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PÄÄKIRJOITUS

PIIRIKUVERNÖÖRI JARI HAUTALA
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Haluaisitko uuden harrastuksen
ja mukaan yhteisölliseen
kansainväliseen järjestöön?
Nuorekas LC Oulu Kuivasjärvi
odottaa yhteydenottoasi.
Tule mukaan järjestämään
hauskoja aktiviteetteja kanssamme!
Yhteydenotot: oulu.kuivasjarvi@lions.fi
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WANTED!
LC Liminka-Liminganlahti,
LC Liminka-Lakeus ja
LC Kultasirku ovat perustamassa
12–30-vuotiaille Leoklubia
Liminka-Lumijoki alueelle
Olisitko sinä ja kaverisi
kiinnostuneet hyväntekemisestä
ja kansainvälisestä meiningistä?
Kysy rohkeasti lisää:
tapani.tasanto@pp.inet.fi

rvoisat Leijonat, puolisot ja Leot,
kauden alussa kansainvälinen presidenttimme Gudrun Yngvadottir kehotti kääntämään katseemme kohti
horisonttia, matkaamaan sinne yhteistyöllä ja
katsomaan mitä sieltä löydämme.
Tällä kaudella aloitimme Lions-toiminnassa
uuden vuosisadan. Mitä uusia asioita olemme
horisontin takaa löytäneet vai olemmeko uskaltaneet katsoa sinne?
Maailma ympärillämme on muuttunut ja
muuttuu joka päivä. Olisiko Lions-toiminnankin aika muuttua? Muutosta ei ole kuitenkaan
syytä tehdä vain muutoksen vuoksi vaan muutoksella täytyy olla jokin tarkoitus.
Nyt on hyvä aika ennen seuraavan kauden
alkua tehdä klubille pidemmän ajanjakson
suunnitelma. Siinä tulisi paneutua siihen, miten
klubin toimintaa pitäisi kehittää ja mitä klubissa halutaan tehdä. Tämä suunnitelma on hyvä
tehdä yhdessä kaikkien klubin jäsenten kanssa
niin, että kaikkien ääni tulee kuulluksi. Tehkää
toiminnastanne sellaista, jossa kaikki viihtyvät.
Piirissämme kauden teema on ”pitkäjänteisesti yhteistyöllä ja sydämellä”. Tätä teemaa
onkin hienosti toteutettu.
On ollut erittäin mukava seurata kauden aikana, kuinka useat klubit ovat verkostoituneet
keskenään ja mukaan on saatu useita muitakin
toimijoita ja yhdistyksiä.
Näin yhteisistä aktiviteeteista saadaan
suurempia ja vaikuttavampia. Pystytään palvelemaan suurempia määriä ihmisiä, tekeminen on
mielekkäämpää ja saadaan enemmän näkyvyyttä.
Hyvin ja Leijonasydämellä hoidetut palve-

Ilman teitä
monen arki olisi
paljon
vaikeampaa.

luaktiviteetit tuovat myös positiivista julkisuutta ja lisääntyvää kiinnostusta järjestöämme
kohtaan.
Kun kausi alkaa kääntyä sen loppupuolelle,
haluan esittää teille kaikille suuret kiitokset
tekemistänne palvelutöistä. Ilman teitä monen
arki olisi paljon vaikeampaa.
Kolmen vuoden kuvernöörikautenani olen
saanut tutustua piirimme kaikkien klubien
toimintaan ja aktiviteetteihin. On ollut todella
hienoa nähdä, kuinka sitoutuneesti te kaikki
olette palvelutyötä tehneet.
Suuret kiitokset kohtaamastani vieraanvaraisuudesta klubivierailuillani. Toivotan teille
kaikille menestystä palvelutyöhön, uskalletaan
katsoa horisonttiin ja jopa sen taakse.
Piirikuvernöörinne,

Jari

Leijona

TERVA
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(Kainuu, Oulun ja Raahen seudut)
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Ensin valmistettiin onget ja sitten kalastamaan.

Tähtihetkiä arjen keskellä

“

Oulun 1. naisklubi
Tule mukaan iloiseen
joukkoomme,
ota rohkeasti yhteyttä:
Anne Väänänen,
puh. 044 2435 174 anvaananen@gmail.com

“

LC Oulu/Sarat

Katse
tulevaan
lionit!

Vihannin koululaisille tukea lionskeräyksestä

S

ain loppusyksystä 2017
yllättävän
puhelun,
jonka seurauksena alkoi
upea yhteinen matka Vihannin Lions Clubin kanssa.
Olin tehnyt aiemmin keväällä
hakemuksen, jossa anoimme
Punainen sulka -kampanjasta
avustusta opettamani pienryhmän hankintoja varten. En olisi
osannut kuvitellakaan, miten
monipuolisesti, pitkäjänteisesti
ja lämminsydämisesti Lions
Club lähti tukemaan pienryhmämme toimintaa.
Pienryhmässämme opiskelee
seitsemän poikaa usealta luokka-asteelta nuorimpien ollessa
projektin alkaessa 1. luokalla ja
vanhimpien 6. luokalla.
Pienryhmässä tavoitteena
on ylläpitää myönteistä suhtautumista kouluun, rakentaa
jokaiselle positiivista minäkuvaa ja turvata opinpolun jatkuminen myös peruskoulun jälkeen.
Keväästä 2018 lähtien olemme
päässeet Lions Clubin Tuulan, Pekan, Laurin, Anteron,
Jounin, Martin ja Petrin kanssa
ryhmäytymään, rentoutumaan,
oppimaan uutta ja kokemaan
mieleenpainuvia
elämyksiä.
Mukana on ollut myös useita
muita vapaaehtoisia ja paikallisia yrittäjiä.

halahjoituksella kolme riipputelttaa luokkaamme. Ne ovat
suosikkipaikkoja, joissa matikkakin tuntuu sujuvan helpommin.

Tavoitteena
on ylläpitää
myönteistä
suhtautumista
kouluun.

