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Mitä tiedät lionstoiminnasta?
Te r v e y s t i e 5 9 0 9 0 0 K I I M I N K I

Kiitos Metsolan Hoville
hyvästä yhteistyöstä!
LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto

Kysyimme ihmisiltä, millainen mielikuva heillä on
lions-järjestöstä ja tuntevatko he leijonien toimintaa.

Maiju Kaajakari

Annette Pelkonen

Tiedän, että Lions on kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö. Kannatettavaa
toimintaa, joka taitaa olla
aika lailla nuoriin keskittyvää,
luulen. Tunnen itse muutamia
lioneita samoin kuin rotareita.

Tiedän, että Limingassa Kultasirkut järjestävät juoksutapahtumaa. Muotinäytöksiä tiedän
myös. Mutta en tiennyt, että
kaikki liminkalaiset lionsklubit ovat järjestämässä Niittypäiviä. Hienoa toimintaa.

Kimmo Saapunki

Mona Laurila

Lionstoiminta ei ole kovin
tuttua, siihen ei ole ollut kosketuspintaa, Tiedän
kyllä järjestön ja leijonien
järjestämiä tapahtumia näkee
usein. Nuoruudestani muistan
mahdollisuuden lähteä vaihtooppilaaksi lionsien kautta.

Lionsien logo on hirveän
tuttu, sillä se näkyy monessa
paikassa. Minä ja moni muu
haluaisi auttaa, mutta siihen ei
ole löytynyt valmista kanavaa.
Toimintanne kuulostaa siksi
tosi hyvälle. Lionstoiminnasta
kannattaisi mennä kertomaan
kouluihinkin.

Jotta kaikilla olisi mahdollisuus elää hyvää arkea.

Osoitteesta halpahalli.fi
voit tilata ostokset valmiiksi kotiin
tai ilmaiseksi myymälään.
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Veijo Koivula

Lionstoiminta on tuttua pitkältä ajalta, sillä olen ollut
seurakunnassa töissä ja siellä
leijonat olivat mukana muun
muassa kirkkopyhien järjestelyissä. Minulla on myös ystäviä,
jotka ovat lionstoiminnassa.

Tuomo Korteniemi

Lionstoiminta ei ole ollenkaan outoa. Ensi kosketukseni
lionseihin oli se, kun leijonat
rakensivat kotikaupunkiini Pelloon partiomajan. Lionsklubit
ovat olleet aktiivisesti mukana
auttamassa veteraaneja.

Lauri Vatjus-Anttila

Lions-toiminta on tuttua
tuttavien ja sukulaisten
kautta. Minuakin on pyydetty mukaan, mutta yrittäjäkiireiden vuoksi en ole vielä
lähtenyt mukaan.

Tomas Norrena

Tiedän, että jonkinnäköisestä hyvätekeväisyydestä
on kyse. Liitän mielessäni
leijonat jotenkin urheilutapahtumiin. Kiva huomata,
että leijonia on myös
nuorempaa kaartia. Diabeteksen torjunta kuulostaa
todella hyvälle toiminnalle.

Mitä SINÄ
haluaisit tietää
lionstoiminnasta?
Vastauksia saat
lähimmästä
klubista (s.19.)
Voit etsiä meidät
myös Facebookista!
Haluatko mukaan
lionstoimintaan?
Suorat puhelinnumerot löytyvät
takasivulta! :)

LUE AIEMMAT
TERVALEIJONAT:
www.issuu.com
Kannen pääkuva:
Elsi Salovaara
MAINOSTAJA
ota yhteyttä:
jarkko.valikangas@
gmail.com
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LÄHIKUVASSA

Jari Hautala

1. Kerro omin sanoin kuka
olet ja keitä perheeseesi kuuluu?
Koulutukseltani olen diplomiinsinööri ja työskentelen Teollisuuden Monipalvelut Oy:ssä
tuotantopäällikkönä. Perheeseeni kuuluu puoliso Saila ja
kolme teini-ikäistä lasta.
2. Olet viisikymppinen, mutta tullut mukaan lions-toimintaan jo nuorena miehenä
leotoiminnan kautta. Kerro
lisää leijonataipaleesi alusta.
Olen kolmannen polven leijona ja lapsena olin vanhempieni mukana monenlaisessa leijonatyössä.
Usein olin erilaisissa aktiviteeteissa
makkaranpaistossa rahastajana äitini apuna.
Lukioaikana olin perustamassa
Leo-klubi Kokkolanseutua.
Klubin alku oli vauhdikas.
Järjestettiin
nuorisodisko,
käytiin valtakunnan vuosikokouksessa ja leojen talvipäivillä.

Klubin toiminta kuitenkin hiipui aika nopeasti, kun lähes
kaikki jäsenet lähtivät opiskelemaan toiselle paikkakunnalle.
Lionstoimintaan pääsin mukaan Liminka/Liminganlahti
klubiin vuonna 2000. Ensimmäisenä
toimintavuotena
olin klubimme rahastonhoitajana ja toisena vuonna minua
pyydettiin
piirihallitukseen
Leotoimikunnan
puheenjohtajaksi.
3. Mikä lionstoiminnassa on
parasta?
Lions-toiminta tarjoaa paljon
mahdollisuuksia. Oman klubitoiminnan lisäksi on mahdollisuus osallistua kotimaassa
oman piirin ja koko Suomen
toimintaan. Voi kouluttautua
järjestön tehtäviin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Näistä koulutuksista on hyötyä myös työelämässä.
Leijonatyö on tuonut mi-

“

Heinäkuuhun 2019 saakka
Jari Hautala on Lions I-piirin
piirikuvernööri. Pönäkästä
tittelistä huolimatta häntä on
helppo lähestyä. Hautalan
voi tavata vuoden aikana
useissa yleisötapahtumissa.

Parasta on
kuitenkin
paikallinen
palvelutyö,
jossa pääsee
näkemään oman
työn tuloksia.

nulle lukuisia ystäviä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin
ja on saanut tutustua muihin
kulttuureihin.
Parasta on kuitenkin paikallinen palvelutyö, jossa
pääsee näkemään oman työn
tuloksia ja kiitollisia lähimmäisiä.
4. Mitä piirikuvernöörin
tehtäviin kuuluu?
Piirikuvernööri toimii piirihallituksen puheenjohtajana joh-

Kuvassa olen lähdössä vaimoni Sailan kanssa kohti Las Vegasia.

taen hallituksen toimintaa sekä
ohjaa toimikuntien puheenjohtajia.
Klubivierailut ovat yksi
tärkeä osa tehtävää. Vierailujen ohessa klubien neuvominen ja tukeminen on tärkeää.
Oman piirin toimien lisäksi
Suomen piirikuvernöörit muodostavat kuvernöörineuvoston,
joka omalta osaltaan johtaa
Suomen Lions-toimintaa.
Suomen piirikuvernööreillä
on
kaksi
edustuspaikkaa
Suomen Lions-liiton hallituksessa ja minut on valittu toiseen noista paikoista.
5. Mikä on hankalin sinulle
esitetty kysymys lionstoiminnasta?
Leijonaurani aikana on tullut
vastaan paljon kysymyksiä ja
hankalimmat ovat koskeneet
omaa tekemistäni. Vaikein vastattavaksi tai päätettäväksi tullut kysymys on ollut ”Alatko
piirikuvernööriksi?”.

Ensimmäisen kerran tuo
kysymys tehtiin jo vuonna
2007. Tämän teki vaikeaksi se,
että Lions-työssä ei ole tapana
kieltäytyä haasteista, mutta
kuitenkin on punnittava sitä,
että tehtävän pystyy hoitamaan. Silloin elämäntilanteeni
ja työni eivät antaneet siihen
mahdollisuutta.
6. Mahtuuko vapaa-aikaasi
muuta kuin lions-toiminta,
jos mahtuu niin mitä?
Lasten
harrastuksissa
on
erilaisia
talkootehtäviä.
Niiden lisäksi olen Kempeleen
Kirin A-poikien pesäpallojoukkueen joukkueenjohtajana.
7. Millaisia terveisiä lähetät
lukijakunnalle?
Lionstyö on mukavaa yhdessäoloa, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja onnistumisen iloa. Siinä voi olla
monella tapaa hyödyksi lähimmäisille niin kotimaassa kuin
maailmallakin.
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lokuun
viimeisenä
lauantaina Pateniemen
urheilukentällä oli suuren urheilujuhlan tun-

Ailakki Sirniö ja lastenlapset.

tua.
Kahdeksan oululaisen lionsklubin järjestämissä lasten Oulumpialaisissa jaettiin mitaleja
liki yhtä paljon kuin koko maan
mestaruuskisoissa konsanaan
eli 284. Jokainen 165 osallistujasta palkittiin.
Lionsklubien ajatuksena on
ollut saada nuoret liikkumaan
yhdessä toisaalta kilpaillen,
toisaalta kannustaen osallistumaan. Samalla annetaan lapsille onnistumisen iloa. Tilaisuutta tukivat Oulun kaupunki ja
Osuuskauppa Arina.
Ennakkomainonnan, tapahtumapaikan järjestelyt ja kisapaikkojen toimitsijoina toimimisen
lionsklubit hoitavat talkootöinä.
Tänäkin vuonna paikalla oli 35
lionia palvelemassa.
Ailakki Sirniö oli tuonut
kisoihin kahdeksan lastenlasta.
Pienin oli 2-vuotias, vanhin
jo kisoihin ”yli-ikäinen” eli
11-vuotias.
Sirniö oli liikkeellä katraan
kanssa toista kertaa, sillä he
osallistuivat kisoihin myös edel-

