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LEIKKIPUISTO
sai uuden ilmeen Kuhmossa

K

uhmossa
Maakunnan
rannan uusitussa leikkipuistossa vietettiin avajaisia 29. kesäkuuta.
Leikkipuisto on ollut olemassa jo yli kaksikymmentä
vuotta ja nyt Helenoiden
toimesta sinne saatiin lisää
leikkitelineitä.
Leikkipuisto on yksi Kuhmon
suosi-tuimmista sen sijainnin
perusteella. Keskusta on aivan
vieressä, samoin Kontion koulun ala-aste, Lammasjärvi ja
seurakunnan kerhotilat.
Projekti oli osa Suomi 100
ja Lions 100 -hanketta. Vuosi
sitten kesällä Kuhmon kaupungin kanssa neuvoteltiin
projektista.
Tätä ennen oli ideoitu
kohde, jota ehdotti seurakunnan
johtava
lastenohjaaja
Emilia Pulkkinen.
Helenoiden tehtävä oli hankkia leikkivälineet ja kaupunki
asentaisi ne paikoilleen. Kaupungin Green Care -hanke oli
myös mukana kunnostamassa maalamalla entiset telineet
ja tekemällä uuden pöydän
penkkeineen.

Rahoitusta saatiin Arne Ritari
-säätiöltä ja yhteistyötahoilta
(Kuhmo Oy, Kuhmon Osuuspankki, Peura Trans, Hyvärisen
Leipomo, Timber Frame, Kuhmon seurakunta).
Loput tarvittavasta rahamäärästä kerättiin myyjäisissä ja kirpputorimyynnillä.
Talkoissa oli mukana myös
miesklubi LC Kuhmo / Kuhmoniemi.
Avajaisissa kuluneella kauden presidentti Eila Kyllönen piti avauspuheen. Hän
painotti puheessa leikkipuiston yhteisöllistä ulottuvuutta
sekä mahdollisuutta opetella
liikuntataitoja.
Puheenvuoron käyttivät
myös miesklubista Aimo Tervamäki sekä piirikuvernööri
Aarto Mäkinen. Avajais-nauhan leikkasi leikkipuiston ahkera käyttäjä. Paikalla oli telineiden edustaja Lappset Oy:stä.
Lapsille oli tarjolla ilmapalloja,
mehua ja keksejä.
Tilaisuuden päätteeksi istutettiin itsenäisyyden juhlakuusi
2017 leikkikentän viereiseen
puistoon.
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Kuva: Elsi Salovaara

Tanja Rautio ylitti Haapalehdontien yhdessä tyttärensä kanssa Pertti Oikarisen, Martti Merjosen ja Viljo Haatajan valvovan silmän alla.

Leijonat liikenteessä
M

yllyojan
kauppakeskuksen likellä on suojatie, joka on huolettanut alueen vanhempia jo
vuosikausia. Suojatietä pitkin
moni lapsista kulkee kouluun.
Lähellä olevan valoristeyksen
liikenne on hyvin vilkasta.
– Onhan tästä puhuttu jo
vuosikymmeniä,
muistelee
Pertti Oikarinen, Myllyoja-Haapalehdon lionsklubin
pitkäaikainen aktiivi.
Vanhempia on hänen mukaansa kiittäminen siitä, että
jotain vihdoin tapahtuu. Koulu
ja vanhempainyhdistys nimittäin haastoivat leijona-klubin
palvelutehtävään turvaamaan
lasten tien ylityksiä.
Kaksi leijonaa on vuorossa viikon jokaisena aamuna vilkkaimpana kouluunmenoaikana kello 7.45–8.45.
Aurinkoisena tiistainaamuna
Oikarinen on turvaamisvuo-

“

Liikenneturvallisuuteen
kiinnitetään huomiota
varsinkin syksyisin, kun
lapset lähtevät koulutielle ja illat pimenevät.
Kaksi oululaista leijonaklubia turvasi kulkemista
omalla tavallaan.

Hyvällä
asialla olette!
Tanja Rautio

rossa yhdessä Viljo Haatajan kanssa, yksi molemmilla
puolilla suojatietä. Paikalla on
myös klubin presidentti Martti Merjonen.
Leijonilla on mukanaan
pitkällä varrella varustetut
kyltit, jotka ovat koululaisten
itsensä tekemiä.
Tanja Rautio on saattelemassa eskariin tytärtään
Emiliaa, joka on juuri edellispäivänä opppinut ajamaan
ilman apupyöriä.
– Hyvällä asialla olette, hän
kiittelee leijonia.

Alppilassa asennettiin
lamppuja pyöriin

Pitkä ja suora Kaarnatie Alppilassa on vilkas pyöräilyväylä.
Syksyn tullen se on myös
melkoisen vaarallinen alue,

sillä moni pyöristä kulkee lainvastaisesti ilman valoa.
Tämän on huomannut alueella asuva Erkki Manninen. Niinpä hän ehdotti
omassa leijonaklubissaan LC
Oulu Pokkitörmässä, että valojen lisäämiseksi tehtäisiin jotain konkreettista.
Tästä ajatuksesta syntyi
Valoparkki. Pyörä-Suvalalta
ostettiin sopuhintaan satsi
laadukkaita pyöränvaloja ja
Alppilaan siirtynyt Välivainion
Bensiksen autokorjaamo antoi
pihansa tempauksen käyttöön.
Tapiolasta saatiin lahjoituksena myös sata heijastinta –
hengenpelastajia nekin!
Syyskuisena lauantaina pidetystä Valoparkista lampun
tuomaa turvaa hakivat erityisesti naiset. Moni kertoi tarttuneensa
mahdollisuuteen,
kun huomasi siitä tiedon.

Marjo ja Tuula saivat
valot odottaessa

Marjo Ohtamaa bongasi tapahtuman Facebookista.
– Minulla on ollut monena
päivänä mielessä, että pitäisi
saada valo pyörään. Tämä sattui tosi sopivasti kohdalle.
Opiskelevalla Ohtamaalla tulee pyöräiltyä suhteellisen pal-

jon. Valoparkkiin hän ajoi ihan
asioikseen.
Timo Peltovuori tarttuu
ruuvimeisseliin ja alkaa kiinnittää valoja Ohtamaan punaiseen Crescentiin.
– Katson mallia tuolta
Erkiltä, hän on laittanut näitä

Varoituskyltit ovat koululaisten
itsensä tekemiä.

jo useamman, Peltovuori naurahtaa.
Vieressä onkin käynnissä
asennuspuuhat myös toiseen
punaiseen Crescent-merkkiseen pyörään.
– Tämä on tosin vähän vanhempi malli, naurahtaa Tuula
Leinonen, joka oli lukenut
tapahtumasta Kalevasta.
– Minulla on ollut kaikenlaisia virityksiä valona,

mutta ei mitään pysyvää. Ajan
kuitenkin kesät talvet, joten
valo on tärkeä olla, hän kertoo.
Erkki Manninen asentaa
paristoilla toimivan lampun
pyörän sarveen. Paketissa on
myös satulan varteen kiinnitettävä takavalo, jonka Leinonen myös mieluusti ottaa.
– Tähän saa tällaisen vilkkutoiminnonkin. Sillä näkyy
varmasti takanatulijoillekin,
Manninen esittelee.
Läpi vuoden pyöräilevänä Tuula Leinonen kertoo
olevansa iloinen Oulun hyvistä
pyöräteistä.
– Niin, täällä on Suomen
parhaat pyörätiet, rahastajana
toimiva leijona Jouko AlaAntti tuumaa.
Molemmat ovat huomanneet eron liikennekulttuurissa
esimerkiksi
pääkaupunkiin
verrattuna.
– Täällä ei ole sellaista vihasuhdetta autoilijoiden ja
pyöräilijoiden välillä kuin
Helsingissä. Suojatiellä on
suojassa.
Pokkitörmän leijonat innostuivat Valoparkin pidosta niin
kovasti, että suunnitteilla on
toinen tempaus lokakuulle.
ELSI SALOVAARA
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Kajaanissa
monisatapäinen
siivousletka lähti liikkeelle Keskuskoulun
pihalta yhteislaulun ja
musisoinnin jälkeen.

Myllyojalla Oulussa
roskia kerättiin koulun
pihaltakin.

Sami Karjalainen 7A, Löytöesineinä kaksi karamellipaperia,
jotka eristävät värin painolevyltä ja näkyvät vaaleina siluetteina.

Oulun Alppilassa
keräyksellä oli varikkopiste Tirolinpuiston
leikkipaikalla. Kahvia
oli nauttimassa siellä
myös ilmielävä jellona!