Oppilaat kokevat
välittämistä

Lättykekkerit vielä
ennen kesälomaa
Olemme käyneet esimerkiksi
seinäkiipeilemässä,
kalastamassa sekä tutustumassa metsätyökoneisiin ja perunatehtaalle.
Aivan pian pääsemme poikien
ehkä eniten odottamalle ryhmäytymisretkelle ajamaan kartingia. Loppukeväästä käymme
tutustumassa työelämään maatilalla ja vietämme päätöskekkereitä luonnon helmassa lättyjä ja makkaraa paistellen.
Retket ovat olleet kovasti odotettuja tähtihetkiä arkisen aherruksen keskellä. Pojat kysyvät
usein aamuisin kalenteria katsoessamme, kuinka pitkä aika
seuraavaan reissuun on.
”Minun suosikkiretkeni oli
seinäkiipeily!” 2.-luokkalainen
toteaa. ”Mun mielestä kalastus
oli tähän mennessä paras! Tai

Turvaohjeiden jälkeen kiipeilemään.
ehkä sittenkin metsäkoneella
ajelu”, luokkatoveri pohtii vastaukseksi.
Kun kysyn pojilta, mitä mieltä
he yleisesti ovat olleet retkistä,

5.-luokkalainen huutaa heti:
”6/5!” Muut pojat yhtyvät kehuun.
Kaiken muun lisäksi olemme
hankkineet Lions Clubin ra-

Opettajan
näkökulmasta
yhteistyön anti on ollut monin
tavoin
korvaamatonta.
Ilman tukea emme olisi tietystikään päässeet retkille. Vielä
tärkeämpää on kuitenkin, että
oppilaani ovat saaneet kokea,
että heistä välitetään, heitä arvostetaan ja heistä ollaan kiinnostuneita.
Pojat ovat saaneet tutustua turvallisiin ja lämminsydämisiin aikuisiin, jotka ovat
esimerkillään tehneet vaikutuksen niin poikiin kuin meihin
luokan aikuisiinkiin. Kaikkien
projektissa mukana olleiden aikuisten välityksellä pojat ovat
saaneet esimerkkiä myös siitä,
miten ahkeruus ja työnteko kannattavat. Matkalla mieliin on
ehkä tarttunut vaihtoehtoja tulevista ammateistakin.
Nöyrä ja lämmin kiitos Vihannin Lions Clubille yhteistyöstä.
HANNA NIITTYVIITA
Vihannin Kirkonkylän koulun
pienryhmän opettaja
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GRILLIMAKKARAA
KAHVIA, MEHUA, MUNKKEJA
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Huom ! KAHVIOSSA KÄTEISMAKSU
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Tapahtuman yhteistyökumppanit ja tukijat:
Oulun kaupunki, OSAO, PoPLi, Halpa-Halli
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Leadership, Experience, Opportunity

Kuusisaaren talvitapahtuma
KAHVIO
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eot ovat yhteisö, jonka
tavoite on auttaa muita
sekä tuottaa hyvää
mieltä yhteisöille lähellä ja
kaukana. Jokainen klubi
suunnittelee aktiviteetit itsenäisesti, joten toiminnassa
pääsee tukemaan juuri itselle tärkeitä kohderyhmiä.
Oulussa toimii Suomen
pohjoisin Leo Club Oulu/
Kempele. Klubi tahtoo
auttaa ja ilahduttaa lapsia ja nuoria, perheitä ja
aikuisia sekä ikäihmisiä
esimerkiksi
järjestämällä
koko
perheen
tapahtumia, pitämällä yhteislaulutilaisuuksia
palvelukodeissa,
toteuttamalla
tempauksia, joissa kerätään
ruoka- ja lastentarvikkeita
ensi- ja turvakodille sekä
levittämällä tietoutta diabeteksesta. Myös ympäristöystävällisyys ja sitä edistävä
toiminta on klubille tärkeää.
Tämän kauden aikana
klubi on osallistunut Oulun yliopiston Vulcanalia
-järjestötapahtumaan,
toteuttanut leojen perinteisen
hyvänmielen aktiviteetin Pyhäinpäivänä Intiön hautausmaalla sekä vieraillut Oulun
Lyseon lukiossa kertomassa
toiminnastaan.
Lisäksi klubi teki Maailman diabetespäivänä diabetesteemaisen haastattelun
kolmelle ihmiselle ja julkaisi
haastattelut päivän aikana.
Joulukuussa klubi askarteli
joulukortteja Oulun yliopistolla kutsuen mukaan
yliopiston opiskelijoita. Joulukortit käytiin jakamassa
myöhemmin paikallisessa
palvelukodissa samalla jou-

Auta lasta, auta perhettä -aktiviteetissa Leo Club Oulu/Kempele on kerännyt muutaman tunnin aikana huikeita
määriä ruoka- ja lastentarvikkeita
Oulun ensi- ja turvakodin perheille.

lulauluja esittäen. Aktiviteetista
voi lukea lisää 14.2. julkaistusta
Lions-lehden Leo-osiosta!
Klubin kevään suunnitelmiin kuuluvat mm. Auta lasta,
auta
perhettä
-aktiviteetin
järjestäminen, Leijonien Kuusisaaressa järjestämään talvitapahtumaan osallistuminen sekä
vierailu oppilaitokseen.

Lions I-piiri on antanut tukensa leotoiminnan kehittämiseen
ja projektin voimin pyritään
myös perustamaan uusia Leo
klubeja. Kevään aikana uusia
klubeja perustetaan Sotkamoon,
Vaalaan sekä Liminka-Lumijoki alueelle! Suunnitelmat ovat jo
pitkällä ja jäsenien hankinta on
aloitettu.

Projektin tavoitteena on
myös perustaa uusi Leo klubi
Raaheen. Tulevaisuus Leo Club
rintamalla näyttää siis erittäin
valoisalta!
Jäsenet tekevät klubin, ja
Leo klubit etsivät toimintaansa
uusia jäseniä. I-piirin leot haluavat kannustaa kaikkia leijonia välittämään sanaa myös

tuttava- sekä perhepiirissään.
Yhdessä voimme rakentaa uutta
ja toteuttaa lisää hyviä tekoja!
Leoissa on potentiaalia, jota
kannattaa tukea!
MARIA MÄKINEN
OIL-piiripresidentti
Leo Club Oulu/Kempele

.

klo: 12.00

OULUN KAUPUNGIN EDUSTAJAT
vs.
OULUN LIONIT

Tapahtuman tuotto ohjataan lyhentämättömänä
OULUN KRIISIKESKUKSEN toiminnan tukemiseen.