“
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Hyvä, että
järjestetään
leikkimielisiä
tapahtumia, joissa
kilpaillaan
vain oman itsen
kanssa.
Ailakki Sirniö

lisenä vuonna. Sateen loppuminen kisojen alkumetreillä
ilahdutti kaikkia.
– Lapset ovat innoissaan,
sillä täältä löytyy jokaiselle
jotakin. Hienoa, että tällaisia
järjestetään.
Lionsien perhetapahtumat
ovat Sirniölle tuttuja vuosien
takaa, sillä hänen omatkin
lapsensa ovat aikanaan olleet
mukana erilaisissa leijonatapahtumissa.
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KOLUMNI

Sokeroidut
sohvaelämämme

T

“

Lasten
Oulumpialaisissa
riitti vauhtia

yypin 2 diabetes on
globaali terveyshaaste,
hyvinvointimme sivutuote.
Arjen ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvillä valinnoillamme
ja teoillamme on sen ehkäisemisessä suuri merkitys.
Tyypin 2 diabeetikoita on
Suomessa tiedossa noin
300 000. Lisäksi noin 150 000
sairastaa tautia tietämättään.
Diabetesliiton mukaan oireita
ovat muun muassa väsymys
erityisesti aterioiden jälkeen,
jalkasäryt sekä uupumus, johon
uni ei auta.
Olen leijona ja tutkija: molemmissa rooleissa terveysaiheiden
äärellä. Tieteellinen tutkimus
pureutuu yhteen ongelmakohtaan kerrallaan. Samoin
vapaaehtoistoiminnassa annettu
apu muodostuu pienistä palasista.
Oulun yliopiston Informaatiotutkimuksen oppiaineessa
tutkimme muun muassa sitä,
miten ihmiset hakevat, arvioivat
ja arvottavat terveyteen liittyvää
tietoa.
Kiinnostuksen kohteisiimme
kuuluu myös se, millaiset
valmiudet ihmisillä siihen on.
Yhteistyössä muiden tutkijoiden
kanssa olemme olleet toteuttamassa sävyltään suostuttelevaa
painonhallintasovellusta, jonka
käytöstä on saatu positiivisia
tuloksia.
Lionit ovat nostaneet
diabeteksen ehkäisyn yhdeksi
kärkiteemakseen. Jakamalla
tietoa aiheesta toimimme niin
kansalaisten kuin tutkijoiden
tukena taistelussa diabetesta vastaan. Herättelemme ajattelemaan
omaa ja läheisten terveyttä sekä
kannustamme ihmisiä tarvittaessa tarkempiin tutkimuksiin. Tätä
kaikkea teemme yhteistyössä
Diabetesliiton kanssa.
Kun ihminen voi hyvin, hän
jaksaa keskittyä myös muiden
auttamiseen. Vapaa-ajasta voisi

Kun ihminen
voi hyvin, hän
jaksaa keskittyä
myös muiden
auttamiseen.

tarkemmin ajatellen löytyä
siivu käytettäväksi yhteisötoimintaan. Kylläpä sitä itselläkin
välillä tekisi mieli vain jäädä
sohvalle viltin alle, mutta toisaalta mieli hyötyy myös kotoa
lähtemisestä, sosiaalisesta kanssakäymisestä ja haasteista.
Vapaaehtoistoiminnassa
mukana ollessaan joutuu miettimään asioita, joita ei muutoin
ehkä tulisi mietittyä. Vastaavasti siinä kohtaa ihmisiä, joita ei
muutoin tulisi kohdattua. Oppii, myötäelää ja yrittää auttaa.
Päätyy rappaamaan
sokerikuorrutusta, monella
tasolla. Siinä pääsee miettimään, mitkä voisivat olla
minun monta tapaani tehdä
hyvää. Miten on, jättäisitkö
sinäkin sohvan ja tulisit mukaamme?

Heidi Enwald

presidentti
LC Oulu Pokkitörmä

Elsi Salovaara

Kristiina ja Jarkko Kukkonen lapsineen.

– Hyvä, että järjestetään
leikkimielisiä
tapahtumia,
joissa kilpaillaan vain oman
itsen kanssa. Tämä on tällaista
mukavaa yhdessä oloa sukupolvien kesken, Sirniö kiittelee.
Jarkko ja Kristiina Kukkosen perheestä kisoihin osallistui neljästä pojasta kolme.
Kolme vuotta Oulussa asuneet
Kukkoset olivat tuoneet pesueensa kisoihin ensimmäistä
kertaa.

– Kuulimme kisoista pojan
kaverin kautta.
Lions-toiminta on Ylivieskasta kotoisin olevalle Jarkko
Kukkoselle tuttua.
– Isäni on mukana paikallisessa lionsklubissa. Muistan,
miten meillä lapsuudenkodissa
majoitettiin vaihto-oppilaita.
Kukkosten mielestä Oulumpialaisten tapaiset koko
perheen
tapahtumat
ovat
hauskoja.

– Halusimme tulla ja tukea,
kun joku tällaisia järjestää.
Tuuri kävi, kun sadekin loppui, he naurahtavat.
Lasten Oulumpialaisia
on järjestetty vuodesta 2016.
Vuonna 2019 Oulumpialaiset
järjestetään aiemmilta vuosilta tuttuun tapaan toukokuun
lopussa.
Teksti ja kuvat:
Elsi Salovaara

Leijonat jakavat diabetestietoa erilaisissa tapahtumissa.
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LIONS-VAIHTO
VIE MAAILMALLE
Nuorisovaihto ja isäntäperheenä
toimiminen antavat
unohtumattomia elämyksiä!
Nuorisovaihto on 17(16)–21-vuotiaiden nuorten pääsääntöisesti
kesäaikana tapahtuvaa muutaman
viikon mittaista tutustumista muihin maihin ja niiden kulttuuriin.
Tämä tapahtuu perheoleskelun ja
kansainvälisten leirien muodossa.
Kansainvälinen Lions-nuorisovaihtotoiminta on toiminut jo
yli 60 vuoden ajan. Vuosittain
Suomesta on lähtenyt noin 200
nuorta ja Suomeen on saapunut
140–160 nuorta. Suomessa järjestetään tavallisesti 4–5 kansainvälistä leiriä kesässä.

Salla Turkki, Oulunsalo
GAROPABA, BRASILIA

O

lin heinäkuussa vaihdossa pienessä rantakaupungissa Garopabassa, Santa Catarinan osavaltiossa
Brasiliassa.
Olin harkinnut vaihtoa jo jonkin aikaa, netissä törmäsin kesävaihtomahdollisuuteen Lionsien kautta ja hain.
Minua tuki LC Oulu.
Olin todella onnekas perheen suhteen, viihdyin erittäin
hyvin. Perheen äiti ja isä puhuivat portugalia, ja 15-vuotias host-siskoni puhui todella hyvää englantia. Samassa
perheessä oli minun lisäksi toinen vaihtari Italiasta.
Perheen äiti omisti korukaupan ja isä pyöritti paikallista
skeittibaaria.
Oli ihana huomata, kuinka perhe halusi panostaa
meidän viihtyvyyteemme. Joka päivälle oli hauskaa
tekemistä, tutustuimme kaupunkiin ja lähistöön.
Kävimme kaupungin eri rannoilla, maistelimme uusia
ruokia, muuan muassa makeaa pizzaa ja açaíta. Yhtenä
päivänä teimme päiväreissun osavaltion pääkaupunkiin

Florianópolikseen.
Hienointa vaihdossa oli kokea maan kulttuuria,
olla osana paikallista perhettä, sekä tutustua erilaisiin
ihmisiin. Tulimme todella läheisiksi ja parin viikon
jälkeen tuntui, kuin olisin osa heidän perhettään.
Hankalinta oli lähteä perheestä, olisimme viihtyneet siellä pidemmänkin aikaa. Pieniä juttuja,
mitkä aiheuttivat hetkellistä koti-ikävää, oli esimerkiksi talojen koleus; Brasiliassa oli heinäkuussa talvi ja
taloissa ei ole minkäänlaisia lämmityssysteemejä. Vei
pari päivää myös tottua siihen, että sisällä pidettiin
kenkiä jalassa. Monet paikalliset tavalliset ruuat olivat
rasvassa paistettuja ja voimakkaan suolaisia. Vaikka
ruoka oli hyvää, niin kaipasin välillä ns. perusruokaa
kuten salaattia, vihanneksia ja ruisleipää.
Suosittelisin vaihtoa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan erilaiseen kulttuuriin ja uusiin
ihmisiin.

Nuorisovaihto on lionsklubien
aktiviteetti. Klubit hyväksyvät
ja lähettävät nuoren vaihtoon ja
järjestävät perheoleskelumahdollisuuden Suomeen saapuville
nuorille. Tavallisesti lähettävä
klubi tukee nuoren matkaa
taloudellisesti erikseen sovittavalla
määrällä. Eettisistä syistä lionsklubin jäsenen lapselle tällaista
tukea ei voida maksaa.
Perheesi voi myös toimia Suomeen tulevien nuorten isäntäperheenä kesäisin heinä-elokuussa
1–3 viikkoa. Vuoden 2019
nuorisovaihtoon ja kesän 2019
isäntäperheeksi voi hakea syksyllä
2018.
Mikäli olet kiinnostunut
osallistumaan Lions-järjestön
nuorisovaihtoon, ota yhteyttä
paikkakuntasi lionsklubiin tai
I-piirin nuorisovaihtojohtajaan
hakukaavakkeiden ja lisätietojen
saamiseksi.