Salla Immonen 7A, Painovälineinä havunneulaset
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Kuvat: Marika Nilosaari

Nuoret tekivät
roskista taidetta

T

iistaina 9. toukokuuta
Sotkamossa Tenetin
koululla tempaistiin
Nyt siivotaan! -päivän
merkeissä
Aamulla kerroin 7A-luokan
oppilaille Lionsien tervehdyksen
Eurooppa-päivän
tiimoilta. Keräsimme ensin
roskia koulun ympäristöstä ja
kuvataiteen opettajana opastin niiden hyödyntämiseen
taiteen välineenä.
Opetin nuorille monotypia-

tekniikkaa, joka on taidegrafiikan yksi sovellutus. Tavallisesti taidegrafiikkaan kuuluu
monistettavuus, mutta monotypiassa nimensä ”mono” eli
yksi mukaan syntyy vain yksi
täysin samankaltainen vedos.
Kuva tehdään niin, että
lasilevylle telataan erityisellä
rullamaisella välineellä, eli telalla väriä ja sen jälkeen siihen
voidaan piirtää jollakin tylpällä välineellä kuva. Kuva vedostetaan painamalla paperi
levyä vasten ja hankaamalla
väri kiinni paperiin.
Ohjeistuksen jälkeen oppilaat
lähtivät
opettajan
ja
koulunkäyntiavustajan
työkokeilussa olleen Mari
Malinen-Huotarin
johdolla kiertämään koulun ympäristöä ja keräämään maahan heitettyjä roskia.

Karkkipapereista syntyi
hienoja taideteoksia

Osa roskista otettiin hyötykäyttöön kierroksen päätteeksi ja löydetyt karkkipaperit pestiin.

“

Eurooppapäivänä
9.5. lionsklubit
tempaisivat yhdessä
koulujen, päiväkotien ja asukasyhdistysten kanssa siistimmän ympäristön
puolesta. Sotkamossa koululaiset
tekivät myös taidetta keräysjätteestä.

Keräsimme
ensin roskia koulun ympäristöstä
ja kuvataiteen
opettajana
opastin niiden
hyödyntämiseen
taiteen välineenä.

Monta säkkiä roskia laitettiin roskikseen ja alettiin
tekemään omia monotypiakokeiluja,
joissa
karkkipapereiden avulla tehtiin
eristysvedoksia, eli telatun
värin päälle laitettu karkkipaperi muodosti tällä tekniikalla painetussa kuvassa kuvion.
Syntyi hienoja taideteoksia!
Illalla Lions-naiset ottivat
joukolla osaa Nyt siivotaan!
-päivään. Neljän naisen (ja yhden koiran) voimin keräsimme
neljä säkillistä roskia Sotka-

mon kirkon ja Makkosenmäen
väliseltä
alueelta,
kevyen
liikenteen tien ja ajoväylän
ympäristöstä.
Mukana kanssani olivat
Arja Niskanen, Arja Kurkinen ja Emilia Pulkkinen.

Roskien keruu
jatkui iltakävelyllä

Roskien joukossa oli yllättävän
paljon pantillisia, alumiinisia juomatölkkejä. Tupakkaaskit, karkkipussit ja pahviset juoma-astiat muovisine
kansineen olivat yleisimpiä
ojien pohjilla lojuneita jätteitä.
Tolkun tunnin keräämisen
jälkeen nautimme Arja ja
Taisto Niskasen luona iltakahvit pullan ja kääretortun
kera.
Kahvittelun lomassa
keskusteltiin piirikuvernööri
Aarto Mäkisen sekä lion
Mervi Niskasen kanssa tulevasta Oktoberfestista sekä
pohdittiin nimeä juuri aloittaneelle, innokkaalle leijonaklubillemme.
MARIKA NILOSAARI
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Lapsen ilme

on paras kiitos
Kesäkuun toisena
lauantaina vietettiin
Lasten Oulumpialaisia
– kisoja joissa jokainen
osallistuja palkitaan.

K

ilpailut
onnistuivat
oikein hyvin, sääkin suosi meitä. Ehkä hieman
enemmän odotimme osallistujia, mutta seuraavalla kerralla
satsaamme mainostamiseen.
Lapsia oli kisaamassa lähes
80, ja vanhempia suunnilleen

SRI
LANKAN
TULVAT

saman verran. Urheilusuorituksia oli 187. Leijonia oli
avustamassa noin 50.
Kuvia katsellessa tulee
mieleen jälleen kerran, miten
arvokasta työtä me teemme.
Annamme lapsille mahdollisuuden tällaiseen kokemukseen elämänsä alkutaipaleella.
Heidän ilmeensä antaa meille
parhaan mahdollisen kiitoksen tästä vapaaehtoistyöstä.
Suuret kiitokset kilpailun
johtajalle Pentti Kuukasjär-

velle, kuuluttaja Hannu Anttoselle, suorituspaikkojen vastaaville, sekä kaikille mukana
olleille leijonille.
Kiitos myös Jussi Saarelalle Oulun Pyrinnöstä ajanotossa avustamisesta ja kelloista.
Kiitos myös muille yhteistyökumppaneille.
”Yhteistyöllä
voimme rakentaa, maailmasta
vielä parempaa.”
ANITA SOTKASIIRA
LC Myllyoja-Haapalehto

Tulvavahinkoihin
kaivataan apua
O

limme elokuun alussa

puolisoni Ullan kanssa Akuressassa Sri
Lankassa. Saamiemme tietojen mukaan kummityttö
Keshanin Nilwalajoen rannalla olevaa kotia oli kohdannut alueen toiseksi pahimmat tulvavauriot.
Sinä päivänä joen pinta
oli arviolta neljä metriä kotien pihatasoa alempana kohtalaisen syvässä rotkossa
kaikkine
krokotiileineen.
Monsuunisateiden aikana
se oli kuitenkin tulvinut
noin kuusi metriä niin, että
mutavettä oli ollut miltei
räystään alle.
Seinissä ja perustuksissa
oli halkeamia, katto repsotti
monesta kohdasta ja huussi
ja keittiö oli vielä ihan rempallaan. Tulva-aikana perhe

sai turvapaikan läheisestä
temppelistä.
Korjaustöiden odotetaan
valmistuvan kuukauden kuluttua, mutta yleensä kaikki
arvioidaan hyvin alakanttiin. Tämänkin kummilapsen
perhe oli Suomen leijonille kiitollinen siitä, että he
saivat nopeasti apua.
Paikallinen lions-koordinaattori oli kartoittanut
avun tarpeen, tehnyt kustannusarvion ja sen perusteella perhe saa korvauksen
sitä mukaan kun työ on tehty.
”Leijonahenki on meille
tärkeää
ja
yhteistyöllä
voimme rakentaa nyt maailmasta vielä parempaa.”
MATTI PAAVOLA
LC Lahti
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Piitikuvernööri Seppo
Saarela ja puolisonsa
Leena yhdessä kansainvälisen presidentin ja hänen puolisonsa kanssa.

PALVELUA 100 VUOTTA

–

miten palveluvoima turvataan?
L

ions-järjestö on juuri
aloittanut humanitaarisen palvelun toisen vuosisadan. Sadassa vuodessa
järjestömme on kasvanut 28
perustajajäsenen organisaatiosta maailman suurimmaksi
palvelujärjestöksi, jolla on
yli 1,4 miljoonaa jäsentä 210
maassa tai maantieteellisellä
alueella.
Kuluvana vuonna uusia
klubeja on perustettu 500
kappaletta, useimmat niistä
Aasiaan ja Afrikkaan, missä
humanitaarisen avun tarve
on suurinta.
Kansainvälisen presidenttimme intialaisen Dr. Naresh
Aggarwalin tavoite on, että
kesäkuun lopussa 2018
järjestön jäsenmäärä on 1,5
miljoonaa, mikä tarkoittaa
60 000 uuden jäsenen liittymistä järjestöön.
Dr. Naresh Aggarwal on
valinnut oman kautensa teemaksi järjestön alkuperäisen
teeman We Serve – Me Palvelemme. Tarkoituksena on,
että sama teema on voimassa
ainakin kolmen seuraavan
toimintakauden ajan.
Tällä halutaan korostaa
sitä, että tärkein tehtävämme
on edelleenkin palveleminen
ja hädänalaisten ihmisten
auttaminen. Paino on sanalla
WE eli järjestömme tärkein
voimavara olemme me
jäsenet.