Tule viettämään mukava ulkoilupäivä
Kuusisaareen !

L

Vapaa pääsy !

Tapahtuman järjestäjä: Oulun seudun lionsklubit ja leot
Ilmoituksen suunni�elu ja tai�o:

C Pyhäjoki Merijärvi
toteutti päätöksensä lahjoittaa Merijärven Kotiseutuyhdistykselle raha-avustuksen heidän hankkeisiinsa.
Kotiseutuyhdistys halusi
talkoilla toteutettuun Isoviha
muistomerkin kiveen kiinnitettävän messinkisen näkyvän

nimilaatan ja kustantaa Aimo ja
Esteri Salmelan lahjoittaman
vanhan jyväaitan siirtokustannukset Merijärven aittatorille.
Klubilaiset kävivät tutustumassa marraskuun klubikokouksen
jälkeen Isovihan muistomerkkiin ja lahjoitettuun jyväaittaan
Merijärven keskustassa.
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Kuva: Jorma Määttä

uomessa on noin miljoona
lasta,
joista
kymmenen prosenttia
tarvitsee lastensuojelun
tukea. Lähes 18 000 lasta ei voi
asua omassa kodissa.
Tässä on eräs syy, miksi LC
Oulu/Terwa aloitti pysyvän
tukitoiminnan Oulun SOS-Lapsikylän kanssa. Nuoriin kohdistuva tukitoiminta koettiin
tärkeimmäksi kohteeksi, kun
veteraanien tukeminen pikku
hiljaa supistuu heidän ikääntymisensä takia.
Perheongelmien takana on
monia syitä ja tragedioita.
Perinteisesti tunnetttujen ja
uutisoitujen päihteiden käytöstä
johtuvien ongelmien lisäksi
syitä löytyy monia muitakin.
Oulun SOS-Lapsikylän johtajan Seija Saalismaan mukaan
perheiden tukemisen tarpeet
lähtevät niinkin arkisista asioista kuin perheen puutteelliset
taidot ruokailuissa ja jopa kaupassa käymisessä. Perhe-elämä
on opetettava joskus aivan
alkeista lähtien.

Valmennus antaa
potkua Leijona-työhön

P

Oulun SOS-lapsikylän johtaja Seija Saalismaa esitteli SOS-lapsikylien toimintaa. Tarkkaavaisina kuulijoina klubimme
"pomomiehet" eli presidentti Kari Impiö (vas.) ja sihteeri Esko Kangas.

Tukea SOS-Lapsikylälle
terapia- ja kokoustila sijaitsevat kerrostalossa Hiirosen kaupunginosassa. Oulun lapsikylän toimisto sijaitsee samassa
talossa.
Lähialueen palvelut, kuten
koulu ja päivähoito järjestyvät
hyvin asiakkaillemme. Viiteen
perhekuntoutusasuntoon voidaan ottaa kerrallaan yksi perheen jokaiseen.
Asunnot ovat isoja ja niissä on
asunut kerrallaan jopa seitsenhenkinen perhe. Lapsikylään
tullaan kuntoutukseen oman
kunnan
sosiaalityöntekijän
tekemällä lastensuojelun avohuollon päätöksellä. Perhehoitoa tarjotaan sijaisperheissä
ympäri Pohjois-Pohjanmaata.

Vihannissa, joka on organisaation puolesta osa Oulun
kylää, on tarjota asuttavaksi sijaisperheelle iso tehtävään soveltuva omakotitalo kauniissa ja
rauhallisessa pitäjässä. Lisäksi
on omassa kodissaan toimivia
sijaisperheitä useilla paikkakunnilla Oulussa ja Oulun etelä- ja
pohjoispuolella.

Uusia koulutuksia
tukiperhetoimintaan
– Rekrytoimme ja koulutamme
koko ajan uusia sijaisperheitä,
kertoo Seija nykyhetken rekrytointitilanteesta.
Seuraava sijaisperhevalmennus käynnistyy maaliskuussa

2019 ja siihen on tulossa kuusi
perhettä.
– Työntekijämme tukevat sijaisperheitä ja työskentelevät niissä asuvien lasten kanssa sekä
tekevät yhteistyötä syntymäperheen kanssa.
Tällä hetkellä meillä on yhdeksän sijaisperhettä, joissa on
yhteensä 22 lasta. Lapset ovat
huostaanotettuja tai avohuollon sijoituspäätöksellä olevia.
Työntekijöitä Oulun SOS-Lapsikylässä on yhteensä 12.
Rahoitus toimintaan tulee
kuntien maksamista hoitomaksuista sekä lahjoituksista ja
yhteistyösopimuksista.
SOSLapsikylä on voittoa tavoittelematon säätiö, joten sen ei tar-

vitse tuottaa voittoa, riittää kun
kulut katetaan.
– Haluamme tehdä laadukasta ja vaikuttavaa las-tensuojelutyötä ja auttaa koko ajan
enenemässä määrin lapsia ja
perheitä.
Toukokuussa 2019 käynnistetään
tukiperhekoulutus,
johon perheiden rekrytointi
aloitetaan kohta puolin.
Tukiperhetoiminta on lastensuojelun avohuollon tukitoimenpide, jossa lastensuojelun
avohuollon asiakkaana oleva
lapsi käy kouluttamassamme
tukiperheessä esimerkiksi kerran kuukaudessa viikonlopun.
KAUKO KALLIO