Marika Haapakoski

Isabella Roivainen, Haukipudas
AUSTRALIA

marika.haapakoski@gmail.com.
Yleistä Lions-nuorisovaihdosta
löydät liiton sivuilta: www.lions.
fi/toiminta/nuorisovaihto/

S

ain keväällä 2018 tietää päässeeni kesävaihtoon Australiaan Lions Clubin kautta ja
torstaina 28. kesäkuuta aloitinkin pitkän matkani toiselle puolelle maapalloa. Perille pääseminen
kesti kaksi päivää, mutta siitä jo alkoikin elämäni
ikimuistoisin kuukausi.
Koko matkani ajan minulla oli mukanani toinen
vaihtari, hollantilainen Irene, ja häneen tutustuminen olikin yksi matkani parhaimpia asioita. Australiassa asuimme kahdessa eri isäntäperheessä, jotka
veivät meitä katsomaan ja tekemään kaikenlaista
joka päivä.
Vaihtoni aikana pääsin muun muassa kävelemään
sademetsissä, käymään valassafarilla, pitämään
sylissä kaikkea koaloista vauva-alligaattoreihin ja
snorklaamaan koralliriutoilla. Parasta Australiassa oli mielestäni sen upea luonto, joka tarjoaa

uskomattomia näkymiä sekä uniikkeja eläinlajeja.
Koko reissun huipennus oli viikon leiri, jonne
tuli yli 40 nuorta ympäri maailmaa, jotka hekin
olivat olleet kesän Australiassa. Sain niin paljon
uusia kavereita ja mahtavia kokemuksia, että
kotiin lähteminen tuntui aika haikealta.
Erityiskiitokset Lions Club Haukipudas/
Kellolle, joka mahdollisti tämän matkan. Olen
todella kiitollinen, että sain kokea jotain näin
upeaa!
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Valpuri Myllyneva, Haukipudas
NEWPORT NEWS, YHDYSVALLAT

K

“

uulin vaihdosta englannin opettajaltani. Hän lähetti viestiä,
olisiko kukaan kiinnostunut lähtemään kesävaihtoon ja minä
päätin tarttua tilaisuuteen keskusteltuani ensin vanhempieni
kanssa. Minua tuki Haukiputaan Lions-club.
Isäntäperheeni oli eläkeläispariskunta. He olivat jo 20 vuoden
ajan ottaneet vaihto-oppilaita ja viisi oli ollut Suomesta ennen minua.
Minun kanssani samassa perheessä oli saman ikäinen ranskalainen
tyttö. Yhdysvalloissa lähes kaikki ihmiset olivat erittäin tuttavallisia.
Tuiki tuntemattomat kyselivät mistä tulen ja mitä olen tykännyt olla
Yhdysvalloissa, jopa pienet lapset halusivat ottaa kontaktia.
Toisena suurena kulttuurierona oli ruoka. Paljon syötiin hampurilaisia ja ranskalaisia. Kotiruoka oli hyvää, mutta sitä syötiin vain
kerran päivässä, muuten söimme ulkona. Kasvisruokailijana ravintoloissa söin joko salaattia tai ranskalaisia, muutaman kerran sain
spaghettia.
Teimme ihan hirveästi kaikkea! Vierailimme useilla heidän
tuttavillaan, kävimme museoissa, retkeilemässä ja veneilemässä.
Kävimme molemman vanhemman työpaikoilla, joissa he olivat
tehneet työuransa. Kävimme päiväreissun North Carolinassa, Outer
Banksissa. Shoppailemassa kävimme useissa eri paikoissa. Vietimme
aikaa rannoilla maaten. Kävimme lähes päivittäin pyöräilemässä tai
kävelemässä lähiympäristössä. Arkena istuimme ulkona ja luimme,
kävimme myös elokuvissa.
Hienointa oli tutustua uusiin, erilaisiin ihmisiin. Sain puhua
englantia ja oppia samalla paljon uusia asioita muista kulttuureista.
Oikeastaan joka ikinen asia mitä koin reissun aikana oli mahtavaa ja
tulen muistamaan ne ikuisesti. Hankalinta oli ehdottomasti lähteminen.
Suosittelen Lions-vaihtoa ihan jokaiselle. Ei kannata pelätä kielimuuria, sillä ihan perusenglannilla tulee erittäin hyvin toimeen ja
englannin taito harjaantuu reissun aikana huomattavasti.

Suosittelisin
Lions-vaihtoa
muille
ehdottomasti,
ja lähtisin
mielelläni
itsekin
uudelleen.
Lotta Juola

Lotta Juola, Muhos
WIEN, ITÄVALTA

O

lin Itävallassa, viikon isäntäperheessä Wienissä
ja kaksi viikkoa leirillä Neusiedl am Seessä. Näin
paikallisessa lehdessä ilmoituksen Lions-vaihdosta.
Minua tuki Muhoksen Lions klubi.
Olin neljän hengen perheessä, jonka vanhin lapsi oli reissussa. Perheessä oli toinenkin vaihtari, joka oli samanikäinen kuin minä. Hän oli Turkista ja meistä tuli hyvät ystävät.
Perheen nuorempi lapsi oli 17-vuotias, hän esitteli meille
kaupunkia, sillä aikaa kun vanhemmat olivat töissä.
Huomasin eniten kulttuurieroja ruokailun suhteen.
Iltaruoka syötiin myöhään, eikä päiväruokaa oikein syöty.
Päivällisellä oli tapana juoda viiniä, iästä niinkään riippumatta.
Alkuviikosta kiertelimme Wieniä perheen lapsen
ohjaamana. Kävimme muun muassa hevosajelulla, huvipuistossa ja shoppailemassa. Loppuviikosta lähdimme perheen
kanssa mökille minilomalle, joka sijaitsi lähellä Salzburgia.
Mökillä uimme, söimme hyvin ja pelasimme korttia.
Hienointa vaihdossa oli koko kokonaisuus, mutta erityisesti mahtava isäntäperhe, joka oli keksinyt valtavasti
tekemistä. Hieman hankalaa oli paluulento, joka oli todella
paljon myöhässä.
Suosittelisin Lions-vaihtoa muille ehdottomasti, ja lähtisin
mielelläni itsekin uudelleen. Vaihdossa oppii paljon enemmän kulttuurista kuin lomalla oppisi ja tutustuu uusiin
ihmisiin ympäri maailmaa.
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Myymme yrityksiin
ja julkisiin tiloihin
sopivia isoja ja
pienempiä joulukuusia
Toimitus Oulun
eteläpuoleisella
lähialueella

LC Liminka-Liminganlahti
kysy hintaa ja toimitusta
kuusitoimikunnan pj.
Jukka Hakkola
jukka.hakkola@oulu.fi p. 040-8418067

LC OULU/OULUJOKI
Nuoriso- ja vanhustyön hyväksi.

Oulu-Uleåborg
on klubeista uusin
L

ions-järjestöllä on pitkät
perinteet, mutta se ei ole
jämähtänyt paikalleen,
vaan uusia järjestön ”perusyksiköitä”, klubeja, syntyy
jatkuvasti.
LC Oulu-Uleåborg on Ipiirin uusin klubi. Sen perustamiskokous
pidettiin
kesäkuussa. Syyskuussa klubilaiset kokoontuivat ensimmäiseen yhteiseen iltaansa.
– Mukana on niin uusia
kuin vanhoja lioneita, kertoo
klubin puheenjohtaja eli presidentti Ulla Karppinen.
Nimi Oulu-Uleåborg valittiin, koska se kuvastaa kansainvälisyyttä. Klubissa on
edustettuna seitsemän eri
kansallisuutta, ja jäsenkunnan taustat näkyvät myös
tulevassa toiminnassa.
– Meillä on hyvä kansainvälinen akkaporukka, huikkaa joku pöydästä.
Klubin lioneista todellakin
suurin osa on naisia, mutta
mukana on myös miehiä, eli
kyse on yhtenäisklubista.
Yksi Oulu-Uleåborgin
miesjäsenistä on Hannu
Kärkkäinen.

“

Joulukuusia

Toivon, että
emme menisi
vanhojen
perinteiden
mukaan, vaan
toimimme
ennakkoluulottomasti.
Anneli Alasalmi-Husso

Hän on ollut aiemminkin mukana lionsklubissa, mutta paikkakunnan vaihdoksen myötä
palvelutoiminta jäi. Nyt lionstoiminta on yhteinen harrastus
naisklubista uuteen klubiin siirtyneen vaimon, Marja-Leena
Kärkkäisen, kanssa.
Anneli Alasalmi-Husso on
myös yksi aiemmin lionstoiminnassa mukana olleista. Uudelle
klubille hänellä on selkeä toive.

OSTAMME
LISTAAMATTOMIA
OSAKKEITA

www.otc.ﬁ

-Älykkään koneohjauksen asiantunnja
Xsite® Koneohjausjärjestelmät
Järjestelmäkoulutukset
Tietomallikoulukset
Työmaakoulutukset
novatron.ﬁ

Oulu-Uleåborgin leijonat peukuttivat tulevaisuudelle.