Olen valinnut kansainvälisen teeman henkeen sopivaksi
piirin teemaksi Osallistu –
turvaa tulevaisuus.
Jotta palveluvoimamme
voidaan turvata jokaisessa
klubissa, pitää aktiivisesti
toimivia jäseniä olla riittävästi. Klubien on ylläpidettävä
uusiutumista rekrytoimalla
joka vuosi klubiin useita uusia
jäseniä, joiden perehdyttäminen lionstyöhön tehdään
riittävän hyvin.
Uusia käsipareja saadaan
lisää, kun puolisot pyydetään
mukaan aiempien vuosien tapaan aktiviteetteihin.
Puolisoyhteistyön lisääminen
on tällä kaudella piirimme
yhtenä painopistealueena.
Suomen Lions-liiton pitkän
tähtäimen tavoitteena on
nostaa naisjäsenten osuus
valtakunnallisesti 20:stä 50
prosenttiin. I-piirissä naisten
osuus on jo yli 27 %, mikä on
hyvä suunta.
Naisten aktiivinen mukaantulo palvelutyöhön on
piristänyt monen klubin
toimintaa ja lisännyt tuntuvasti klubien palveluvoimaa.
Uutena ajatuksena on
esitetty teemaklubien perustamista. Sellaisia voisivat olla
esimerkiksi kulttuuriklubi,
golfklubi, ratsastusklubi,
nuorten perheiden klubi,

kansainvälinen klubi tai varhaiseläkeläisten klubi.
Nuorisojärjestömme
Leojen kanssa tehtävällä
yhteistyöllä saadaan myös
lisää käsipareja. Nuoret
12–30-vuotiaat leot ovat
halukkaita osallistumaan
lionien aktiviteetteihin. He
voisivat osallistua inventaarioihin, avustaa klubi-iltojen
ohjelman järjestämisessä tai
kahvinkeitossa ja tarjoilujen
huolehtimisessa.
Leot ovat myös kiinnostuneita kansainvälisestä nuorisovaihtotyöstä ja nuorisoleirien
järjestelyihin osallistumisesta.
Yhteistyö leojen kanssa juurruttaa heitä lionstyöhön ja
edistää halua liittyä myöhemmin klubin jäseneksi. Meillä
on klubeissa useita lioneita,
jotka ovat entisiä leoja.
Moni klubi on jo hakeutunut yhteistyöhön muiden
järjestöjen ja yritysten kanssa.
Erityisesti pienillä paikkakunnilla toiminta on varsin
luontevaa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat seurakunnat ja monet järjestöt sekä
kaupunkien ja kuntien
toimijat.
Viime keväänä saimme
liikkeelle Eurooppa-päivänä
4 500 lasta ja nuorta ympäristönsiivoustalkoisiin.
Erityisesti Oulun seudulla yht-

eistyö koulujen, päiväkotien
ja alueurakoitsijoiden kanssa
sujui hyvin. Voisimmeko
tuplata talkoolaisten määrän
ensi keväänä?
Monilla yrityksillä on mahdollisuus antaa työntekijöilleen muutama tunti työaikaa
käytettäväksi yhteiskuntavastuulliseen vapaaehtoistyöhön.
Lionsklubit ovat juuri sopivia
yhteistyökumppaneita tähän
tarkoitukseen.
Vapaaehtoistyötarpeista
tulee klubien ottaa yhteyttä
yrityksiin. Joillakin yrityksillä
on linkki omilla kotisivuillaan,
josta voi pyytää palveluapua.
Lions-järjestö on yksi
72-vuotiaan YK:n perustamiskirjan allekirjoittajista.
Molemmilla järjestöillä on
monia yhteisiä tavoitteita,
kuten maailman rauhan
säilyttäminen ja ympäristön
suojeleminen tuleville sukupolville.
Näihin asioihin pyritään
vaikuttamaan vuosittain
11–13-vuotiaille suunnatuilla
rauhanjulistekilpailulla, joita
on järjestetty vuodesta 1986
lähtien. Eri puolilla maailmaa
järjestettävät kansainväliset
nuorisoleirit pyrkivät kasvattamaan nuorisoa luontevaan
yhteistyöhön.
Järjestöllä on edelleen ympäristönsuojelun ja nuorten
syrjäytymisen ehkäisemisen

lisäksi tärkeinä palvelualueina nälän helpottaminen
ja näkökyvyn turvaaminen.
Uusiksi palvelualueiksi on
otettu diabeteksen ja lapsuusiän syövän hoidon ja
tutkimuksen tukeminen.
Palvelurakenteen vahvistaminen muokkaa julkista
mielipidettä järjestöstämme
ja tuo aiempaa paremmin
näkyviin lionien tekemän työn
kansainvälisesti ja omalla
paikkakunnalla.
Lionsjärjestön jäsenille ja
tuleville johtajille suunnattu
koulutusjärjestelmä on uudistettu. Järjestö tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia
sosiaalisessa yhteisössä,
kehittyä ihmisenä ja kehittää johtamistaitoja, mistä on
hyötyä myös työelämässä.
Sen lisäksi jäsenillä on
erinomainen mahdollisuus
verkostoitua monipuolisesti
niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
Toivotan toiminta-ajatuksemme ja eettiset arvot hyväksyvät ihmiset tutustumaan
oman paikkakuntansa klubien
lionstyöhön. Leijonahenkilaulumme sanoin ”Me yhteistyöllä voimme rakentaa,
nyt maailmasta vielä parempaa”.
SEPPO SAARELA
Piirikuvernööri 2017–2018
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LC KIIMINKI 50 VUOTTA

Juhlimme palvellen
L

Klubin presidentti Ari Alatalo ottaa vastaan I-piirin onnittelut
piirikuvernööri Seppo Saarelalta ja tämän puolisolta Leenalta.

ions Club Kiimingin perustamisesta tulee tänä vuonna
kuluneeksi 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestimme
kyläjuhlan, johon kaikki olivat
tervetulleita.
Kyläjuhlaa vietettiin lauantaina
16. syyskuuta entisen Kiimingin
kunnantalon piha-alueella.
Tarjolla oli juhlavieraille
hernekeittoa soppatykistä sekä
pullakahvit. Ilmeisesti syksyisen kolea sää vaikutti osallistujamäärään, sillä tarjottavaa
olisi riittänyt suuremmallekin
joukolle.

Ohjelmassa oli onnittelujen
ja muistamisten jälkeen muun
muassa stipendien jakoa, musiikkiesityksiä, arpajaiset, ilmapalloja lapsille ja pääsipä alueella tutustumaan myös paloautoon.
LC Kiiminkiä oli perustamassa
vuonna 1967 pidetyssä kokouksessa 15 henkilöä, jonka jälkeen
klubiin liittyi vielä viisi uutta
jäsentä. Jäsenmäärä oli siis perustamisvuonna
jotakuinkin
sama kuin tällä hetkellä eli 22.
Yksi perustajajäsenistä, Matti
Putkonen oli myös saapunut
mukaan juhlimaan pyöreitä vuo-

sia. Suurimmillaan jäsenmäärä
on ollut 1980-luvun lopulla, jolloin jäseniä oli peräti 39 henkilöä.
Alun perin jäseniksi otettiin
vain miehiä, mutta puolisot ja
perheet ovat aina olleet aktiivisesti mukana toiminnassa.
Saimme ensimmäisen naisjäsenen
klubiimme
vuonna
2012, jonka jälkeen heitä on
tullut muutama lisää. Naisjäsenten mukaantulo on tuonut
toimintaamme uutta energiaa ja
ideoita.
PASI TIMONEN

Palvelua keräten, talkoillen ja musisoiden
Oulunsalossa Salottaret keräsivät niin
innokkaasti Punainen Sulka
-keräykseen, että mallinukeiltakin
koetettiin saada lantteja! :-)
Siikajoella talkoiltiin porukalla
hirsikerhikkoa.

Päivi Mäkinen esiintyi toukokuussa
Oulujoen kirkossa Punaisen Sulan
hyväntekeväisyyskonsertissa.

LC Kiiminki
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Kuva: Elsi Salovaara

Ouluhallissa
kesäkuussa 2018
pidettävän LionsLiiton vuosikokouksen järjestelyt ovat
hyvässä vauhdissa.
Järjestelyistä
vastaavan päätoimikunnan pj.
Jouko Lampinen
näyttää, mihin
tanssilattia tulee.