iirin
yhtenä
tärkeimpänä tehtävänä
on tarjota klubeille
erilaisia valmennustilaisuuksia ja näin tukea klubien
toimintaa.
Kuluvalla kaudella olemme
helmikuun loppuun mennessä
järjestäneet
lohkopuheenjohtajien valmennuksen sekä
klubien GAT-ryhmille, varapresidenteille, jäsenjohtajille,
uusille jäsenille ja kummeille ja
SOME-viestinnästä kiinnostuneille valmennusta.
– Valmennuksiin on kuitenkin
osallistunut vain noin neljännes
piirimme klubeista, kertoo piirin koulutusjohtaja Ulla Karppinen.
Loppukauden aikana käynnistämme uusien lohkopuheenjohtajien ja piirivirkailijoiden
valmennuksen sekä suurimpana
kokonaisuutena toukokuussa
uusien klubivirkailijoiden valmennuksen.
Uudet klubivirkailijat kootaan
alueittain yhteen niin, että 6.5.
on I alueen, 7.5. II alueen ja
8.5. III alueen valmennukset.
Samassa yhteydessä on myös
uusien jäsenten ja kummien
valmennukset.
Kaikki illat ovat samansisältöisiä, joten jokainen voi
valita ilmoittautumisen yhteydessä itselle sopivan paikan.
– Moni on kertonut, että on
jo useasti toiminut klubivirassa eikä tarvitse valmennusta.
Mielestäni kannattaa kuitenkin
osallistua, sillä Lions-toiminnassa on tullut paljon uusia
asioita vähän ajan sisään.
Tällaisiksi asioiksi koulutusjohtaja listaa muun muassa:
GAT-ryhmät (jäsen-, palvelu-

“

Tällaista lapsikylää
tuemme
Oulun SOS-Lapsikylä tarjoaa
Suomen muiden lapsikylien
tavoin vahvasti tuettua perhehoitoa sekä perheterapeuttista
perhekuntoutusta. Perhekuntoutuksessa tuetaan perheterapeuttisin menetelmin perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta
ja kiinnitetään huomiota perheen myönteisiin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin.
Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen ja perheen yhdessä
säilyminen. Vanhempia tuetaan
arjen hallinnan taidoissa sekä
vanhemmuudessa.
Perhekuntoutus toteutetaan
koko perheen sijoituksena
ympärivuorokautisessa perhekuntoutusyksikössä
moniammatillisen tiimin tukemana.
Perheterapeuttinen perhekuntoutusyksikkö koostuu viidestä
samassa pihapiirissä sijaitsevasta asunnosta, joissa vanhemmat asuvat lapsineen kolmesta
yhdeksään kuukautta kestävän
kuntoutuksen ajan.
Perhekuntoutusasunnot ja
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Lionstoiminnassa
on tullut paljon
uusia asioita
vähän ajan
sisällä.

ja koulutusvastaavat), MyLCI,
LCI Forward, Puhtaat vedet
-kampanja, uusia viestinnän
keinoja.
– Nämä asiat ovat tulleet
esille kauden aikana ja valmennuksiin osallistujat ovat olleet
tyytyväisiä saamaansa tietoon.
Toivon, että klubit hyödyntävät
nämä mahdollisuudet ja tulevat
mukaan, kannustaa Ulla Karppinen.
Hän muistuttaa myös, että
klubeissa tulisi olla nimettynä
koulutusvastaava.
– Koulutusvastaavan tehtävänä

on huolehtia, että oikeat henkilöt osallistuvat juuri heille
järjestettävään valmennukseen.
Valmennukset eivät ole edustuksellisia vaan ne kohdennetaan
aika tiettyyn ryhmään.
Piirin koulutustoimikunta,
johon kuuluvat koulutusjohtajan lisäksi varapiirikuvernööri
Hannu
Anttonen,
lohkon
puheenjohtaja Leena Markkanen ja klubiedustajana Anja
Juntunen, valmistelee klubin
käsikirjan päivitystä.
Uudistettu e-käsikirja on
suunniteltu
tarjoamaan
klubeille, klubipresidentille ja
varapresidentille tukea, sillä se
sisältää työkaluja, jotka auttavat
menestymään klubin jäsenten ja
virkailijoiden kanssa. Käsikirja
julkaistaan toukokuun klubivirkailijakoulutusten
yhteydessä.
Oppia ikä kaikki!
Lisätietoja:
Ulla Karppinen
piirin koulutusjohtaja,
ulla.karppinen@lions.fi

Isäntäperhehaku on käynnissä:
Avaa kotisi vaihto-opiskelijalle

H

aluatko avata kotisi ovet
ulkomaalaiselle
nuorelle, luoda elämänmittaisia uusia ystävyyssuhteita,
verkostoitua, ja kokea omaa
kotimaata uusin silmin?
Suomen Lions liitto etsii
isäntäperheitä viikoksi, kahdeksi tai kolmeksi I-piirin ja koko
Suomen alueelta kesällä 2019!
Isäntäperhetarve on ajalla
30.6., 7.7, 14.7 tai 19.7. alkaen.
Ole mukana tekemässä hyvää
ja maailmastamme avarakatseisempaa paikkaa!
Tulevana kesänä I-piirin alueel-

ta lähtee maailmalle 16 nuorta
mitä eksoottisimpiin maihin
kuten Brasiliaan, Japaniin, Kiinaan, Amerikkaan, Turkkiin,
Italiaan, Espanjaan, Ranskaan,
Saksaan, Belgiaan, Romaniaan,
Yhdistyneisiin
Kansakuntiin
sekä Tanskaan!
Haluaisitko toimia isäntäperheenä jollekin nuorelle juuri
näistä maista?
Lisätietoja ja hakemuslomakkeita
I-piirin nuorisovaihtojohtajalta:
marika.haapakoski@gmail.com.