– Toivon, että emme menisi
vanhojen perinteiden mukaan,
vaan toimimme ennakkoluulottomasti.
Ulla Karppisen mukaan klubin vahvuus onkin se, ettei sillä
ole vanhoja rasitteita.
Ensimmäiseen klubi-iltaan
kokoontunut porukka on yhtä
mieltä myös siitä, että OuluUleåborgissa tullaan panostamaan jäsenhuoltoon. Tärkeää
on, että jokainen pääsee
tekemään sitä, mikä on itselle
tärkeää.
– Kaikkien ei tarvitse myöskään ehtiä mukaan kaikkeen,
Karppinen painottaa.
Yhteistyötä muiden klubien
kanssa odotetaan myös innolla.
Oulu-Uleåborgin jäseniä olikin
jo mukana lionsien esittelypisteellä Elä ja Nauti 50+ -messuilla Ouluhallissa.
– Yhteisissä tapahtumissa
oppii tuntemaan hyvin tätä leijonaporukkaa. Silloin huomaa
hyvin sen, miten laaja-alaista
osaamista porukkaan kuuluu,
todetaan yhteisesti.
Teksti ja kuva:
Elsi Salovaara
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Tuhannet siivosivat
leijonavoimin
rantoja ja puistoja

Eräpartiolippukunta Niittykärpät sai syyskuussa leijonilta lahjaksi puolijoukkueteltan "täydellisellä varustelulla".

Niittykärpille lahjaksi
puolijoukkueteltta

“

50-vuotiasta partiolippukuntaa muistettiin käytännönläheisesti

L

imingan partiotoiminnan 50-vuotisjuhlallisuuksissa LC Liminka
Lakeus lahjoitti Eräpartiolippukunta Limingan Niittykärpille puolijoukkueteltan
täydellisellä varustuksella.
Käytännössä teltta varusteineen luovutettiin lippukunnalle Alatemmeksellä Liisanlinnassa 13. syyskuuta.
Lions clubin puolesta lahjoituksen luovuttivat presidentti
Arto Tuohimaa ja Erkki Voutilainen, Niittykärppien puolesta
lahjan otti vastaan lippukunnanjohtaja Markku Korhonen
yhdessä useiden partiolaisten
vanhempien kanssa.

Ensiksi lippukunta
vain pojille
LC Liminka Lakeus käynnisti
talvella 1968 yhdessä Limingan
seurakunnan kanssa partiotoiminnan.
Partiotoiminta suunnattiin
aluksi poikien tarpeisiin, joten
lippukunta
sai
nimekseen

Limingan Niittypojat.
Poikalippukuntaa johtivat sen
perustamisesta lähtien useiden vuosien ajan LC Liminka
Lakeuden perustajajäsen Antti
Kangas sekä Matti Ylönen.
Pian poikalippukunnan perustamisen jälkeen kävi selväksi, että myös liminkalaiset tytöt
ovat kiinnostuneita partiotoiminnasta. Niinpä pari vuotta
myöhemmin (1970) Liminkaan
perustettiin Limingan Niittysiskot-niminen lippukunta.

LC Liminka
Lakeus käynnisti
talvella 1968
yhdessä
seurakunnan
kanssa
partiotoiminnan
Limingassa.

Tytöt ja pojat
samaan lippukuntaan
Partiotoiminta vilkastui ennätystahtia ja ennakkoluulottomien lippukuntien vetäjien
keskuudessa syntyi ajatus,
voitaisiinko Limingassa yhdistää poikien ja tyttöjen partiotoiminta saman lippukunnan alle.
Ajatus oli täysin uusi toimintamalli niin Suomessa kuin
muissakin pohjoismaissa.
Se sai kuitenkin Limingassa
varauksetonta kannatusta ja

niinpä vuonna 1973 Liminkaan
perustettiin Limingan Niittykärpät -niminen yhteislippukunta, joka oli tuolloin myös
koko Suomessa ensimmäinen
yhteislippukunta.
Limingan Niittykärpät toimii
nykyisin Limingan ja Lumijoen
kuntien alueella ja on useita vuosia ollut Suomen suurin par-

tiolippukunta. Tällä hetkellä
lippukunnassa on noin 450
aktiivista jäsentä.

Seurakunta on
tärkein taustavaikuttaja
Lippukunnan taustayhteisöjä
ovat Limingan ja Lumijoen
seurakunnat sekä Limingan
Partiotyö Tuki ry.
Limingan seurakunta on alusta alkaen ollut partiotoiminnan tärkein taustavaikuttaja.
Seurakunta on luovuttanut
tilat partiolaisille sekä palkannut päätoimisen lippukunnan
johtajan.
Lippukunnanjohtajana on
toiminut yhtäjaksoisesti 36
vuoden ajan ikuinen ”gulo
gulo” partiolainen Markku
Korhonen.
LC Liminka Lakeus on
vuosittain tukenut partiotoimintaa sekä taloudellisella panostuksella että talkootyöllä.
Teksti ja kuva:
Risto Viippola

Pienessä on aina ison alku. Se
nähtiin toukokuun viimeisellä
viikolla, kun I-piirin lionsklubit
jalkautuivat siivoamaan puistoja, rantoja ja teiden varsia.
Mukaan tempaukseen haastettiin alueiden asukkaita, koulujen
ja päiväkotien väkeä sekä muita
järjestöjä.
Siistimpää ympäristöä olikin
tekemässä tuhansia käsipareja
aina Vihannista Iihin ja Oulusta
Kuhmoon.
Tapahtuman koordinaattorina
toiminut I-piirin leijonien jäsenjohtaja Eija Tuomaala oli kuullut päiväkotilasten saattaneen
kysyä sitäkin, mitkä näistä ovat
roskia.
– Niinhän se on, jos pienestä
pitäen näkee esimerkiksi kevyen
liikenteen väylien varret täynnä
karkkipapereita ja pahvisia kahvimukeja, sitä alkaa pitää normaalina.
Lionsit ovat mukana Itämerihankkessa, joten rannikon paikkakunnilla keskityttiin erityisesti rantojen siivoamiseen, jotta
roskat ja varsinkin muovi eivät
leviäisi mereen saakka.
Tapahtumasta on tulossa
perinne, johon tervetulleita mukaan ovat kaikki käsiparit. Joten
siivotaan yhdessä leijonavoimin
jälleen toukokuussa 2019.
Lisätietoja: www.lions107-i.fi.

Vloggaava Mansikka
palkittiin Vuoden
hyväntekijänä
Joka vuosi 8.10. vietetään lionstoiminnan Hyvän Päivää.
Hyvän Päivä koskee kaikkia
yli 22 000 vapaaehtoistyöhön
sitoutunutta lionia noin 900
ilonsklubissa eri puolilla maata.
Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota lionien vapaaehtoiseen palvelutoimintaan ja
tehdä samalla tunnetuksi paikallista lionstoimintaa ja kertoa
monista tavoista tehdä hyvää.
Vuonna 2018 liitto nimesi
valtakunnalliseksi Hyväntekijäksi 2018 Maiju Voutilaisen,
joka toimii videobloggaajana
nimellä Mansikkka.
Hän lähti vuonna 2016 mukaan Ylen ja mielenterveysjärjestöjen yhteiseen nuorille suunnattuun Sekasin-kampanjaan
ja kertoi blogissaan julkisesti
kärsineensä itse masennuksesta
ja ahdistushäiriöstä.
Tunnustuksen perusteissa arvostetaan sitä, että toimijoilla
on vastuullisuutta auttaa eteenpäin isoissa asioissa ja saada
seuraajien elämänsuunta kääntymään parempaan.
Vuoden lionien hyväntekijäksi
valittiin Sirpa Laine, lionsklubi
Turku/Luciasta.
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Elsi Salovaara

Liikunnan riemua, hauskoja kisailuja ja hyvää mieltä koko perheelle.Kuva Oulumpialaisista elokuulta 2018.

Iloa ja ap
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Rauno Ketomäki

Huolehdimme ympäristöstä ja Itäm
erestä.
Matti-Tapio Rissanen

Tartumme toimeen! Sotkamossa rakennettiin
päiväkodin lapsille leikkiteline vuoden aikana.
Rakennustalkoissa olivat mukana niin miehet kuin
naiset. Välillä tuli kuumakin, kuten hellekesänä 2018.

Turvaamme lapsia liikenteessä. Iissä jaettiin heijastinliivejä
elokuussa 2018.
Timo Peltovuori

pua läpi vuoden
Oheiset kuvat ovat I-piirin
leijonien tapahtumista.
Katso mitä on tulossa seuraavaksi:

www.lions107-i.fi

Mikäli sinussakin asuu leijona
ja haluat mukaan,
ota yhteyttä johonkin klubiin
(yhteystiedot sivulla 19).
Voit myös kysyä vinkkiä sopivasta
klubista Jarilta tai Eijalta,
heidän puhelinnumeronsa
löydät takasivulta.

Kunnioitamme perinteitä. Kuva
seppeleelaskusta Oulun hautausmaalta tammikuulta 2015. Muistamme vuosittain lions-liikkeen
perustajaa Melvin Jonesia hänen
syntymäpäiväviikollaan.
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DIABETES		

H

uhtikuussa
toteutettiin jo kolmatta kertaa
LC Kempele Auroran
järjestämä muotinäytös.
Se
on muodostumassa kevään
merkiksii.
Näytös on nimetty Säihkettä
Suveen -tapahtumaksi, ja se
on klubimme tärkein varainhankintatapahtuma ja sen
tuotto käytetään paikalliseen
hyväntekeväisyyteen lasten ja
nuorten hyväksi.
Kevään 2018 muotinäytös
toi catwalkille keväistä ja kesäistä arki-, katu- ja juhlamuotia.
Lavalla nähtiin nuorten, naisten ja miesten trendejä.
Vaatteita esittelivät ”paikalliset mallit” ja juontajina toimivat yhdistyksemme omat LeijoNaiset. Paikalle saapunutta
väkeä hellittiin muodin lisäksi
myös musiikilla, hyvällä tarjoilulla ja kivoilla arpajaispalkinnoilla.
Keväinen muotinäytös on
houkutellut mukavasti kävijöitä
ja monet lipun lunastaneet ovat
osallistuneet kaikkiin tähän
mennessä järjestettyihin tilaisuuksiin.
Myös paikalliset yhteistyökumppanit ovat osin vakiintuneet. Heitä oli mukana
kymmenkunta. Liput myydään
”käsikauppana” jäsentemme
toimesta. Vuosittain niitä myydään noin 100–120 kpl.