Suunnitelmat valmiina
vuosikokoukseen 2018
K

erro kuka olet?
Olen Jouko Lampinen,
piirikuvernööri
mallia 2010–2011. Oma klubini
on LC Oulu / Raatti. Toimin
tällä hetkellä Lions 100 vuotta
-piirikoordinaattorina
sekä ensi kesäkuussa Oulussa pidettävän Lions Liiton
vuosikokouksen päätoimikunnan puheenjohtajana.
Mistä kaikesta päätoimikunta huolehtii?
Päätoimikuntaan
kuuluu
lisäkseni yhdeksän henkeä.
Jokaisella on oma osa-alue,
kuten talous, liikennejärjestelyt, ohjelma ja viestintä.
Päätoimikunta apujoukkoineen tekee koko kokouksen
mahdolliseksi. He vastaavat
siitä, että Ouluun tehdään erittäin hyvä ja mieleenpainuva
leijonatapahtuma, johon odotamme yli 2000 kokousvierasta kansainväliset vieraat
mukaan lukien.
Missä vaiheessa vuosikokouksen järjestelyt ovat?
Takana on jo yli kolme vuotta työtä kokouksen eteen.

Suurimmat sopimuskokonaisuudet on tehty. Pääyhteistyökumppaneita on viisi. Nyt
keskitytään hienosäätöön ja
kartoitetaan henkilömäärät eri
osa-alueille.
Mukana järjestelyissä ovat
kaikki Oulun 20 klubia sekä LC
Ii. Tarkoitus on, että jokaisesta
klubista mukana on henkilöitä
“töissä”. Käsipareja on tulossa
noin tuhat.
Tuleeko
talkooväkenä
toimiville leijonille koulutuksia?
Talkooväen koulutukset alkavat alkuvuodesta, kun selviää,
kuinka paljon käsipareja tarvitaan eri osa-alueita hoitamaan. Koulutusta ei kannata
aloittaa liian varhain, jotta opit
pysyvät tuoreessa muistissa.
Onko
vuosikokoukseen
tulossa jotain uutta?
Lapsiparkkia on toivottu, ja
sellainen on tulossa Ouluun.
Leijonien ilmoittautuessa kokoukseen voi ilmoittaa myös
jälkikasvun parkkiin. Yksi klubi on ottanut vastuulleen parkin hoidon.

Toripolliisi koristaa
Oulun vuosikokouksen tunnusta. Ensi
kesän kansainvälinen
tapaaminen pidetään
Las Vegasissa.

Varsinainen kokous menee
tietyn kaavan mukaan, mutta
ohjelmapuolelle on tulossa
jotain uutta. Hienosäätö on
kuitenkin vielä kesken, joten
vielä emme julkaise tietoja.
Miten oululaisuus näkyy
juhlissa?
Oululaisuus korostuu kaikessa
mitä teemme. Palvelut pyritään ostamaan paikkakunnalta jos vain on tarjolla sellaisia toimijoita, joita tarvitaan.
Sloganista on puhuttu paljon ja ilmaan on heitetty monenlaista. Tulemme ehkä
käyttämään termiä Ölövinä
Oulusa. Saas nähdä, miltä se

kuulostaisi kokousvieraiden
ja varsinkin kansainvälisten
vieraiden korvaan. Mitenkähän tuon kääntäis?
Onko oululaisten mahdollisuus osallistua jotenkin
tapahtumaan?
Aiemmissa kokouksissa kaupungilla on ollut lippukulkue,
mutta se on jäämässä pois.
Vuosikokous on leijonien
ainoa yhteinen tapahtuma,
joten sitä ei ole tarkoitus
tehdä yleisötapahtumaksi.
Poikkeuksen teki vuoden
2017 vuosikokous Joensuussa,
jonne avattiin Lions 100 -juhlavuoden kunniaksi ruusu-

puisto, jonka avajaisiin yleisö
pääsi mukaan. Tämäkin tapahtui kerran sadassa vuodessa eli aika harvakseltaan.
Lopuksi
humoristinen
kysymys: Onko sinulla
kampaa tms, josta lasket
päiviä vuosikokoukseen?
Kammalle minulla on varsin
vähän käyttöä, kuten kuvasta
huomaa.
Nopea ajankulku kyllä mietityttää,
mutta
tämä
kokous on jo viides Oulun
järjestämä, niin eiköhän se
luonnista hyvin, onhan mukana toimijoita aiemmista
kokousjärjestelyistäkin.
Toivotan KAIKKI LEIJONAT
tervetulleeksi ensi kesänä olemaan ÖLÖVINÄ OULUSA.
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Lentopalloa

arissa

Oulun Nallik

Luurinmutkan leirikeskuksessa suurten puiden ympäröimänä

Astrid

ihastui pitkiin puihin ja
24 nuorta ympäri maailman osallistui Suomi-neidon vyötäröllä,
Oulujoen ympäristössä, pidetylle
kansainväliselle nuorisoleirille.
Seuraavan kerran I-piiri saa
järjestettäväkseen nuorisoleirin
vuonna 2020.

T

anskalainen Astrid Lang kertoo, että hänen mieleensä jäävät
Suomesta ennen kaikkea korkeat
puut ja ”pitkään kestävät auringonlaskut”.
Niitä hän ehti ihastella erityisesti
Utajärvellä sijaitsevassa Luurinmutkan
leirikeskuksessa pidetyn leiriviikon aikana
elokuun alussa.
Partiolaisena Astrid on vaikuttunut
myös suomalaisista kallioista.
– Meillä Tanskassa sellaisia ei ole,
19-vuotias nuori nainen huokaisee.
– Olen ottanut myös todella hienoja
kuvia.
Ottamiaan kuvia Astrid aikoo lähettää 23 muulle kansainväliselle Tervan tie
-nuortenleirin osallistujalle.
Leirin koordinaattori Mari Saastamoinen kokosi ennen nuorten Suomeen

tuloa hänelle ja nuorille oman WhatsAppryhmän.
– Ennen leiriä Mari tiedotti meille siellä
kaikkea, ja jokun siellä jotain kysyikin,
mutta nyt kun me tunnemme toisemme,
voimme vaihtaa kuvia ja kuulumisia,
Astrid uskoo.

Välivuosi edessä
ennen opintoja

Astrid valmistui keväällä lukiosta. Kun
hän palaa kotimaahan, edessä on välivuosi. Hän työskentelee tarjoilijana ja
lastenhoitajana keräten elämänkokemuksen lisäksi myös rahaa. Alkuvuodesta
Astrid lähtee ystävänsä kanssa Kaukoitään.
Voi olla, että edessä on toinenkin
välivuosi. Astrid kertoo, että Tanskassa
tuli vastikään voimaan uusi laki, jonka
mukaan on oikeutettu vain yhteen tutkintoon.
– En oikein vielä tiedä, mitä haluan
opiskella, joten tuumiskelen sitä vähän.
Mahdollisuudesta lähteä ulkomaille
Lions-järjestön nuortenleirille hän kuuli
kavereiltaan, jotka olivat päässeet vastaavalle Israelissa.

– He vinkkasivat minuakin hakemaan
mukaan. Tanskassa leijonia ei oikein tunneta, eikä monikaan tiedä mahdollisuudesta hakea tällaiselle leirille.
Päällimmäisenä matkasta jää Astridille
mieleen myös Merilän kartanossa kokeiltu
saippuafutis.
– Se oli TO-DEL-LA hauskaa, Astrid
naurahtaa.

Palautteita kerättiin
nuorilta ja perheiltä

Sekä nuorisoleirin osallistujilta että heitä
majoittaineilta isäntäperheitä kerättiin
palautetta leirin jälkeen.
Kyselyyn vastasi 21 nuorta sekä kaikki
14 isäntäperhettä. Puolessa perheistä
nuori oli majoittunut kaksi viikkoa, lopuissa viikon tai joko alla tai yli sen. Viisi
perhettä majoitti kerralla kaksi nuorta.
Motivaationa suurimmalla osalla oli
kansainvälisen kokemuksen saaminen tai
perheen samanikäiset nuoret. Isänperheeksi hakua he kuvailivat helpoksi, ja
tiedonkulkua hyväksi.
Parhaimmat kokemukset jäivät mukavistaa muistoista ja kulttuurieroista oppimisesta. Osa nuorista pääsi ajelemaan

11

TERVALEIJONA 2/2017

Astrid kolmannessa rivissä
valkoisessa paidassaan

kallioihin

“

Tanskassa leijonia ei
oikein tunneta, eikä
monikaan tiedä mahdollisuudesta hakea
tällaiselle leirille.
Astrid Lang

traktorillakin. Vastaajien mukaan hienoa
oli sekin, että kotikaupunkia tuli katsottua
uusin silmin.
Kulttuurierot ja ongelmat yhteisessä
kielessä myös aiheuttivat palautteen mukaan hankaluuksia. Osa nuorista oli vetäytyviä ja halusi pysytellä omassa huoneessaan. Nuorista olisikin kaivattu enemmän
ennakkotietoa ja jo aiemmassa vaiheessa.