Säihkettä Suveen Muotinäytös

LC Kempele Aurora
Tiedustelut:
Tuula Rauma gsm 041 5441881
Anja Hirvelä 040 5778257
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Paltamon leijonat ryöstöretkillä
Vuonna 1967 matkansa aloittanut Ryöstöleijona kiertää edelleen
6.7.2019
Limingan pappilan pelloilla
Koko perheen tapahtumassa
* viikateniiton MM-kisat
* narikkatori
* kotiruokaa ja kahvia
* leikkimielisiä kisoja ja
tekemistä kaikenikäisille
TERVETULOA!
toivottaa
LC Liminka-Liminganlahti

KOLUMNI

Puolisotoiminta
opettaa monenlaista

L

ions Clubin puolisotoiminta
on vapaaehtoista, hyvinvointia ja ystävyyssuhteita
lisäävää sekä opettavaista. Voit harjoitella
vuorovaikutustaitoja,
johtamista, organisointia ja voit verkostoitua
mielenkiintoisten
ihmisten kanssa. Voit
päästä
tutustumaan
kohteisiin, joihin ei välttämättä muuten pääsisi, kuten Kittilän kultakaivos tai Islamilainen
seurakunta.
Lionsien puolisotoiminta on monenlaista ja monipuolista, vähän klubista riippuen. LC Liminka-Liminganlahden
puolisotoiminnassa on vuosien varrella tapahtunut monenlaista. Pisimpään kestäneet aktiviteetit ovat olleet salaatinkastikkeen valmistus sekä Niittypäivien kahvilapalvelut ja myös vappu- ja joulusillin valmistus.
Hyväntekeväisyyteen on vuosien varrella kerätty pitkä
penni/sentti hyvillä tuotteilla ja toiminnan pyörittäminen
on antanut meille kaikille mahdollisuuden harjoitella tapahtumanjärjestämistä sekä myyntiä ja markkinointia, myös
johtamista. Lisäksi olemme opetelleet hygieniataitoja, korujen valmistusta, (niitto)hameen kaavan piirtämistä, rentoutumista, …
Kerätyillä rahoilla on vuosittain tuotettu paljon hyvää
mieltä erilaisilla avustuksilla ja materiaalituella (mm. telkkareita, täytekakkuja, sanomalehtiä, stipendejä, joululahjakortteja) sekä autettu apua tarvitsevia lähellä ja kaukana
hyvässä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Meillä
on ollut ja on tälläkin hetkellä kummityttö Sri Lankassa.
Eikä pidä unohtaa yhdessäoloa ja hauskanpitoa. Välillä
olemme rentoutuneet teatterissa tai muuten juhlimalla joko
keskenämme, yhdessä puolisoiden tai naapuriklubien kanssa, joskus pienellä kokoonpanolla hyvinvointi-illassa paikallisen yrittäjän luona.
Ja ilman mokkapaloja mekään emme pärjää.
SEIJA IWENDORFF
tiedotussihteeri
LC Liminka-Liminganlahti puolisotoiminta

“

P

NIITTYPÄIVÄ

Kempeleen kolmosluokkalaisille
opetettiin turvataitoja

K

empeleen Lions -klubit Sampola ja Aurora
ovat järjestäneet kaikille Kempeleen kolmosluokkalaisille tilaisuudet, joissa
on ollut mukana koulupoliisi
Merja Rasinkangas.
Koulupoliisi on tilaisuuksissa
kertonut koululaisille rikoslais-

ta, alaikäisen rikosvastuusta,
koulu- ja nettikiusaamisesta.
Lapset kuuntelivat ja halusivat
keskustella.
Yksi oppitunti ei ole tahtonut riittää asioiden käsittelyyn. Tilaisuuden jälkeen
opettajat ovat luokissa jakaneet oppilaille Vastuu on

meidän -lehtiset.
Vastuu on meidän -lehtisiä
tilattiin 360 kpl. Syyskuulta
olevan tiedon perusteella
kolmosluokkalaisia on Kempeleessä yhteensä 341.
Tilaisuuksiin on osallistunut
myös muiden luokka-asteiden
oppilaita.

Kalenterit auttavat nuoria

L

C
Haukipudas/Kellon
vuoden 2019 nuorisotyön
hyväksi tehty kalenteri on
erinomainen kattaus perinneammatteihin Perämeren, Iijoen ja Kiiminkijoen alueelta.
Kalenterissa kuvaamme useita perinneammatteja, jotka liittyvät vahvasti ympäristöömme
kuten uittotoiminta, lohen
säilytys lohikellarissa, maanviljelys, kalastus nuotanvetoineen ja hylkeenpyynti.
Tämänkin kalenterin kuten
jo 1990-luvulta alkaen julkaistujen kalenterien tuotot
käytetään nuortemme hyväksi.
Kalentereiden kansilehdet
ovat nähtävissä Haukiputaan
hyvinvointikeskuksen sisääntuloaulan seinällä. Käykää kurkkaamassa.
Vuonna 1973 perustetussa
klubissamme kansainvälisen
järjestömme hengessä teemme
työtä haukiputaalaisen lasten ja nuorten, ikääntyneiden,
sotiemme veteraanien, vammaisten ja apua tarvitsevien
lähimmäistemme hyväksi.
Tukemisen mahdollisuudet ja tarpeet ovat rajattomat.
Joulun lähestyessä mahdollistamme kymmenelle avustettavalle ja hänen perheelleen
mahdollisuuden
hankkia
haukiputaalaisesta
kaupasta jouluruokasetelillä joulupöytään laitettavaa. Olemme
myös auttamassa joululahjojen

Jähti Perämerellä, akvarelli Kari Holma.
Originaalin omistaa Iin kunta

hankinnassa
vähävaraisille.
Kesällä
mahdollistamme
nuorelle kansainvälisen Lionsnuorisoleirin ja tutustumisen
johonkin hakemaansa maahan
Lions-nuorisovaihdon
puitteissa.
Lisääntyvä tarve on avustaa
hautaamisissa omaisia vainajan viimeisellä matkalla paikallisten hautaustoimistojen
pyynnöstä. Opettajat saavat
tuellamme laajentaa ammattitaitoaan haasteiden lisääntyessä päivittäisessä koulutyössä Suomen Lions-liiton
Lions Quest- koulutusohjelman avulla. Haluttaessa on
mahdollista ohjata nuoria
myös turvalliseen netin käyt-