Uutena ilmiönä oli se, että
lipun ostaneet ovat vapauttaneet oman lippunsa takaisin
ja toivoneet, että lahjoitetaan
eteenpäin, jos he eivät itse
jostain syystä pääsekään paikalle.
Jotkut ostavat lipun kannatuksen vuoksi tukeakseen
välillisesti lapsiin ja nuoriin
kohdistuvaa tuki- ja palvelutyötä.
Klubimme on saanut näin
lipusta kaksinkertaisen ”tuoton” – eli tuplasti hyvää jaettavaksi hyväntekeväisyytenä
eteenpäin.
Tapahtuman organisoinnista
vuonna 2018 vastasi kuusihenkinen muotinäytöstoimikunta,
mutta käytännön järjestelyitä
viedään eteenpäin koko klubin voimin.
Muotinäytös toteutti osaltaan viime kautemme teemoja
”Yhdessä ja Lähiruokaa”. Tapahtuma on järjestetty Pohjan
Kievarissa.
Tapahtuma järjestetään jälleen keväällä 2019. Tervetuloa mukaan! Liput tulevat
myyntiin helmi-maaliskuun
vaihteessa ja niitä saa ostaa klubimme jäseniltä!

NÄLKÄ

NÄKÖKYKY

Leijonilla on viisi
palveluhaastetta

L

ionstoiminta on lionsklubin muodostamassa
yhteisössä tehtävää vapaaehtoistyötä. Leijonien tunnuslause ympäri maailman on "Me palvelemme".
Vapaaehtoistyön lisäksi
lionsklubit kehittävät jäseniään
tarjoamalla jäsenilleen koulutusta ja verkostoitumisen mahdollisuuksia muihin klubeihin
niin kotimaassa kuin maailmallakin.
Lionsklubien muodostamaan
yhteisöön
kuuluu
Suomessa 902 ja maailmassa
48 240 lionsklubia.
Suomen lionsklubit avustavat palvelullaan ja rahalahjoituksillaan kotimaansa ja
maailman apua tarvitsevia
arviolta 4–5 miljoonalla eurolla vuodessa. Maailmassa klubit
tekevät arviolta 100 miljoona
tuntia vapaaehtoistyötä ja lahjoittavat noin 800 miljoonaa
euroa vuodessa.
Suomalaiset ovat erityisesti

kunnostautuneet lionstoiminnan levittämisessä Itä-Eurooppaan. Olemme perustaneet
ensimmäiset klubit Unkariin,
Viroon, Venäjälle, Latviaan ja
Liettuaan.

Auttaminen
alkaa läheltä
Suurin osa lionsklubien palvelutyöstä tapahtuu omalla paikkakunnalla,
omassa
lähiyhteisössä.
Tyypillisiä aktiviteetteja ovat
nuorten harrastusten tukeminen, vanhusten auttaminen
esimerkiksi
remontoimalla,
polttopuiden hankinnalla ja
kuljetuksilla,
lähiympäristön
kunnostamisella, veteraanien
tukemisella, konserttien ja
muiden yleisötapahtumien järjestämisellä.
Kaikilla Suomen lionsklubeilla
on samoja yhteisiä aktivi-teetteja, kuten nuorisovaihto, opettajille suunnattu Lions Quest -koulutukset ja erilaiset keräykset,

“

Säihkettä suveen tuo
kesän Kempeleessä

YMPÄRISTÖ

Suurin osa lionsklubien palvelutyöstä tapahtuu
omalla paikkakunnalla,
omassa lähiyhteisössä.
kuten Punainen Sulka.
Leijonat ympäri maailman
toimivat nälän torjumiseksi,
näkökyvyn
ylläpitämiseksi,
ympäristön suojelemiseksi ja
syöpää sairastavien lasten auttamiseksi.

Diabetes on
uusin palveluhaaste
Näiden lisäksi uusin maailmanlaajuinen palveluhaaste koskee
diabetesta.
Diabetes on maailmanlaajuisesti osasyy yli viiteen miljoonaan kuolemaan joka vuosi ja se

Tiina Rajala
kauden 2017–2018 presidentti
muotinäytöstoimikunnan vetäjä

Zeppelin (2. krs) puh. 044 770 0229
Avoinna ark. 10–19, la 10–16, su 12–16

LIONS CLUB KEMPELE AURORA lahjoitti Linnakankaan koululle 72 huomioliiviä. Liivit puetaan
1.–2.luokkalaisille heidän ulkoilutapahtumien ajaksi. Koulun puolesta liivit ottivat vastaan
rehtori Timo Kalermo ja ohjaaja Raija Siniaalto.
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LASTEN SYÖPÄSAIRAUDET

Liikekeskus Zeppelin, Matteusaukio, 2.krs

Fysios Kempele
Zeppelinintie 1

Terveellinen ruokavalio ehkäisee diabeteksen puhkeamista.

on 8. suurin kuolemaa aiheuttava sairaus koko maailmassa.
Maailmassa on 422 miljoonaa
diabetestä sairastavaa ihmistä
ja heidän määränsä lisääntyy
koko ajan.
Diabetes on suuri sokeutumisten,
amputaatioiden,
munuaishäiriöiden, sydänkohtausten, aivohalvausten ja varhaisen kuoleman aiheuttaja.
Kansainvälisen diabetesliiton
arvion mukaan vuoteen 2040
mennessä yli 642 miljoonaa ihmistä sairastaa diabetestä.
Suomessa diabetestä sairastaa noin ihmistä, heistä noin
50 000 tyypin 1 diabetesta, noin
300 000 tyypin 2 diabetesta ja

lisäksi arvioidaan olevan jopa
150 000 diagnosoimatonta
tyypin 2 diabeetikkoa.
Uusien diabetesdiagnoosien
määrä on noin 25 000 vuodessa
ja näistä 0–14-vuotiaiden osuus
on noin 500, 15–64-vuotiaiden
noin 13 000 ja yli 65-vuotiaiden
osuus noin 12 000.

Sokeripalojen
näkeminen on herätys
Suomessa diabetes löydetään
yleensä
terveystarkastusten
yhteydessä ja muualla maailmassa leijonien toimesta toteutettuihin seulontoihin ei ole
niinkään tarvetta.
Silti voimme olla palvelu-

hankkeessa mukana esimerkiksi parantamalla diabetesta
sairastavien elämänlaatua vaikkapa diabetesleirien tai virkistysohjelmien kautta.
Voi järjestää terveellisen
ruoan kursseja, olla apuna
lapsidiabeetikkojen retkillä tai
avustaa muilla keinoin paikallista diabetes-yhdistystä.
Esimerkiksi I-piirin alueella
on aloitettu jo innokas herättelykampanja esittelemällä erilaisissa tapahtumissa sitä, kuinka
paljon jokapäiväisissä ruokatuotteissa on piilosokeria.

Opastetaulu Kiannon
kotimaisemiin
Suomi
100
-juhlavuoden
merkeissä LC Suomussalmi toteutti viime vuonna valtaosan
elämästään
Suomussalmella
viettäneen korpikirjailija Ilmari
Kiannon kotipaikkoihin opastavan taulun.
Taulu on klubimme lahjoitus
paikkakunnalle Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä.
Ilmari Kiannon (1874–1970)
elämä oli varsin värikästä.
Hänen elämänsä vaiheet heijastuvat laajassa yli 60 teosta käsittävässä tuotannossa.
Maalaisuuden ylistyksestä alkaneen tuotannon kuuluisimpia teoksia ovat Ryysyrannan

Jooseppi (1909) ja Punainen
viiva (1924).
Viitostien varrella, Ämmänsaaaren Jalonniemessä sijaitseva taulu toimii myös opasteena
esimerkiksi risteilyille Turjanlinnaan.
Toivomme, että taulu herättää
matkailijoiden
kiinnostuksen
vierailla kirjailijan muistopaikoilla.
Suomussalmella toimiva
Ilmari Kianto-seura sekä paikallinen Metsähallituksen organisaatio auttoivat taulun
tekemisessä.
				
Esko Pesonen

Elsi Salovaara
Lähde: www.lions.fi

Teemme töitä, jotta meillä kaikilla
olisi enemmän parempia päiviä.
Meille jokainen on tärkein. Haluamme auttaa vuoteen 2020 mennessä
500 000 suomalaista toiminta- ja
liikuntakykyyn liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Vuosikymmenen
vaihtuessa olemme 600 ammattilaisen yhteisö ympäri Suomea.

KATTAVAT
HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

Vapauta hymysi!

Oulun Kruunun ammattilaiset korjaavat hampaiden asentovirheet,
puutokset, värjäymät ja muut esteettiset kauneusvirheet.
Varaa aika jo tänään: p. 020 7350 340, www.oulunkruunu.fi
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Sari Kakkonen

Iissä urakoitiin vihtoja
ja jaettiin liivejä
29.6.2018
Kokoonnuimme Pukkinokalla sijaitsevalle, Iin seurakunnan omistamalle mökille
vihtatalkoisiin. Osallistujia
oli mukavasti ja sää oli aurinkoinen pientä virkistävää
vesikuuroa lukuunottamatta. Vihtoja urakoitiin joulumyyjäisiin yhteensä sata.