Ensi kerralle
vähemmän ohjelmaa

Suurin osa nuorista vietti ensin viikon tai
kaksi perhemajoituksessa, jonka jälkeen

vuorossa oli viikon mittainen Utajärven
leiri vierailukohteineen. Leirillä oli ympäri
vuorokauden läsnä myös aikuisia.
Viimeisenä iltana leirikoordinaattori
Mari Saastamoinen, leirijohtaja Ilkka
Mehtälä LC Vaalasta ja turvallisuusvastaavana toiminut Gunnar Göränsson
LC Muhoksesta saattoivat huokaista –
ainakin melkein.
– Koetetaan saada nämä nuoret ensin nukkumaan, siinä on ollut joka ilta
ongelmia, sillä juttua tuntuisi riittävän, he
toteavat hymyillen.
Takana on hieno viikko, mutta kaikki
ovat yhtä mieltä siitä, että I-piirissä kolmen vuoden päästä pidettävälle seuraavalle leirille kannattaa tehdä löysempi
aikataulu.
– Nuoret eivät ole ehtineet päivisin
vain hengailemaan toistensa kanssa ja
siksi illat venyvät.
Nuorten palautteissa viisi vastaajaa
mainitsikin liian aikaiset herätykset
miinuksena. Se ongelma tuntuu olevan
kansainvälinen!
ELSI SALOVAARA

Höyrylaiva Koutan kyydissä Oulujärvellä.

NUORISOVAIHTOON HAETAAN SYKSYN AIKANA
* Lions-nuorisovaihto on suunnattu 17-21-vuotiaille. Se koostuu
tyypillisesti perhejaksosta ja nuorisoleiristä.
* Suomesta lähtee vuosittain noin 200–220 nuorta ja tänne
saapuu 130-160 nuorta, kohdemaita on noin 40.
* Lähettävä lionsklubi tukee useimmiten nuoren vaihtoa
taloudellisesti. Lähettävä klubi on vastuussa vaihtoon lähettämisestä ja vastaanottava klubi (klubit) on vastuussa nuoren
oleskelusta kohdemaassa. Kyseessä ei siis ole pelkkä stipendi.
* Suomesta lähtevään vaihtoon haku päättyy 15.12.2017.
Lisätietoja Lions-liiton sivuilta: www.lions.fi
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Hannes Kankaan isä
Ahti Kangas kuvattuna
sotilasasussa Suomen
itsenäistymisen aikoihin.
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”Lakeuden pormestari”
pitäjänneuvos Hannes Kangas

Limingan leijonakonkarilta
muistelmat Suomen itsenäistymisen alkuajoilta

Hannes Kangas tuli Liminkaan
kunnanjohtajaksi 1966 ja liittyi samana vuonna LC Liminka/Lakeus -klubiin maanmittausinsinööri Olli Härmän
ja entisen kunnanhallituksen puheenjohtajan Veikko
Hongiston kutsumana.
Pian hänet valittiin klubin
hallitukseen, jossa toimi aluksi
sihteerinä ja sittemmin kaikissa klubin viroissa, presidenttinäkin vuorollaan.
– Tuohon aikaan klubin
jäsenet olivat vielä työikäisiä
ja vireitä. Aktiviteettejä oli paljon ja osa melko haastaviakin,
muistelee Hannes.

Talonpojat ja
työväestö kävivät
aamuvarhaisesta
alkaen Limingan
nuorisoseurantalolla neuvotteluja.

Tärkeimpinä hän mainitsee
kansalaisopiston perustamishankkeen yhdessä Lumijoen
ja Tyrnävän kuntien kanssa
sekä Limingan musiikkileirin
tukemisen.
– Parikymmentä vuotta
sitä vireää toimintaa kesti.
Kun klubikumppanit alkoivat
ukkoutua ja jättäytyä yksi
toisensa jälkeen rauhallisempaan eläkeläiselämään, niin
minäkin tein muiden tavoin,
muistelee tammikuussa 88
vuoden ikään ehtinyt Hannes.

Juhlavuosi –
muistelmien aikaa

Kun Suomi juhlii tänä vuonna
satavuotista itsenäisyytensä
aikaa ja Limingan pitäjän
perustamisestakin tulee kuluneeksi 540 vuotta, innoitti
se Hannes Kankaan muistelemaan isänsä, tyrnäväläisen
maatalon
isännän,
Ahti
Kankaan kokemuksia itsenäistymisen alkuajoilta.
Näin syntyi toinen muistelmateos Hanneksen ja minun
yhteistyönä; Hannes kertoi ja
minä nauhoitin ja nauhat purin teksteiksi.
Ensimmäinen, eli Pitäjänneuvos-kirja, jossa Hannes
muistelee omia kokemuksiaan
1930-luvulta näihin päiviin,

julkaistiin vuonna 2014.
Hanneksen elämässä ja
työssä korostuu erityisesti kiinnostus kulttuuriin ja
taiteisiin. Limingan taidekoulu, kansalaisopisto, musiikkiopisto, kansainvälinen musiikkileiri, Kivikoulun ja Aappolan
museoalueeksi kunnostaminen sekä kunnan taidekokoelma saivat alkunsa hänen
kunnanjohtajuus kaudellaan.
Nyt julkaisemassaan teoksessa Hannes Kangas kertoo
isänsä, Ahti Kankaan kokemana muistoja Suomen itsenäistymisen alkuajoilta.

Mitä tapahtuikaan
Limingassa vuonna 1918

Suomen
julistauduttua
6.12.1917 itsenäiseksi, antoi
Carl Gustaf Mannerheim
määräyksen, että paikkakuntien, joilla oli venäläinen
varuskunta, oli riisuttava
venäläiset aseista ja heidät tuli
palauttaa kotimaahansa.
Ahti Kangas oli mukana
Limingan
suojeluskunnan
kutsumassa, asein varustautuneessa apujoukossa, joka
tammisunnuntaina 1918 tuli
muiden lähikuntien apujoukkojen tavoin häätämään
venäläiset Limingasta.
Aikaisin sunnuntaiaamuna
miehet saapuivat odottamaan
Liminkajokivarren
taloihin
mitä tuleman pitää. Apujoukkoja tarvittiin, koska Limingassa majaillut venäläinen varuskunta oli kerännyt
liminkalaisten isäntien aseet.
Pelkona oli, että aseet alkavat puhua. Venäläiset olivat ilmoittaneet, että mikäli
työväestö nousee kapinaan, he
asettuvat työväestön puolelle.
Talonpojat ja työväestö kävivät aamuvarhaisesta alkaen

Limingan nuorisoseurantalolla neuvotteluja.
Talonpoikien edustajana
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Tuomikoski ja
työväestön edustajana kunnanvaltuuston jäsen Johan
Paldanius tulivat vihdoin
puoliltapäivin ilmoittamaan
päätöksestä.
– Olemme allekirjoittaneet
kirjallisen sopimuksen. Työväestö ei nouse kapinaan.
Ahti Kangas ystävineen oli
paikalla, kun venäläisen varuskunnan päällikkö sai kuulla
tämän uutisen entisen kunnantalon (nyk. Sininen talo)
portailla.
Päällikkö sanoi ”asiahan
on sillä selvä”, otti miekkansa
tupesta ja luovutti sen talonpoikien edustajalle, Heikki
Tuomikoskelle ja määräsi varuskuntansa
luovuttamaan
aseensa saman tien. Kun aseet
oli luovutettu, hän kätteli portaiden vierellä seisovaa Ahti
Kangasta ja muita tyrnäväläispoikia sekä toivotti nuorelle
Suomelle onnea.
Maanantaiaamuna venäläinen varuskunta poistui Limingasta hevoskyydillä, ensin Rantsilaan ja sieltä matka

“

Lionstoiminnassa
parikymmentä vuotta

“

I

stumme
päiväkahvin
aikaan
pitäjänneuvos
Hannes Kankaan kanssa hänen keittiönsä pöydän ääressä Limingan keskustassa sijaitsevan Vanha
Tammi -nimisen kerrostalon
neljännessä kerroksessa.
Syksy tekee tuloaan. Vaikka aurinko paistaa, ei se enää
lämmitä, kuten kesällä.
Olen tullut – taas kerran –
haastattelemaan
lähinäkökykynsä menettänyttä Hannesta ja tuonut tullessani termospullossa kahvia.
Aino-rouva on muuttanut
pysyvästi viereiseen Joutsenkotiin, eikä ollut – kuten tapanaan oli – tarjoamassa
meille pullakahvia.
– Kahvia?
– Kyllä, mustana kiitos! Ei
sokeria.
– Niin, minä muistan, että
sitähän liminkalaiset isännät
paheksuivat, ettei heidän kunnanjohtajansa käytä kahvissa
maitoa – meijeripitäjässä, kun
ollaan.

