon paiste tuo
meille kaikille uutta positiivisesti energiaa ja siitä
myös säteilee meille leijonille
osansa. Muistamme, mitä Niilo
Tarvajärvi sanoi aikoinaan ”Ylös,
ulos ja lenkille”. Siinä yhdistyy
hyvä ajatus Ylös, ulos ja jäsenhankintaan.
Suomessa on leijonien määrä
laskenut lähes 10 vuoden ajan
tasaisesti. Tämä tulee vaikuttamaan palvelukykyymme ja on jo
vaikuttanut. Meidät on perustettu
palvelujärjestöksi ja olemme sitä
tehneet maailmassa 100 vuotta ja
Suomessa pian 70 vuotta.
Pohjoismaat kokeneet saman
ilmiön, mutta nyt on syntynyt
spontaani jäsenhankintakampanjointi myös muissa maissa. Hei-

Nämä ovat meidän
yhteiset talkoot
eli kökkä, kuten
Pohjanmaalla
sanotaan.

dän ennusteensa ovat olleet jo
positiivisia, Suomessa eivät.
Monelle vanhemmalle leijonalle
on varmasti kunnia-asia, että voimme luovuttaa järjestön onnellisempana nouseville sukupolville
vähintään yhtä hyvässä tilassa,
kun tulimme itse mukaan raken-

tamaan tätä arvokasta ja arvostettua Lions-järjestöä. Nämä ovat
meidän yhteiset talkoot eli kökkä,
kuten Pohjanmaalla sanotaan.
Kampanjaan on lähdetty
uudenlaisella konseptilla ja I-piirin työryhmä on laatinut klubeille
materiaalia, joilla tavoitteeseen
päästään.
Meidän pitää lähteä heti toteuttamaan 1000 uuden jäsen
kutsumista mukaan. Klubien ei
tarvitse olla yksin, vaan tueksi
on sitoutunut koko organisaatio
Suomessa.
Yhdessä oli Suomen 100-vuotisjuhlavuoden teema. Meillä on ilo
toteuttaa hyvää teemaa ja tehdä
leijonat tunnetuksi ja mielenkiintoiseksi sekä arvostetuksi palvelujärjestöksi.

Lions-järjestö on eräs maailman arvostetuimmista järjestöistä.
Me haluamme sen olevan sitä jatkossakin sanansa mittaisesti!

EIJA S.

MARIK

A

JARI
Sotkamolainen Emilia Pulkkinen on viihtynyt lionstoiminnassa.

PAAVO

ULLA

SEPPO R.

PEKKA

KARI

SEPPO S.

MARJA

EIJA T.

ELSI
LEENA S.

AARTO
HANNU
EIJA T.

ILKKA

PERTT

I

LEENA M.
PIRJO

Danske Bank Oyj, www.danskebank.ﬁ
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Kiimingissä
oli antoisa vuosi

Business on the go

L

Mobile
Business

Mobile Business –mobiilipankin avulla
voit hallita yrityksesi rahaliikennettä
reaaliajassa – missä ja milloin tahansa
• Hyväksyä sekä kotiYritysten mobiilimaan että ulkomaan
sovellus kulkee aina
maksuja reaaliaikaisena
mukanasi. Laskunmaksu, markkina• Katsoa tilin saldoja myös
tieto, valuuttamuunulkomaisista tileistä
nin ja lähin automaat•
Voit
seurata osake-,
ti löytyvät mukakorko- ja raaka-aine
vasti iPhonesta
markkinoita sekä rahasja Android-puhelitojen arvoja
mestasi.
• Käyttää valuuttalaskuria ja katsoa valuuttakursseja

Lataa Mobile Business -mobiilipankki
Apple Storesta tai Google Playsta.

• Ja paljon muuta...

Mobiilipankki on käytössäsi, kun sinulla
on voimassaoleva sopimus yritysten
verkkopankista, Business Onlinesta.

ME PALVELEMME!
TULE MUKAAN MAAILMAN
SUURIMPAAN PALVELUJÄRJESTÖÖN

LUOVUTA
ISÄNMAASI
ONNELLISEMPANA
NOUSEVILLE
SUKUPOLVILLE

C
Kiiminki
kiittää
yhteistyökumppaneita
ja tukijoitamme tapahtumarikkaasta vuodesta 2017. Tavoitteenamme on
palvella yhteisöämme monella
eri tapaa.
Toimintamme koostuu
erilaisista aktiviteeteista, joista
näkyvin lienee vuosittainen Joulupuukeräys. Viime vuonna se
tuotti 3500 euroa ja lahjoitimme
sen lähes sataan vähävaraiseen
talouteen Kiimingin alueella.
Yli 13 000 euroa
lahjoituksia
Menneenä
vuonna
lahjoitimme yhteisöllemme hyvään
tarkoitukseen reilut 13 000 euroa. Avustuksia saivat niin yksityiset ihmiset kuin alueella toimivat yhdistykset ja koulut.
Avustuksia saivat Huttukylän NS, Kiimingin VPK:n
nuorisotyö, Huttukylän koulu,
Kiimingin Urheilijoiden nuorten
joukkuetoiminta,
Jokirannan
koulun
tukioppilastoiminta
ja Jopo-luokka, Ouluseudun
Nuorisoasuntoyhdistys, KKP:n
special hockey-joukkue, nuorisotyö sekä Kiimingin koulujen
nuoret stipendien muodossa.
Järjestimme erilaisia tapahtumia ja olimme monessa mukana. Viime vuonna juhlimme
50-vuotissyntymäpäiviämme
kaikille avoimena kyläjuhlana
ruokatarjoiluineen. Yhteistyössä
LC Jäälin kanssa järjestimme jo