13.8.2018
Puolisot jakoivat perinteiset
turvaliivit ekaluokkalaisille.
Haminan koululla liivejä jakamassa olivat Vesa Hanhisalo,
Pirkko Hanhisalo, Seija Pietikäinen sekä Paula Taskila.
Liivit vastaanotti rehtori JariJukka Jokela ja opetuspäällikkö Tuomo Lukkari. Turvaliivejä jaettiin yhteensä 160 kpl.

Syyskuun klubi-ilta pidettiin museolla.

Muhoksella keskitytään
ihmisläheisyyteen

K

uten monilla Leijonaklubeilla,
jäsenmäärämme ei ole
kasvanut toivotulla tavalla, joten tänä vuonna keskitymme positiiviseen ja idearikkaaseen kauteen sekä tuomme
Leijonien toimintaa esille yhä
näkyvämmällä tavalla.
Syyskuussa järjestämme perheille ilmaisen elokuvanäytöksen, johon pääsee osallistumaan jopa 300 ihmistä.
Lokakuussa olemme
järjestämässä vanhusten musikaalitapahtumaa Muhoksella.
Marraskuussa olemme mukana järjestämässä suosittua
perhetapahtumaa, Muhosmuksua, jonka tämän vuoden vetonaulana toimii Legomaailma.
Ja ei myöskään sovi unohtaa
perinteisimpiä
aktiviteettejämme, kuten jouluaaton mehutarjoilua
hautausmaalla
ja kynttilöiden sytyttämistä

sankarihaudoille.
Jokaisella klubillamme on
omat vahvuudet Leijonien
toiminnan esille tuomisessa.
Olen koulutukseltani tradenomi ja lähihoitaja vanhustyössä,
joten aion tuoda tänä kautena
käytäntöön kombinaation ihmisläheisyyttä ja markkinointia.
Tällä tavalla voimme sada
Leijonabrändin
houkuttelemaan mukaan uusia jäseniä
sekä vahvistamaan klubimme
yhteishenkeä.
Puhun kaikkien Leijonaveljieni ja -siskojeni puolesta,
joiden kanssa yhdessä saavutamme tavoitteemme.
Ei muuta kuin eteenpäin ja
tehdään tästä hieno kausi,
uskon sen!
Maria Laura Varela
de Saaranen
LC Muhos

Niittäminen on
V

anhaa
Liminkaa
lähestyessä silta kaartaa korkealle, yli rautatien. Kohti pappilan
peltoja laskeutuessa saattaa
välähdyksen omaisesti tuntea
olevansa aikamatkalla menneisyyteen.
Pellolla näkyy ruutupaitoihin ja pitkiin mekkoihin pukeutuneita hahmoja kaatamassa
heinää viikatteilla. Pian näkyy
myös telttakatoksia, rivi myyntikojuja, liput salossa sekä poni
kärryjen kanssa. Lipputangoissa liehuvat Suomenliput.
Kun auton saa parkkiin, pal-

jastuu pian, keitä on kiittäminen kaikesta tästä. Heti portilla
jaetaan Lions-järjestön tunnuksilla varustettuja ilmapalloja
sekä esitteitä – hymyn kera, totta kai.

Moninkertaisia
maailmanmestareita
Niin kauan kuin viikatekisoja
on järjestetty, nyt 84-vuotias
Katri Molander on niihin osallistunut. Hän on yli 75-vuotiaiden naisten maailmanmestari
– ja voitto on tulossa myös tänä
vuonna, sillä Molander on sarjansa ainoa edustaja.

Raili Säkkinen taas on hallitseva yli 65-vuotiaiden naisten
sarjan maailmanmestari. Hän
edustaa myös järjestävää tahoa,
sillä Säkkinen on yksi naisklubi
LC Limingan Kultasirkkujen
leijonista.
Ennen kisasuoritustaan he
esittelevät yleisölle liippaustaitojaan, eli viikatteen teroittamista.
Molander ja Säkkinen menevät asemiin omien niitettävien
kaistojensa reunalle. Päähän
sidottujen huivien kiristys,
käsien ojennus, ja sitten kilpailijat ottavat asennon.
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Jukka Yliniemi

Pateniemen kevät alkaa Kuivasojalta.

Kuivasojapäivällä
on pitkät perinteet

K

taitolaji
Kun tuomari antaa käskyn,
viikatteet alkavat viuhua. Samalla kannustushuudot alkavat.
– Tyvi maahan, hyvä! kuuluu
huuto yleisön joukosta.
Osa yleisöstä tosiaan seuraa
suorituksia
lähietäisyydeltä,
mutta suurin osa katsojista istuu pitkillä penkeillä pellon laidassa nauttien samalla buffetin
hernekeittoa, pullaa ja muita
herkkuja.
Vaikka kyse on maailmanmestaruuskisoista, osallistujalista
on hyvin paikallinen. Pääosin
kilpailijat ovat omasta pitäjästä
ja lähialueilta. Palkintojen jaos-

sa viimeistään huomaa, että iso
joukko kilpailijoita on saapunut
myös Kiuruvedeltä.

Kisaajia Kiuruvedeltä
ja kauempaakin
Kansainvälistä väriä kisaan
tuovat Lähi-idän maista kotiutuneet miehet. Avuliaasti yksi
heistä kantaa myös Raili Säkkisen viikatetta kisan jälkeen.
Lämmin ja kesäinen sää houkutteli väkeä viikateniiton MMkisoihin. Liminkalaisille Henna
ja Miika Kilpeläiselle tapahtuma on tuttu. Nyt mukana on
myös 10-kuukautinen Minttu.

– Muistan jo lapsena käyneeni
täällä. Aina jos olemme maisemissa, tulemme kisoihin, kertoo Miika Kilpeläinen.
Hän tietää tapahtuman myös
leijonien järjestämäksi, sillä
oma isä on ollut mukana lionstoiminnassa.
– Limingassa lionsklubit ovat
mukana monessa, keväisin on
juoksutapahtuma ja joulun alla
Wanhan ajan joulu -tapahtuma,
Kilpeläiset listaavat.

Elsi Salovaara
Viikateniiton MM-kisat
jälleen kesällä 2019 Limingassa

evätpäivä-tapahtuma
äitienpäivän jälkeisenä
sunnuntaina on Lions
Club Oulu/Pateniemen tärkein
varainhankintatilaisuus.
Tapahtuman tuotto käytetään
pääasiassa erilaisiin alueellisiin
avustuksiin. Näistä mainittakoon avustukset vähävaraisille
seurkunnan
diakoniatyön
kautta, vanhusten kahvitus- ja
musiikkitilaisuudet vanhustenviikolla sekä avustukset nuorisojärjestöille.
Suuri osa tuotosta käytetään
alueen koulujen kanssa erilaisiin yhteistyöprojekteihin ja stipendeihin. Avustuskohteina on
myös syytä mainita Nepalissa
kivenhakkaajien kylän lasten
koulunkäynnin avustaminen ja
kummilapsi Sri Lankassa.
Ensimmäistä kevättapahtumaa vietettiin 17.5.1987 lipporiehan merkeissä, koska
ahvenen nousu merestä Kuivasojaan ajoittui parhaimmilleen
juuri viikko jälkeen äitienpäivän. Paras voittosaalis lippoamiskisassa kolmella vedolla
nousi jopa 13 kiloon.
Kevään aikaistumisen myötä
kalannousu on myös aikaistunut ja kisassa saalis on supistunut vähimmillään yhteen ahveneen. Niinpä lippoamiskisasta
on luovuttu kokonaan ja tapahtuman nimeksi on muotoutunut Kevätpäivä Kuivasojalla.
Tapahtuman lajit ovat ajan
myötä muuttuneet. Pois ovat
turvallisuussyistä jääneet esimerkiksi pussitaistelu puomilla
istuen, naulan lyönti tukkiin
mahdollisimman vähillä lyönneillä ja mikroautolla ajo.
Pari kertaa oli kilpailulajina Speden televisioon tuoma
nopeuskisa, jossa piti ehtiä
kuittaamaan koneen satunnaisesti sytyttelemiä valoja.
Yksi suosituimmista lajeista
oli kolmen elävän taimenen
yhteispainon arvaus kalojen

“

Henna ja Miika Kilpeläiselle tapahtuma on tuttu. Minttu oli mukana ensimmäistä kertaa.

Kestosuosikkeina
ovat pysyneet
onginta ja onnenpyörä, kanttiinia
ja arpaisia
unohtamatta.

uiskennellessa altaassa. Laji
loppui kalojen hankintavaikeuteen.
Suuri osa tapahtuman lajeista
on kuitenkin säilynyt vuodesta
toiseen ja muutaman suosio on
vain parantunut. Kestosuosikkeina ovat pysyneet onginta ja
onnenpyörä, kanttiinia ja arpaisia unohtamatta.
Puujalkakävely on perinnelajina myös säilynyt. Perinnelajeiksi voidaan myös katsoa suositut tikan ja saappaan heitto.
Uutena lajina oli jo viime
vuonna esteratsastus keppihevosilla. Laji on erityisesti tyttöjen suosiossa ja sille odotetaan
kasvavaa menestystä.
Tapahtuma
toteutetaan
yhteistyössä paikallisen partiolippukunnan, VPK:n ja LC
Oulu/Kuivasjärven kanssa. Tapahtuma on avoin kaikille.
Sää on yleensä suosinut tapahtumaa vaihdellen suoranaisesta
helteestä viileään kevätsäähän.
Tähän perinteiseen tapahtumaan on yleisö vauvasta vaariin
osallistunut vuosittain runsaslukuisena nauttien elävästä
musiikista ja koululaisten laulusta ja kanttiinin antimista.
Haluamme kiittää paikallisia
yrityksiä tapahtuman tukemisesta ilmoituslehdessämme ja
toivomme heiltä myötämielisyyttä tulevinakin vuosina.