Ahti Kangas pääsi
Paavo Nurmen
harjoittelukaveriksi Eläintarhan radalle.
Näin heidän
väilleen syntyi
ystävyys.

jatkui kohti Venäjää.

Muistoja Ahti Kankaan
kuuluisista ystävistä

Ahti Kangas sai kutsun
Suomenlinnaan
asepalvelusta suorittamaan vuonna
1919 – samana vuonna kuin
juoksijalegenda,
sittemmin
moninkertainen olympiavoittaja Paavo Nurmikin.
Urheilullisena nuorena miehenä Ahti Kangas pääsi Paavo
Nurmen harjoittelukaveriksi
Eläintarhan radalle. Näin heidän väilleen syntyi ystävyys.
Liminkalaisen taidemaalariin Vilho Lampeen Kangas
tutustui ollessaan opiskelemassa Limingan kansanopistolla vuosina 1916–1917. Ajan
saatossa Vilho Lammesta tuli
paitsi kuuluisa taidemaalari,
myös hyvä lausuja ja puhuja.
Kirjassa kerrotaankin eräästä
1930-luvulla Tyrnävän suojeluskunnan järjestämästä juhlatilaisuudesta, jossa hän oli
juhlapuhujana.
Taiteilija D.J. Pesu perheineen asui Ahti Kankaan
kodissa Tyrnävällä vuosina
1940–1948. Vaadittiin mielikuvitusta, että taiteilijalla
riitti taulujen maalaamiseen
tarvittavia taulunpohjia, kun
noina vuosina materiaaleistakin oli kova pula.
Ahti Kankaalla oli auttamisen tahtoa ja kekseliäisyyttä
materiaalien
hankinnassa,
joten taiteilija sai jatkaa pulavuosinakin maalaamista, jolla
elätti perheensä.
ANJA GARANVÖLGYI
LC Liminka/Kultasirkut

Jos haluat tilata kirjan,
laita viestiä osoitteella:
anjagaran@gmail.com
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KUVAT:
I-piirin ja klubien
Facebook-sivut
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Jyväskylän leijonat muistavat Isa Aspia

“

S

uomen
100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi LC
Jyväskylä / Aino päätti käynnistää kulttuuri- ja
perintöaktiviteetin
runoilija
Isa Aspin muiston vaalimiseksi. Tarkoitus on aktiviteetin myötä tutustua monin eri
tavoin Isa Aspin elämään ja
tuotantoon.
Louise ”Isa” Asp tunnetaan
ensimmäisenä suomen kielellä
kirjoittaneena naislyyrikkona.
Puolangalla ja Suomussalmella asunut Isa Asp tuli Jyväskylän seminaariin opiskelemaan
vuonna 1871.
Hänen kotinsa oli ollut kaksikielinen ja niinpä hän kirjoitti ensimmäiset runonsa ruotsiksi. Jyväskylän seminaarissa
hän ryhtyi käyttämään äidinkieltään.
Ensimmäinen tunnettu runo
oli Kutsu taistohon, Suomen
naisille osoitettu runo. Rakastetuin ja tunnetuin on runo
Aallon kehtolaulu. Isa Asp
sairastui Jyväskylässä heti
opiskelujensa alkuvaiheessa
ja menehtyi vain 19-vuotiaa-

Louise “Isa”
Asp tunnetaan
ensimmäisenä
suomen kielellä
kirjoittaneena
naislyyrikkona.

na. Aspin hautajaiset pidettiin Jyväskylässä opiskelijatovereiden läsnä ollessa ja
hänen hautansa sijaitsee Jyväskylän vanhalla hautausmaalla.

Haudanhoidosta
aktiviteetti

Ainot aloittivat kulttuuri- ja
perintöaktiviteetin ottamal-la
Jyväskylän vanhalla hautausmaalla sijaitsevan Isa Aspin
haudan klubimme “kummihaudaksi”.

Jyväskylän seurakunnasta
olimme saaneet tiedon, että
Aspin hauta on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ainaishauta, jolla ei ollut hoitajaa.
Ainot on nyt ottanut vastuulleen haudan hoidon osana aktiviteettiamme.
Aspin haudalta välillä kadonnut valkoinen marmoriristi palautettiin paikalleen
Jyväskylän yliopiston museon ja ylioppilaskunnan
järjestämässä
tilaisuudessa
Flooran päivänä vuonna 2009.
Samalla opiskelijat elvyttivät perinteen käydä Flooran
päivänä Aspin haudalla tuomassa kukkia ja laulamassa.
Klubimme vietti toukokuussa osan klubi-illasta Isa Aspin
haudalla, oheisessa kuvassa
hautamuistomerkki, valkoinen marmoriristi. Kulttuuri- ja
perintöaktiviteettimme
on
vielä alkuvaiheessa, joten
kokemuksista ja edistymisestä
kuullaan aktiviteetin edetessä.
RAIJA MEHTO
LC Jyväskylä / Ainot

Louisa “Isa” Asp syntyi 4. helmikuuta 1853 Utajärvellä ja kuoli
12. marraskuuta 1872 Jyväskylässä.
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Terwa aloitti nelivuotisen

V

tervahautaprojektin

iime huhtikuun alussa
LC Oulu / Terwa sai
pyynnön Turkansaarimuseon
tervamestareilta
osallistua Tervahautapuiden
kuorimisprojektiin. Otimme
kutsun vastaan.
– Turkansaaren talkoopyyntö tuli sopivasti, sillä klubimme pitkäaikainen palveluaktiviteetti sotaveteraanien
isänpäivälounas
lähestyy
päätepistettään, paaluttaa aktiviteetin isä Matti Immonen hankkeen osuvuutta
klubin palvelutoimintaan.
– Tervapuuprojekti täyttää mainiosti Lions-ajatuksen
tavoitteen aktiviteetista, joka
tuottaa iloa mahdollisimman
monille kansalaisille, kuvaa
Matti aktiviteetin lions-henkeen istuvuutta.
Tervan teko ei ole kiireisen
miehen hommaa. Aktiviteetti
nimittäin jatkuu lisäkuorimisella aina kevääseen 2020
saakka, jolloin puut pilkotaan
ja ladotaan tervahautaan.
Tuotettu hautaterva käytetään pääosin Turkansaaren

kirkon katon suojaamiseen.

Näin se
tervaksen teko etenee

Tervahautaan tarvittava puu
on mäntyä. Se valmistetaan
kasvavista puista kuorimalla
puut vaiheittain. Rungot kuoritaan keväisin, kun nila on
juuri irtoamassa runkopuusta
juuriston heräämisen aikaan.
Ensimmäisenä keväänä

kuoritaan parkki pois parin
metrin
korkeuteen
siten,
että puun pohjoispuolelle jää
kämmenen levyinen kaistale,
”elämänlanka”, elinnesteiden
kuljettamiseksi puun oksistoon.
Toisena keväänä kuorintaa jatketaan samalla tavalla
neljään metriin ja kolmantena
keväänä ”elämänlanka” kuoritaan pois. Sen jälkeen puut

saavat pihkottua vielä vuoden
ja neljäntenä keväänä puut
ovat valmiita kaadettaviksi ja
pilkottaviksi sekä ladottaviksi
tervahautaan.
Hyvin annetuilla ohjeilla,
terävillä
kuorimaraudoilla
ja petkeleillä parkki lähti irtoamaan viime huhtikuussa
männyistä vauhdilla parin
metrin korkeuteen saakka.
Sopivat puut, 120 kappaletta,

oli valittu Pilpajärven maastosta metsänomistajan kanssa
yhteistyössä.
Kesäkuussa 2020 klubi
pääsee pitkän odotuksen jälkeen latomaan tervahautaa ja
jännittämään, minkälaista ja
kuinka paljon tervaa projekti
tuottaa.
KAUKO KALLIO

LC Oulu / Terwa
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Näkövammaiset ovat leijonien

pitkäaikaisin palvelukohde
netaan nimellä 1863. Nimi
tulee ikävuosista 18–63. Klubi
kokoontuu iltaisin.
– Koska osa meistä on töissä,
emme pääse päiväsaikaan pidettäviin kokoontumisiin, eikä
vanhanmuotoinen yhdistystoiminta ole monen nuoremman juttu.
Nuorempien näkövammaisten tavoittamiseksi on otettu
käyttöön sosiaalinen media ja
sen kaikki kanavat, Kaikkonen
ja Kuusela kertovat.

Lions-järjestö auttaa
näkövammaisia maailmanlaajuisesti.
Yhteistyön näkyvin
merkki on valkoinen
keppi, näkövammaisten
tunnus. 15.10.
vietetään Valkoisen
kepin päivää.