töön Vastuu on meidän -oppaalla.
Paikallisia partiolaisia
tuemme
heille
tärkeässä
työssä lasten ja nuorten kanssa partiotoiminnassa. Hikiaktiviteettina olemme lukuisina
keväinä avustaneet neliraajahalvaantuneen perhettä vuoden polttopuiden teossa ja puiden kuivamaan laittamisessa
pinoihin. Palkintona hymy
ja erinomaiset välipalatarjoilut vievät meitä vuosittain
avustustöissämme eteenpäin.
Avustamista jo vuodesta 1973
lähtien. Tule joukkoomme auttamaan. Työmme jatkuu.
HANNU LILJAMO

altamolaisten leijonien
korviin oli kantautunut
tieto, että Ryöstöleijona
olisi lahjoittajansa LC
Kajaani Linnan hallussa.
Klubissa oli vielä henkilöitä, joilla oli tietotaitoa,
kuinka ryöstäjien tulisi toimia
ryöstöretkellään, joten päätettiin lähteä LC Kajaani Linnan tulevaan klubi-iltaan. Ärjyminen ja mekastaminen olivat
tärkeimmät ohjeet, mutta sitä ei
muistettu, että ryöstäjiä piti olla
vähintään viisi miestä.
Retkemme onnistui mainiosti,
sillä meitä oli mukana kuusi leijonaa, joista yksi oli nainen.
– Olisikohan aika sääntöjä
muuttaa näin yhtenäisklubin
aikana!
Mennessämme olimme turhan
vaitonaisia, mutta ärjyminen oli
railakasta, kun leijona oli hallussamme. Onneksi paikalle ei
ollut saapunut muita klubeja
ryöstö mielessään, sillä silloin
olisi jouduttu punnitukseen.
Tämä hauska klubien välistä
kanssakäymistä edistävä toiminta on ollut viime vuosina
unohduksissa. Vastaavia klubista toiseen kuljetettavia on
monenlaisia.
LC
Paltamoon
on
vuosien
saatossa
tullut
esimerkiksi Haiseva Ketunhäntä ja Keuruun Kiertävä
Otso.
Vuonna 1988 LC Paltamon
klubi-iltaan ilmestyi yhtä aikaa
peräti kahdesta klubista vieraita
ryöstötarkoituksessa.
Silloin
tarvittiin vaakaa ja painavampi
klubi sai leijonan mukaansa.
Olemmekin Paltamossa nyt varautuneet vaa'an kanssa tulevia
ryöstäjiä odotellen.

Ärjyminen oli
railakasta, kun
leijona oli
hallussamme.
Tammikuussa 2019 LC Kajaani Linnan klubiillassa LC Paltamo leijonaa ryöstämässä.
Kuvassa vasemmalta presidentit Mikko
Seppänen ja Terttu Väisänen, Martti Siira,
Jukka Leinonen, Hannu Sovelius, Markku
Väisänen.

1988 LC Kajaani ja KajaaniVuohenki kävivät leijonanryöstöretkellä Paltamossa.

1994 LC Keuruun kiertävä Otso vietiin
LC Puolangan veljille. Kuvassa ovat
presidentti Jorma Laulumaa ja Matti Haverinen.

TERTTU VÄISÄNEN

LC Paltamo juhlii viisikymppisiään

P

altamon
leijonaklubin
50-vuotisjuhlaa vietetään
16.3.2019 klubin kokouspaikassa Vaarantalolla Paltamossa. Toimintavuosien aikana
jäsenistö on vaihtunut, mutta
kaksi perustajajäsentä on vielä
toiminnassa mukana.
Klubissa on jo pitkään ollut jäseninä myös naisia. Tämä
on monella tapaa virkistänyt
toimintaa. Jäsenhankinta ei ole
helppoa Paltamon kokoisessa
kunnassa, mutta klubi on toiminut silti aktiivisesti.
Olemme olleet mukana
Norssi-tapahtumassa hiillosta-

massa tätä lohensukuista kalaa
kansalle. Kala on käynyt kaupaksi ja jaettavaa nuorisotyöhön
ja avustuksiin on riittänyt.
Viimeisin aktiviteettimme on
ollut kekri-keiton myynti. Kenttäkeittiöllinen erinomaista hirvenliha-sianlihakeittoa on maistunut ostajille.
Rahanhankinta-aktiviteeteista
perinteinen
Kinkkuarpajaiset
on kokenut alavireisyyttä parin viime vuoden aikana, mutta
marras-joulukuun ajankohtaan
sopivaa arvontaa jatketaan ainakin toistaiseksi, vaikka kinkut
ovat vaihtuneet lahjakorteiksi.

Koulujen oppilaille jaetaan
keväällä klubimme stipendit,
joiden avulla tuemme menestyneitä opiskelijoita.
Klubin historian lehdiltä on
hyvä mainita kuntoradan valaistus, joka luovutettiin kunnan
hallintaan vuonna 1976. Viime
vuosien suurin ponnistus on
Paltamon kirkon viereen klubin
aloitteesta ja voimin valmistunut ”Pikkukirkko” (ks. kuva!).
Jatkamme kykyjemme mukaan ”Me palvelemme” -teemalla ja osallistumme näin
omalla panoksellamme tähän
kansainväliseen toimintaan.
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Kiitos tuesta
Vaalan kunta
ja yrittäjät!
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Pöheikköjen putsaajat
LC Vaala on vuosien saatossa raivannut näkemäalueita Vaalan
sisääntuloteillä ja puisto- sekä ranta-alueilla. Liikenneturvallisuuden parantuminen on yksi sivutuote tehdystä työstä ja toinen
tietysti silmää hivelevät näkymät kuntaan tultaessa ja rannoilla.

<< Työ vaatii tarkkuutta peitteisyyden takia, Veliltä se käy.
Vaalan Juustola Oy
Puusepäntie 4, 91700 Vaala
p. 044 5121 718

Avoinna ma-la 7-21, su 9-21

Monipuoliset palvelut
K-raudasta
ta!