Esko Pulkkinen

kinttupoluilla
vihannissa
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Seija Jussinni

Möykkylä - Ukonkantti 11,1 km

Penikkalampi - Läntisranta 3,7 km

Penikkalampi - Ukonkantti 8,7 km
Utusen laavu

Kinttupolku
Vihannin
kyliin

REITISTÖLLÄ ON useita teemallisia polkuja eri aihein. Kaikki teemat liittyvät ko. alueen
historiaan tai eläimistöön ja
luontoon.
Isot infotaulut jokaisella kylällä kertovat kylän historiasta
ja antavat polkujen kautta mie-

likuvan kylän asumuksista ja
maisemista.
Vihannista löytyy aktiivista
järjestöväkeä ja talkoohenkeä. Kaikki toimivat kykyjensä
mukaan eri tapahtumien tai
talkoiden parissa. Kylien aktiivihenkilöt opastavat kulkijoita
tarvittaessa ja ryhmille järjestetään patikointeja ja opastettua
luontoliikuntaa.
OLEMME tehneet useita kilometrejä pitkoksia, kulkenet merkkaamassa, laittanet opasteita ja
peranneet pajukoita. Samalla
kuitenkin jokainen talkoolainen
on myös nauttinut puhtaasta
ilmasta, luonnon tuoksusta ja
rauhasta.
Sitä kaikkea saamme täällä
Vihannin poluilla kokea. Tarjolla on rauhallisia reittejä ilman
suuria turistijoukkoja, jonot-

“

V

ihannin
kinttupolut
-hanke on mittava, Elyn
rahoittama yli 100 kilometriä pitkä patikointireitistö,
jota on hallinnoinut Alpuan kylätoimintayhdistys ry.
Hankkeeseen kuuluvat kaikki
entisen Vihannin kunnan alaiset
kylät eli yhdeksän virkeää ja
elinvoimaista kylää!
Reitistö kulkee läpi kaikkien
kylien samalla ne yhdistäen.
Kaikki vanhat hevostiet ja kinttupolut on näin aukaistu ns.
uusiokäyttöön. Työtä on tehty
talkoilla ja talkootunteja on kertynyt mittaamaton määrä.
Reitistöllä on taukopaikkoja noin 5 kilometrin välein
koostuen erilaisista laavuista ja
mökeistä.
Mökit ovat pääsääntöisesti yksityisten hyväkuntoisia
metsämökkejä, jotka sattuvat olemaan juuri vanhoilla
kulkureiteillä.
Kaikkiaan
isompia taukopaikkoja on 26.
Pieniä ns. puolikotia on viisi.
Huomioitavaa on, että kaikille mökeille ja reiteille on
täytynyt myös hankkia maanomistajaluvat.

Olemme
kiitollisia siitä,
että lionit uskoivat
hankkeeseen
alusta alkaen.

Pääkuva on Vihannin
kinttupolkujen mainoksesta. Pikkukuva on Lumijärveltä.
VIHANNIN

Osuuspankki
keväällä 2019.

tamisia ja liikenteen pauhua.
Osa reiteistä on talvisin auki
hiihtäjille. Noin 50 kilometriä
reittipohjista on vapaan ja perinteisen hiihdon baanoina ja
noin 30 kilometriä reiteistä
ajetaan perinteiseen hiihtoon.
Näin liikuntaa voi harrastaa
kinttupoluilla ympäri vuoden.
Kylät järjestävät vuoroin
noin kerran kuussa kinttupolut-tapahtuman
esimerkiksi
patikoiden, lumikenkäillen tai
hiihtäen.
VAKITUISIA tapahtumia on ollut jo useiden vuosien ajan ja
poluilla on myös runsaasti juoksijoita. Polkujuoksutapahtuma
on ollut noin kerran viikossa
jollakin reitin osalla.
Vihannin kinttupolkujen ensimmäinen hankevaihe käynnistyi maaliskuussa 2012 ja
toinen vaihe, Kyläseikkailu kinttupoluilla alkoi 2016 ja päättyy

Hankesuunnittelu ja alustavat kylätapaamiset aloitettiin jo
vuonna 2011. Toisen vaiheen
aikana reitistöön tehtiin uusia
yhdysreittejä ja taukopaikkoja
sekä paranneltiin siltoja ja opastuksia.
REITIT LÖYTYVÄT netistä Karttapaikka/Maanmittauslaitos
hakusanalla ja ne ovat tulossa
retkikartta.fi -sivustolle.
Vihannin kinttupolkujen
maastotyöt on tehty kokonaisuudessaan kylien talkoolaisten
käsivoimin. Toki on traktorivoimaakin tarvittu muun muassa
sillan laittoon.
Polkureitistö ei synny sormia
napsauttamalla.
Sen me
tiedämme täällä Vihannissa nyt
kun reitistö alkaa olla toisenkin
vaiheen loppusuoralla talkoiden
suhteen. Työ jatkuu polkujen
ylläpidolla ja polttopuiden hu-

LC VIHANTI

olehtimisella
taukopaikoille
sekä reittien siistimisellä.
Vihannin kinttupolkujen
syntyhistorian yksi merkittävä
ponnahduslauta oli LC Vihannin rahalahjoitus, jolla päästiin
ostamaan ensimmäisiä lautoja
opasviitoiksi.
Aloitimmehan
polkujen suunnittelun jo ennen varsinaista hankkeen käynnistämislupaa.
Hankkeen puolesta olemme
kiitollisia siitä, että lionit
uskoivat hankkeeseen alusta
alkaen ja ovat olleet tukemassa talkootyöllä reitistön
rakentamista ja sitten tietysti
pitämällä polkuverkostoa auki
patikoiden ja tuoden reitistölle
tutustujia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Seija Jussinniemi
Vihannin kinttupolut löytyy
facebookista sekä
www.vihanninkinttupolut.fi
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Oulujoella urakoidaan
parempaa huomista

“

L

ions Club Oulujoki on perustettu 1976, eli olemme
toimineet alueemme hyväksi 42 vuotta. Klubimme
jäsenmäärä on 27, joista viisi (5)
perustajajäsentä on vielä mukana.
Aktiivinen toiminta-alueemme
on
Oulujoen
eteläpuolella
Madekoskelta Pikkaralaan ja
pohjoispuolella Kirkkokankaalta Muhoksen kunnan rajalle.
Alue kasvaa kovaa vauhtia
uudisrakentamisen myötä, jolloin myös väestöpohja lisääntyy.
Toivotamme kaikki uudet asukkaat tervetulleeksi.
Toimimme tiiviissä yhteistyössä alueen koulujen, päiväkotien, seurakunnan ja muiden
yhteisöjen kanssa. Palvelujen pääpaino on ollut pitkään
alueen nuorissa ja vanhuksissa.
Keräämämme varat, jotka
tulevat eri aktiviteettien kautta,
lahjoitamme lyhentämättöminä
apua tarvitseville. Jokivarren
koulut ovat saaneet joka vuosi
stipendejä, leirikouluavustuksia
ja hymypatsaita. Tätä toimintaa
haluamme jatkaa edelleen.
Opettajien koulutusta olemme
tukeneet
QUEST-koulutusta
tarjoamalla. Lähes 40 opettajaa on sen saanut kauttamme.
Koulutuksen sisällöstä olemme saaneet heiltä hyvää palautetta.
QUEST -ohjelman tavoite on
antaa ennalta ehkäisevää tietoa
nuorten päihteettömään kas-

Toimimme
tiiviissä
yhteistyössä
alueen koulujen,
päiväkotien,
seurakunnan
ja muiden
yhteisöjen
kanssa.

vatukseen. On tullut esille jo
tapauksia, joissa tarhaikäiset
lapset ovat olleet tekemisissä
päihdyttävien aineiden kanssa.
Kaikki kasvattajat ovat tästä
vastuussa; niin koti, koulut kuin
muutkin yhteisöt, jotta asioihin
päästään puuttumaan ajoissa.
Me haluamme klubiimme
uusia jäseniä, jotta voimme
osaltamme olla täyttämässä
näitä velvoitteita. Tule mukaan
toimimaan ja rakentamaan
parempaa huomista alueellemme.
Tero Juntunen
LC Oulu / Oulujoki
presidentti
puh. 050 595 9867

Vuoden 2018 motoristeja kokoontuneina Kierikissä. Kokoontumisajon isäntinä toimivat
lion Antero Stenius LC Jääli, lion Seija Stenius LC Jääli ja lion Erkki Ojala LC Muhos.