perinteisen veteraanilounaan sotiemme veteraaneille.
Renkaanvaihtopäivät toteutettiin niin syksyllä kuin keväällä
ja leikkimieliset keppiheppakilpailut toivat iloa ja naurua niin
kilpailijoille kuin katsojillekin.
Eurooppa-päivää juhlistimme
arvojemme mukaisesti luontoa
kunnioittaen. Siivosimme Kiimingin
maastoa
yhdessä
päiväkotien ja koulujen kanssa.
Tapahtumaan osallistui noin 350
henkilöä.
Vuoden aikana otimme vastaan myös erilaisia tavaralahjoituksia, joista suurin osa myytiin
kirpputoripöydällämme.
Kirpputorimyynnistä saatujen
tulojen avulla olemme mm.
pystyneet antamaan suoria kohdeavustuksia apua tarvitseville.
Esimerkiksi meille lahjoitetun pianon annoimme avoimen
päiväkodin käyttöön tuottamaan
iloa lapsille.
Tässä esimerkkejä siitä mitä
Leijonat tekevät ja mikä on
tavoitteemme. Työtämme tukee joukko vapaaehtoisia sekä
Kiimingin alueen yrityksiä ja
yhteisöjä, heille iso kiitos siitä!
Haluamme laittaa hyvän kiertämään. Pienikin teko voi olla
merkityksellinen. Mikäli sinulla
on halu auttaa ja olla mukana
tekemässä merkityksellistä vapaaehtoistyötä, olet tervetullut
mukaan iloiseen toimintaamme!
ARI ALATALO

Tutustu klubeihin: www.lions.fi/i
Hiihtokisoihin osallistuneille jäi taatusti hyvä mieli. Tuuletuksetkin sujuivat!
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PIIRIN LIONSKLUBIT
Haluatko olla yhdessä tekemässä
lähiyhteisöstäsi ja koko maailmasta parempaa?
Kainuun, Oulun ja Raahen seutujen I-piirissä leijonaklubeja on yli 50.

T U L E S I N Ä K I N M U K AAN !

H

R

Hailuoto@lions.fi
Haukipudas@lions.fi
Haukipudas.Kello@lions.fi
Hyrynsalmi@lions.fi

Raahe@lions.fi
Raahe.Fantti@lions.fi
Raahe.Kreivi@lions.fi
Ruukki@lions.fi

I

S

Ii@lions.fi

Siikajoki@lions.fi
Sotkamo@lions.fi
Sotkamo.Sapsottaret@
lions.fi
Sotkamo.Vuokatti@lions.fi
Suomussalmi@lions.fi

O

J
Jääli, jaali@lions.fi

K
Kainuu.Some@lions.fi
Kajaani.Linna@lions.fi
Kempele.Aurora@lions.fi
Kempele.Sampola@lions.fi
Kiiminki@lions.fi
Kuhmo.Helenat@lions.fi
Kuhmo.Kuhmonniemi@lions.fi

L
Liminka.Lakeus@lions.fi
Liminka.Liminganlahti@lions.fi
Liminka.Kultasirkut@lions.fi

M
Muhos@lions.fi

Oulu@lions.fi
Oulu.Avain@lions.fi
Oulu.Hannat@lions.fi
Oulu.Kuivasjarvi@lions.fi
Oulu.Limingantulli@lions.fi
Oulu.Maikkula@lions.fi
Oulu.Myllyoja-Haapalehto
@lions.fi
Oulu.Oulujoki@lions.fi
Oulu.Pateniemi@lions.fi
Oulu.Pokkitorma@lions.fi
Oulu.Raatti@lions.fi
Oulu.Sarat@lions.fi
Oulu.Sillat@lions.fi
Oulu.Terwa@lions.fi
Oulunsalo@lions.fi
Oulunsalo.Salottaret@lions.fi

P
Paltamo@lions.fi
Pattijoki.lions.fi
Pulkkila.Piippola@lions.fi
Puolanka@lions.fi
Pyhajoki.Merijarvi@lions.fi

T
Tyrnava@lions.fi

U
Utajarvi@lions.fi
Utajarvi.iisat@lions.fi

V
Vaala@lions.fi
Vihanti@lions.fi

Y
Ylikiiminki@lions.fi

Linkit klubien kotisivuille: www.lions.fi/i
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Taas me siivotaan
Seuraa ilmoittelua ja
tule mukaan tekemään hyvää!

JOS INNOSTUIT, OTA YHTEYTTÄ:

Napista käyntiin jäsenhankintakampanja 1 000

Nyt siivotaan! -kampanjan merkeissä.
Jalkaudumme siivoamaan roskia yleisiltä
alueilta tuona päivänä yhteistyökumppaniemme kanssa. Siivota voi myös muina päivinä. Haastamme mukaan kouluja,
päiväkoteja, yrityksiä ja muita yhteisöjä.
Kampanjalla on myös kasvattava vaikutus:
Esimerkki opettaa! Talkoolaisille lionsklubit
tarjoavat mehut ja keksit.

LEHDEN SINULLE JAKOI:

V

iime toukokuussa vietimme Eurooppa-päivää ja Lions-ympäristöpäivää
yhdessä koulujen, päiväkotien, ja
eri alueiden asukkaiden kanssa siivoamalla roskat pois puistoista ja yleisiltä
alueilta.
Siivouskampanjaan osallistui yli 4 000 henkilöä Oulun, Kajaanin ja Raahen seuduilla.
Siitä lämmin kiitos kaikille osallistuneille!
Ympäristöstä huolehtiminen kuuluu lionien palveluhaasteisiin. Siksi I-piirissä
vietämme Lions-ympäristöpäivää 29.5.2018