P

ohjois-Pohjanmaan
Näkövammaiset
ry:n
löytää Oulun keskustasta, sillä heidän toimintakeskuksensa sijaitsee Rautatienkadun ja Linnankadun
kulmassa.
Yhdistyksellä on kaksi
täysipäiväistä
työntekijää,
toiminnanjohtaja Teija Kaikkonen sekä ICT-kouluttaja
Leena Vallo. Jäsenpalvelusihteeri Katja Lauri ja yhdistysemäntä Birgitta RätySeppälä ovat töissä osan viikkoa.
– Leena käy opastamassa
lapset tietotekniikan saloihin
kouluissa. Koulutusta ja kotiohjausta myös myydään kunnille ja sairaanhoitopiireille,
kertoo toiminnanjohtaja Teija
Kaikkonen.
Hän toivottaa leijonaklubit
tervetulleiksi tutustumiskäynnille. Samalla hän vinkkaa,
että yhdistyksen tiloja on
mahdollista vuokrata kokouksiin tai koulutuksiin.
Näkövammaisten liiton 14
alueyhdistystä kattavat koko
Suomen, ja niiden lisäksi on

Kolme haastetta
läsnä arjessa

Pistekirjoituksen pikaopas.

toimialayhdistyksiä,
kuten
fysioterapia-alan
näkövammaiset, kertoo puolestaan yhdistyksen puheenjohtaja Katja Kuusela, joka on itsekin
näkövammainen.

Työikäisille on
oma vertaisryhmä

Teija Kaikkonen kertoo, että
Pohjois-Pohjanmaalla, kuten
muuallakin maassa, jäsenten
keski-ikä on korkea, seitsemänkymmenen huitteilla.
Tämä johtuu siitä, että ikä tuo
tullessaan näkökyvyn huonontumista. Noin 600 jäsenen
yhdistyksessä korkeasta keski-

iästä johtuen myös kerhoille,
eli vertaisryhmille, on hankala
löytää vetäjiä.
– Täällä Oulussa porinakahvilassa käy 20–30 henkeä
kuukausittain, mutta seuraava
sukupolvi sieltä puuttuu. Pitää
löytää se, mikä heitä kiinnostaa, hän toteaa.
Kursseja on paljon myös
muussa kuin tietotekniikassa. Marraskuussa on tulossa
esimerkiksi
kaksipäiväinen
käsityökurssi.
Katja Kuusela on ohjannut puolenkymmentä vuotta
työikäisille näkövammaisille
suunnattua klubia, joka tun-

Lions-järjestön ja näkövammaisten pitkästä yhteistyöstä
kertoo sekin, että näkövammaisten apukeino ja tunnetuin merkki, valkoinen
keppi, on levinnyt 1930-luvulta alkaen ympäri maailman
Lions-järjestön
aktiivisen
kampajoinnin ansiosta.
Valkoisen kepin päivää
vietetään 15. lokakuuta.
– Näkövammaisuus on sosiaalinen haaste. Ulospäin suuntautuvalle ihmiselle se on
hankalaa, kun ei edes tiedä,
ketä on siinä lähellä, Katja
Kuusela kuvaa.
Arkea helpottavat erilaiset
tekniset sovellukset. Kuusela
näyttää puhelimestaan Voice
Over -ohjelmaa.
– Painamalla kuvakkeesta
ääni kertoo, mikä ohjelma,
lukee uutisia ja kertoo että
viestejä odottaa kaksi.
Ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevalle Kuuselal-

Ensikosketus tarinan maailmaan

S

uomessa syntyy vuosittain
noin 70 näkö- tai monivammaista lasta. Nämä lapset
pääsevät koskettelukirjojen lainaajaksi vasta 2-vuotiaana, johon mennessä näkevät lapset
ovat lukeneet ja katselleet jo
kymmeniä kuvakirjaa.
Saattaa olla, että perheissä,
joihin syntyy näkö- tai monivammainen lapsi, tulee niin paljon uusia asioita käsiteltäväksi,
ettei tule kovin pian mieleen
etsiä sopivia ensikirjoja lapselleen. IKIOMA ensikirja tulee siis
tarpeeseen.
Koskettelukirjoja syntyy
IKIOMA-talkoissa,
kaikille
avoimissa tilaisuuksissa, joiden

vetäjänä toimii vapaaehtoisena
oululainen Vuokko Keränen.
Vuokon mietteitä IKIOMAn
vaiheista voi lukea hänen blogistaan http://koskettelukirjat.
blogspot.com

IKIOMA-kirjoja
valmistetaan talkoilla

Tänä vuonna talkoita pidetään
Oulussa syyskaudella neljä kertaa, ja muillakin paikkakunnilla vapaaehtoiset talkoilevat ja
valmistavat kirjoja. Tavoitteena
on valmistaa vuoden loppuun
mennessä 100 kirjaa.
Kirjat toimitetaan perheisiin
kuntoutusohjaajien ja neuvoloiden kautta. Tänä vuonna kirjan

mukana lapsi saa Suomi 100
-juhlavuoden kunniaksi myös
sinivalkoiset villasukat. Ensikirjojen valmistaminen on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.
Idea näkövammaisen lapsen
omasta ensikirjasta on otettu eri
puolilla Suomea hyvin vastaan,
ja nyt haasteena onkin vapaaehtoisten ohjaaminen kirjojen
valmistamiseen.
Suunnitteilla on ohjaajaperehdytys, jossa vapaaehtoisia
ohjaajia koulutetaan pitämään
IKIOMA-talkoita omalla paikkakunnallaan.
MAARIT PELTONIEMI

Leo on
ensimmäisiä
IKIOMA
ensikirjan
lukijoita.

le tietotekniset haasteet ovat
arkipäivää.
– Puhesyntetisaattori ja
suurennusohjelma ovat hyvin
tärkeitä työssäni. Esimerkiksi
ruudunlukuohjelmat
eivät
toimi kaikissa käyttöjärjestelmissä, ja silloin en pääse
edistymään samaa tahtia,
Kuusela kertoo.
Kolmas iso ongelma on itsenäinen liikkuminen. Se
vaatii paljon energiaa.
– Kyllähän sitä näin valoisalla kulkee pätkän yksin, mutta
koko ajan saa varoa, putoaako
kaivoon. Onko tuo linja-auto
vai kuorma-auto, sitä tihrustan, Kuusela kuvaa naurahtaen.

Teatterikavereita
ja lukijoita tarvitaan

Näkövammaisilla on lain
mukainen oikeus henkilökohtaisiin avustajiin. Apua
tulee saada tarpeen mukaan.
Avustajan kanssa käydään
useimmiten lääkärillä, asioilla
tai kaupassa.
– Vapaaehtoisilla oli todella
iso rooli ennen kuin henkilökohtaisesta avustajasta tuli
subjektiivinen oikeus, Teija
Kaikkonen toteaa.
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaisilla ei ole koordinoitua ystävätoimintaa tällä
hetkellä, mutta Kaikkonen
kertoo, että hänellä on tiedossaan vapaaehtoisia, jotka lähtevät saattajiksi esimerkiksi
leireille, teatteriin tai konserttiin.
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Katja Kuusela käyttää
valkoista keppiä päivittäin
apuna liikkuessaan.

“

Näkövammaisuus
on sosiaalinen
haaste. Ulospäin
suuntautuvalle
ihmiselle se on
hankalaa, kun ei
edes tiedä, ketä
on siinä lähellä.

Punainen Sulka
keräystulos liki
3 miljoonaa
Koko Suomen lopullinen tulos
oli 2,84 miljoonaa euroa eli 57
%. Piirimme tulos oli 66 % ja
keräyssumma 220 574 euroa.
Samaan tulokseen päätyivät
hienon loppukirin ansiosta Gja F -piirit.
F-piirissä klubeja on 65 ja
heidän kertymä oli 219 938 euroa. G-piirissä klubeja on 64 ja
kertymä 205 334 euroa. I-piirin
klubien lukumäärä on 53 ja kertymä 220 574 euroa.
– Voimme täysin oikeutetusti
sanoa, että I oli ykkönen tämän
tilaston puitteissa, totesi piirin
keräysjohtaja Juhani Alanen
Kajaanista tyytyväisenä.

Piirin uusi
kuvernööristö
aloitti kautensa

Katja Kuusela

Vapaa-ajalle näkövammaiset
voivat haluta mukaan myös
jonkun muun kuin henkilökohtaisen avustajansa. Erityisesti miehistä on uupeloa niin
vapaaehtoisina kuin palkattuina henkilökohtaisina avustajina.
– Näkövammaisen saattaja
pääsee useimmiten teatteriin
ja konserttiin ilmaiseksi, Kaikkonen vinkkaa.
Vapaaehtoisista on koottu
myös lukurengas, jotka lukevat ääneen kuukausittain
ilmestyvän
jäsentiedotteen.
Rinki on käynyt pieneksi, ja
kaipaa sekin lisää voimia.