Lions Bikers Rallya
on ajettu jo 20 vuotta

L

eijona-motoristit
kokoontuivat ensimmäisen
kerran Porissa vuonna
1998: Porissa järjestettiin
myös viime vuonna 20-vuotisjuhla-ajo.
Aikaisempina vuosina ajot
ovat suuntautuneet myös ulkomaille, viimeksi oltiin vuonna 2013 Virossa. Tänä vuonna 21. Leijona Bikers Rally
kokoontui Oulussa elokuun
ensimmäisenä viikonvaihteena.
Motoristit ovat klubeista
eri puolilta Suomea, Rovaniemeltä Helsinkiin, joten
ohjelmassa oli Ouluun tutus-

Tervanteossa Pilpakankaalla

V

uoden 2016 loppupuolella LC Oulu Terwa -klubin
perustajajäsen Matti Immonen sattui olemaan tilaisuudessa, jossa keskusteltiin Turkansaaren Terva-hankkeesta.
Paikalla oli myös Turkansaaren ulkomuseon intendentti Patrik Franzèn, joka
kertoi, että yksityisen metsänomistajan kanssa oli tehty noin
130 mäntytukin puukauppa.
Metsäpalsta sijaitsi Oulujoen
Pilpakankaalla.
Nyt tarvitsi vain työvoimaa
tervaspuiden
parkkaukseen,
nelivuotiseen urakkaan. Tässä
kohtaa Matille syntyi idea, jonka hän toi klubikokoukseemme.
Mitä mieltä kokousväki olisi
ideasta ryhtyä edellä mainittuun
hankkeeseen klubin aktiviteettina?
Mikä paremmin sopisi Terwaklubille kuin ”Tervan tekeminen”, väki innostui heti asiaan.

2017
Tervaspuiden tekeminen alkoi
vuoden 2017 keväällä siitä, että
puut parkattiin noin 2 metrin
korkeudelta puhtaaksi alas asti.
Parkkauksessa on huomioitava, että rungon pohjoispuolelle
jätetään 5–6 cm leveä ”elämän
lanka”, joka pitää puun ns. elossa eikä se pääse kuivumaan.

2019
Vuoden 2019 keväällä kaikista
puista poistetaan ”elämän lanka”. Tämän seurauksena puut
alkavat kuivuessaan tuottamaan
Suomen
kuuluisaa
tervaa.
Neljäntenä vuonna, eli vuonna
2020 keväällä puut sahataan ja
katkotaan noin 60 cm pituisiksi
pätkiksi ja halkaistaan.

2018
Vuoden 2018 huhti-toukokuussa samat puut parkattiin 4 metrin korkeudelta parin metrin
korkuisten pukkien avulla. Pukkien suunnitteluun ja rakentamiseen löytyi klubiltamme
alan ammattimies Antti-Sakari
Merikallio.
Antti-Sakari nimitettiinkin
kauden 2017–2018 Terwaleijonaksi. Klubin presidentti luovutti hänelle huomionosoituksena jalustalla olevan kullatun
Leijonan.

2020
Turkansaaren Tervahauta ladotaan kesällä 2020 parkkaamillamme puilla. Olemme silloin
mukana suorittamassa latomista ammattilaisten opastuksella.
Tuotetulla tervalla tervataan
muun muassa Turkansaaren
kirkon katto.
Kun tämä toimenpide on
suoritettu, niin erittäin mielenkiintoinen aktiviteetti on saatettu loppuun.
Aaro Väyrynen

tumista muun muassa. Potnapekan kyydillä. Perjantai-illan
illallinen nautittiin Nallikarin
hienossa merimaisemassa.
Lauantaina oli vuorossa
motoristiajo Iin kautta Kierikkiin tutustumaan kivikautiseen
kylään, jossa nautittiin myös
lounas. Takaisin majapaikkaan
palattiin Kipinän, Hetekylän ja
Ylikiimingin kautta. Ajomatkaa kertyi noin 200 kilometriä.
Oheisen kuvan mukainen
majapaikka ei täysin tyydyttänyt jo kypsään ikään ehtineitä
motoristeja vaan majoituimme
lakanoiden väliin hotelli Lasaretissa.

Lauantaina illalla pidettiin
myös ”virallinen” kokous ja
suunniteltiin vuoden 2019
kokoontumisajoa. Alustavasti
päätettiin selvittää Saarenmaavaihtoehtoa. Järjestelyvastuun
ottivat Riihimäen leijonat.
Vuoden 2019 Lions Bikers
Rally on perinteiseen aikaan
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Mukaan sopii uusia ja vanhojakin motoristeja
nauttimaan hauskasta seurasta sekä motoristien hyvästä
yhteishengestä.
Antero Stenius

Kuva: Kauko Kallio

18

TERVALEIJONA 1/2018–2019

Arne Ritari -säätiön tuki
nojaa adressimyyntiin

S

Onnittele tapahtumaa
upealla
Lionsadressilla

Aarne Ritari –säätiö
www.lions.fi

äätiön tarkoituksena on tukea ja
edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa.
Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto r.y:n
jäsenklubien omille ja yhteisille piiri- tai
liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla
muutenkin suomalaista lionstoimintaa.
Suurin osa apurahoista käytetään
nuorisoon kohdistuviin palveluaktiviteetteihin kuten kerhotilojen tai partiomajojen rakentamisiin ja korjauksiin.
Apuraha-anomus osoitetaan säätiön hallitukselle.
Paras huomionosoitus klubin kokeneelle, aktiiviselle jäsenelle on Arne
Ritari-killan jäsenyys. Arne Ritari -kilta
perustettiin 1994 ja siinä on jo yli 1 500
jäsentä.
Piirit järjestävät kerran vuodessa Ritaritapaamisen, jossa kokeneet leijonat
vaihtavat ajatuksia lionismin nykytilasta
ja kehityksestä. Liiton vuosikokouksen
yhteydessä Arne Ritari -killan jäsenille
ja heidän puolisoilleen järjestetään erityinen ritarilounas.
Varoja säätiö kerää muun muassa
adressimyynnillä. ARS-adressi sopii
muistamiseen, niin ilon, kuin surunkin
päivänä. Samassa adressissa on kolme

“

Arne Ritari –säätiö
Arne Ritari -säätiö
Suomalaisen lionstyön tukena

Säätiö järjestää
adressien
myynnistä
kilpailun
klubeille.

erilaista kuva-aihetta. Näin yksi adressi
toimii eri tilanteissa. Mukana on kirjekuori, johon voi sulkea mahdollisen
rahalahjan. Adressissa voi myös käyttää omaa kuva-aihetta.
Säätiö järjestää adressien myynnistä
kilpailun klubeille 1.7.2018–15.4.2019.
Tulokseen otetaan mukaan 10.5.2019
mennessä maksetut adressit. Kilpailuun osallistuvat kaikki Suomen lionsklubit. Tasapelitilanteessa ensin tulokseen päässyt on voittaja.
1. palkinnon voittaja saa 600 euroa,
2. palkinnon saaja 500 euroa, 3. tullut 400 euroa ja 4. eniten myynyt 300
euroa. Jokaiselle luovutetaan summan
lisäksi kunniakirja.
Palkinnot jaetaan Suomen Lionsliitto ry:n Kalajoen vuosikokouksessa
lauantaina 8.6.2019.

ME PALVELEMME!
TULE MUKAAN MAAILMAN
SUURIMPAAN PALVELUJÄRJESTÖÖN

LUOVUTA
ISÄNMAASI
ONNELLISEMPANA
NOUSEVILLE
SUKUPOLVILLE
Tutustu klubeihin: www.lions.fi/i

Leijonat tukevat
kehitysvammaurheilijoita

K

ehitysvammaisten urheilun Special Olympics -järjestön on perustanut presidentti John F. Kennedyn sisar Eunice Kennedy Shriver
vuonna 1968.
Järjestön toiminta on laajentunut yli
180 maahan eri puolille maailmaa. Toiminnan piirissä on yli neljä miljoonaa
kehitysvammaista urheilijaa hotka kilpailevat yli 30 lajissa.
Suomen Lions-liitto on lähtenyt
mukaan tukemaan Special Olympics
-urheilijoita heidän tavoitteissaan. SOurheilijoiden toimintaa johtaa Suomessa Vammaisurheilu VAU, jonka alaisuudessa SO-urheilijat toimivat.
Seuraavat maailman kisat pidetään
maaliskuussa 2019 Abu Dhabissa.
Suomesta lähtee matkaan 71 urheilijaa
kilpaillen 14 eri lajissa. VAU:n hallitus teki päätöksen, että tuki kohdistuu

keväällä koko lähtevään joukkueeseen
– ei siis yksittäiselle urheilijalle.
VAU:n tavoitteena on kerätä eri
yhteistyökumppaneilta,
kuten
esimerkiksi lions-klubeilta, 200 000 euroa
maaliskuuhun mennessä. Yksittäisille
urheilijoille jää vielä omavastuu hoidettavaksi.
Allekirjoittanut on nimetty Lions-liiton SO-toiminnan koordinaattoriksi ja
toivonkin kaikkien klubien käsittelevän
asiaa myönteisessä hengessä.
Jos klubit päättävät lähteä tukemaan
VAU:n alaista SO-toimintaa, pyydän ilmoittamaan siitä marraskuun loppuun
mennessä ja mielellään myös tukisumman suuruuden. Jokainen lahjoitettu
euro vie urheilijoita lähemmäksi kohti
heidän unelmaansa.
Matti Tieksola
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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

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.Kuhmoniemi@lions.fi

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

M
Muhos@lions.fi

O
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
Oulu-Uleaborg@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

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

Tapahtumakalenteri ja linkit klubien kotisivuille: www.lions107-i.fi
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MEILLÄ ON HAKU PÄÄLLÄ!
Löytyykö sinusta leijona,
joka haluaa auttaa lähimmäisiään
ja yhteisöään?
Tule mukaan maailman suurimpaan
vapaaehtoisjärjestöön, ole lion.
Me palvelemme!
Kysy lisää:
Eija Tuomaala, p. 040 8678 152
Jari Hautala, p. 040 8250 213
www.lions107-i.fi