Www.ruununhelmi.fi
Ruununtörmäntie 1, 91760 Säräisniemi
08-8107700

silain

uis Jäteve
Vaalasta laajat Mta
karaja lähestyy, meiltä
löydät täydelliset
rakentamiseen ja
jätevesijärjestelmät
remontoimiseen
merkeissä:
Jita, Uponor, Pipelife,ja
liittyvät tuotteet ja
Green rock, Rotomon
palvelut.
Lining.
myös asennettuna.
ät
lm
Järjeste
Alueen laajimmista
valikoimista löydät
laadukkaat ja edulliset
tuotteet.
puh. 050 382 0639, 050 5999 115

VAALA

Vaalantie 4, Vaala
p. 010 422 2420
ma-pe 8-17, la 9-13
www.k-rauta.fi

Autohuollot
Vaalassa
Öljynvaihdot, rengastyöt, kausihuollot jne.
Nyt myös venemoottorien, mönkijöiden
ja moottorikelkkojen kausihuollot ja
korjaukset
Nelipyöräsuuntaus, Bosch ESItronic
diagnostiikka
– nopeutta vianetsintään, nopeammin
auto tien päälle, kysy lisää

Vaalan Rengas ja Tarvike Oy
Vaalantie 6, 91700 Vaala. Puh. 044 2410820.

ma-pe 8-17, la-su suljettu, polttoaineautomaatti 24H

Arkut
LAMMINAHON TALO

Lamminahontie 231, 91700 Vaala
Puh. 040 1977 284
www.vaala.fi
lamminaho@vaala.fi

K u l je t u k s e t

K u ka t

Ha u t a k i v e t

VAALAN KUKKA JA HAUTAUSPALVELU
www.vaalankukka.fi
Vaalantie 9, Vaala Puh. 0400 682 250
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Kuva: Jorma Ketola
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Suomen Lions-liiton
107-I –piirin piirikokous
lauantaina 6.4.2019.
Kokouspaikkana on
Pateniemen alakoulu,
Risuniityntie 7, 90800 Pateniemi, Oulu.
Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen
määräämät asiat.

N

OULUU

Päivän aikataulu:
09:00–12:30 Ilmoittautuminen
09:00–9.30 Aamukahvi
Avajaisjuhla ja seminaari 9.30–13:15
9:30 Tervehdykset
10:00 Seppelpartion lähettäminen ja
poisnukkuneiden muistaminen
10.30 Lion aktiviteettiseminaari ”puhtaat vedet”
13.45 I-piirin vuosikokous
14.00 Puoliso-ohjelma
• Lasten syöpä
• Pateniemen raitti eli digitaalinen oppimispolku
• Puolisotoiminta I-piirissä
15.45 Päätös
Lue lisää piirin nettisivuilta: www.lions107-1.fi

Oulussa juhlittiin
uuden klubin
Charter Night -juhlaa

EHDOLLA 1. VARAPIIRIKUVERNÖÖRIKSI
Antero Stenius, LC Jääli
Olen 60-vuotias Oulun ammattikorkeakoulun yliopettaja. Koulutukseltani olen tekniikan
lisensiaatti (tuotantotalous) ja rakennustekniikan
diplomi-insinööri. Perheeseeni kuuluu puolisoni
Seijan (Nokian insinööri) lisäksi kolme poikaa,
37-v. rakennusinsinööri, 28-v. lakimies sekä kuopus 23.v oik.yo, sekä yksi pojanpoika. Asumme
omakotitalossa Jäälissä.
Olen ollut Lions club Jäälin jäsen vuodesta
1991. Toimin klubin presidenttinä kausilla
1996–1997 ja 2014–2015. Kaudella 2011–2012
toimin lohkomme puheenjohtajana. Klubimme
rahastonhoitajana olen toiminut useana kautena,
kuten myös nykyisellä toimikaudella. Puolisoni Seija on ollut klubimme jäsen
vuodesta 2004, ja on hän toiminut klubin presidenttinä ja sihteerinä.
Lions-toiminta on ollut yhteinen harrastuksemme jo kahdenkymmenenkahdeksan vuoden ajan. Lions-toimintaan meitä on innostanut mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin, toimia hyvässä seurassa, ja auttaa tarpeessa olevia. Olemme
saaneet toiminnassa valtavasti ystäviä ja palkitsevia kokemuksia.
Lähitulevaisuudn haasteita Lions-toiminnassa on jäsenmäärän nostaminen
sekä toiminnan kehittäminen monipuolisemmaksi. Lions-järjestön tunnus
on ”Me Palvelemme”, ja nyt toiminta kaipaa lisää tekeviä käsiä, kotka voivat
kokea auttamisen konkreettisesti kohtaamalla avun saajat välittömästi.
Harrastuksiini kuuluu Lions-toiminnan ohella talvella hiihtäminen, kesällä
moottoripyöräily ja syksyisin hirvenmetsästys, sekä ympärivuotinen mökkeily
Kuusamossa. Sotilasarvoltani olen luutnantti.

EHDOLLA 2. VARAPIIRIKUVERNÖÖRIKSI

Kesäkuussa 2018 perustetun LC Oulu-Uleåborg klubin Charter Night juhlaa vietettiin syyskuisena lauantaina 29.9. Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Pirkko Vihavainen
lahjoitti klubille teekannun ja teetä kertoen, että aina kun uusi jäsen tulee klubiin presidentti ja uusi jäsen nauttisivat teekupposen. Toivottavasti teekannulle on käyttöä!
Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen muisteli juhlapuheessaan kauniisti omaa lapsuuttaan Keminmaassa. Isä oli aktiivi Lion ja Satu kertoi esimerkiksi heidän jouluistaan. Perhe
osallistui ensin Lion-tehtäviin, vietiin havuseppeleet sankarihaudoille ja Satu oli sytyttämässä kynttilöitä. Sitten alkoi oman perheen joulu. Puheenvuorot juhlassa kuultiin
myös piirikuvernööri Jari Hautalalta ja Centennial- piirikuvernööri Seppo Saarelalta. Oulun kaupungin tervehdyksen toi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen.
Oulun Suzukikoulun pienet viulistit hurmasivat Greta Hovi-Pietilän johdolla ja miehensä Rike Pietilän kitarasäestyksellä. Kiitämme kaikkia klubin perustamisvaiheessa auttaneita henkilöitä, edellä mainittuja Seppo Saarelaa ja Jari Hautalaa sekä Lion Inkeri Hietasta, Lion Leo Pikkaraista ja Lion Olavi Tapanista ja kaikkia klubiamme muistaneita.