Huhtikuussa I-piirin leijonat
kokoontuivat pitämään vuosikokousta Oulun Lasarettiin.
Kokouksessa piirikuvernööriksi kaudele 2017–2018 valittiin
Seppo Saarela (LC Oulu Myllyoja-Haapalehto), 1. varapiirikuvernööri on Jari Hautala
(LC Liminka Liminganlahti) ja
2. varapiirikuvernööriksi äänestettiin Hannu Anttonen,
(LC Oulu Pateniemi), joka näin
ollen aloitti kolmevuotisen “kuvernööriputkensa”.

ELSI SALOVAARA
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi
tai sovi vierailusta:
Teija Kaikkonen
teija.kaikkonen@ppnry.net
040 730 6128

Nettiopas
kiinnosti
kv. koululla
Kaksi klubia
mahtui samaan
veneeseen

“

O

ulun
kansainvälisen
koulun vanhempainillassa syyskuun alussa
oli tarjolla myös Lions-tietoa.
Koulun kummiklubi LC Oulu
Pokkitörmä oli paikalla esittelemässä toimintaansa. Mukana olivat myös esimerkiksi
Poikien Talo ja Tyttöjen Talo.
Illan päätteeksi kolmosluokkien luokanohjaajille luovutettiin myös netin vaaroista ja
mahdollisuuksista
kertovat
Vastuu on meidän -oppaat
jaettaviksi oppilailleen.

Heidi Enwald
esitteli leijonatoimintaa
kansainvälisen
koulun vanhempainillassa.

Elokuun viimeisenä lauantaina
Jäälinjärvellä pidetyssä soutukisassa hopeaa saivat yhteisjoukkueella soutaneet LC Jääli
ja LC Kiiminki.
– Hoppee ei oo häppee, totesi kiiminkiläisleijona Eija
Tuomaala urakan jälkeen
postatessaan kuvia Facebookiin.
– Tarvimme myös tällaista
yhdessäoloa, hän totesi.
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LC Vaala haluaa kiittää
yhteistyökumppaneitaan!
Teidän tuellanne voimme luovuttaa
isänmaamme
onnellisempana nouseville sukupolville
Tervaportti
K-Rauta K-Maatalous Vaala
Vaalan kunta
S-Market Vaala
			
VB-Betoni Oy		
Vaalan kukka ja hautauspalvelu Ky
HitsaCon Oy
Vaalan seurakunta
Vaalan Kuva
Vaalan Juustola
Vaalan Apteekki
Liikenneturva Oulu

LC Kuhmo-Kuhmoniemi kiittää
Punainen Sulka kampanjan tukemisesta
kuhmolaisia yrityksiä!
A. Kyllönen Oy,
CrossLam Ltd Oy,
Hautaustoimisto Vemino Oy,
Kiinteistö Oy Kuhmon
Terva-asunnot,
Kuhmon Apteekki,
Hotelli Kainuu Oy,
Hyvinvointi Sampo,
Kuhmon AA-Puu Oy,
Kuhmon Ikkuna Oy,
Kuhmon kaupunki,
Leena Eronen Ky,

Kuhmon Osuuspankki,
Kuhmo Oy,
Kuhmon Putkityö Oy,
Kuhmon Sähkö Ky,
Kainuun Tietomikro Oy,
Kuhmon Väri Ky,
Peura Trans Oy,
Pyörä- ja pienkone Ky,
No-Pan Auto Oy,
Tili- ja tarkastus
Ari Piirainen Oy,
Lauri Sutinen

TERVALEIJONA
Julkaisija: Lions-Liitto I-piiri
(Kainuu, Oulun ja Raahen seudut)
Päätoimittaja:
Aarto Mäkinen, aarto.makinen@lions.fi
Toimitus ja ulkoasu:
Elsi Salovaara, elsi.salovaara@gmail.com
Paino: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani 2017
Painosmäärä: 20 000
Jakelu: I-piirin leijonaklubit
Seuraava numero ilmestyy maaliskuussa 2018

Palkittu Milja Kaunisto ja Hannu Liljamo Kevätmatinean jälkeen.

Musiikkistipendi
nuorelle sellistille

O

ulu-opiston
taide-koulun
soitinoppilaiden
Kevätmatinea pidettiin 2. toukokuuta Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.
Tilaisuudessa LC Haukipudas
/ Kellon presidentti Hannu Liljamo luovutti musiikkistipendin
14-vuotiaalle sellistille Milja Kaunistolle.
Musiikinopettaja, tiimivastaava
Esa Lappi kertoo, että Milja on
aloittanut sellon soiton opiskelun
Kiiminkijoen opiston Taidekoulussa, nykyi-sessä Oulu-opiston Taidekoulussa, syksyllä 2012.
Hänen opettajanaan on alusta

saakka toiminut Lai Trung. Milja
on vuodesta toiseen opetellut sellon soittoa ahkerasti ja edistyneesti. Soittotuntien lisäksi Milja käy
seurakunnan
lasten
kuorossa
Haukiputaalla.
Stipendillään klubimme haluaa
palkita ja rohkaista haukiputaalaisia nuoria soittajia musiikin poluilla. Vaikkei soitosta tulisi ammattia,
se voi olla elinikäinen harrastus.
Stipendin varat kertyvät LC
Haukipudas/Kellon
“Haukiputtaalla soi” cd-julkaisun tuloista.
LC HAUKIPUDAS / KELLO

LUE MYÖS
AIEMMAT
TERVALEIJONAT:
www.issuu.com
www.lions.fi/i
MAINOSTAJA
ota yhteyttä:
Aarto Mäkinen
045 1255 790
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PIIRIN LIONSKLUBIT
Asuuko sinun sisälläsi leijona? 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

M

R

Hailuoto
Haukipudas
Haukipudas Kello
Hyrynsalmi

Muhos

Raahe
Raahe Fantti
Raahe Kreivi
Ruukki

I

Oulu
Oulu Avain
Oulu Hannat
Oulu Kuivasjärvi
Oulu Limingantulli
Oulu Maikkula
Oulu Myllyoja-Haapalehto
Oulu Oulujoki
Oulu Pateniemi
Oulu Pokkitörmä
Oulu Raatti
Oulu Sarat
Oulu Sillat
Oulu Terwa
Oulunsalo
Oulunsalo/Salottaret

S

P

Utajärvi
Utajärvi Isa Asp

Paltamo
Pattijoki
Pulkkila/Piippola
Puolanka
Pyhäjoki

V

Ii

J
Jääli

K
Kajaani Linna
Kempele Aurora
Kempele Sampola
Kiiminki
Kuhmo
Kuhmo Helenat
Kuhmo Kuhmonniemi

L
Liminka Lakeus
Liminka Liminganlahti
Liminka Kultasirkut

O

Siikajoki
Sotkamo
Sotkamo Sapsottaret
Sotkamo Vuokatti
Suomussalmi

T
Tyrnävä

U

Vaala
Vihanti
Vuolijoki

Y
Ylikiiminki

Linkit kotisivuille: www.lions.fi/i * Katso myös Facebookista!
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Vuokatin upein rinnehotelli avataan 1.12.2017
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Nauti kerrankin lomastasi!
HOTELLI

Hotel Aateliin tulee 15 tilavaa ja tunnelmallista huonetta, joista kolme saunallista sviittiä.

Yhden huoneen ja sviitin voi yhdistää isommaksi kokonaisuudeksi.

RAVINTOLA

Viihtyisässä ravintolassamme tarjoillaan paikallisia herkkuja eri satokaudet huomioiden.

Keittiön sydän on puuhiiligrilli, jossa ammattilaiset valmistavat suussa sulavia annoksia. Tervetuloa herkuttelemaan!

LOUNGE BAR

Baarimme kutsuu rentoutumaan hetkisen ulkoilun lomassa.

Takkatulen loisteessa voit nauttia vaikka viinilasillisen ja pientä purtavaa.

KYLPYLÄ

Tunnelmallinen Zen Spa -pienkylpylä, jonka lämmössä

on mukava rentoutua lomapäivänä. Varattavissa myös yksityistilaisuuksiin.

Ota yhteyttä: 044 555 2828
info@vuokatinaateli.fi
tai varaa helposti netistä:
www.vuokatinaateli.fi
M U K A N A

arkkitehtuuritoimisto

ARKTES OY
www.arktes.fi

R A K E N TA M A S S A