Vesa Ojanperä, LC Siikajoki
Henkilötietoja: Syntynyt 1957 Paavolassa, ylioppilaaksi Ruukin lukiosta 1976,
valmistunut filosofian kandidaatiksi Oulun yliopistosta 1983 pääaineena
maaperägeologia. Ympäristösihteeri vuodesta 1987.
Työpaikka: Ympäristösihteerinä Pyhäjoen kunnassa.

Muhoksella on pesäpalloiltu, laulettu,
leffailtu ja kerätty varoja

H

yvää alkavaa kevättä
Leijonat! Kuten edellisen Tervaleijonan jutussamme kerroimme,
tämä kausi tulee olemaan reipasotteinen. Tähän mennessä
meillä on ollut sekä sisä- että ulkotapahtumia ja -aktiviteetteja.
Heti kauden alkuun järjestimme perinteisen pesäpallo-ottelun Muhoksen pesäpallojunioreiden kanssa ja lahjoitimme
heille uudet pesäpallot.
Syksyllä urheileminen vaihdettiin ilmaisen elokuvanäytöksen
järjestelyyn Muhoksen Koivu
ja Tähti -kulttuurikeskuksessa.
Elokuva oli suunnattu perheille
ja se oli suurmenestys, koko tilaisuus oli täyteen buukattu kolmensadan ihmisen toimesta.
Lokakuussa järjestimme
yhteistyökumppaneittemme
kanssa musikaalin ja tanssitapahtuman vanhusten viikolla.
Ohjelmaan kuului muun muassa Utajärven puhallinorkesterin
esitys, itämaisen tanssin esitys
sekä yhteinen jumppatuokio.
Marraskuussa olikin jo tapahtuman ”Muhos Muksu”
vuoro. Tapahtuma kerää joka

vuonna paljon kävijöitä, tänä
vuonna jopa tuhat osallistujaa.
Leijonat oli yksi tapahtuman
järjestäjiä ja yhtenä saavutuksenamme oli jälleen tehdä lelukeräys Muhoksen seurakunnan
diakoniatyölle, joka jakaa lelut

eteenpäin vähävaraisille perheille joululahjaksi.
Joulukuussa maan peitti valkea ja saimme jälleen toteuttaa jo perinteeksi muodostuneen kunniatehtävän sytyttää
kynttilät sankarihaudoillemme

itsenäisyyspäivänä sekä jouluaattona. Lisäksi jouluaattona Muhoksen hautausmaalla
tarjosimme kuumaa mehua
edesmenneitä läheisiään muistamaan tulleille.
Kuten moni tietääkin, tam-

mikuussa nautimme ankarista
pakkasista, mutta se ei estänyt
meitä järjestämästä perinteisiä
aktiviteetteja
ja
lähdimme
laulukiertueelle kaikkiin seitsemään Muhoksen palvelukotiin.
Ohjelmaan kuului yhteislaulua haitarin säestyksellä sekä
mukavia juttutuokioita asukkaitten kanssa. Tänä vuonna
kiertueella mukaan osallistui
myös yhteistyökumppanimme.
Uskokaa tai älkää, vielä
meissä riittää virtaa. Seuraavia
tulevia tapahtumia ollaan jo
järjestelemässä ja tällainen ulospäinsuuntautunut energiamme
sekä hyvä yhteishenki on tuonut
luoksemme myös potentiaalisia
uusia jäseniä.
Kiitos Leijonien kurssilla
saamastamme vinkistä, on ollut hienoa verkostoitua ja tehdä yhteistyötä myös muiden
järjestöjen kanssa.
Räystäiltä näyttäisi jo vesi
tippuvan, mutta vielä on lunta
täällä pohjoisessa. Tervetuloa
tänne Tervahiihdoille!
LAURA VARELA

Luottamustoimia: Maakunnallisia luottamustehtäviä kansalais- ja työväenopistojen piirihallinnossa ja teatteriyhdistystoiminnassa. Lukuisia alueellisia
ja paikallisia pitkäaikaisia luottamustehtäviä kunnissa, seurakunnissa ja eri yhdistyksissä liittyen lionstoiminnan lisäksi mm. kotiseututoimintaan, liikuntaan
ja urheiluun ja teatteritoimintaan.

Hannu Anttonen ja seuraava kansainvälinen presidentti Dr Jung-Yul Choi.

EHDOLLA PIIRIKUVERNÖÖRIKSI

Hannu Anttonen, LC Oulu/Pateniemi
Koulutukseltani olen FT ja OY:n dosentti. Leijonaharrastuksen aloitin 1984.
Olen toiminut presidenttinä kahdesti sekä piirihallituksen jäsenenä (ZC:na ja
GLT:na sekä 1./2.vdg:nä) 2013–19. Muutosvalmentajakurssin kävin 2013–14
ja opasleijonaksi 2014. Olen ollut yhtenä mukana perustamassa uutta klubia ja
klubissani olen toiminut vetäjänä mm. Kevätpäivä Kuivasojalla -tapahtumassa,
vanhusten viikolla, Suomi 100-perintö-projektissa ja nuorten oulympialaisissa.
Vdg-kautena olen koostanut piirin strategian, vetänyt Leo-hankettamme ja
piirimme metsäretkihanketta.
Perheeseeni kuuluu vaimoni Vuokko (prof., OY), 4 lasta ja 7 lastenlasta ja
anoppi. Juhlapöydässämme on aina klubillinen aktiivisia juhlijoita.
Visiossani vahvuutemme on, toimiminen yhteiskunnallisesti merkittävää
palvelua tekevänä, alueellisesti näkyvänä sekä verkostoituneena järjestönä.
Kosketamme palvelullamme jo nyt monia ihmisiä, mutta yhteistyöllä voimme
vielä lisätä palvelevien käsiparien määrää sekä näkyvyyttämme.
Myös omien että muiden rahoituskanavien parempi käyttö tehostaisi palveluamme entisestään. Hyvin kehittyneitä palvelujamme ovat olleet mm. nuorisotyö, nuorisovaihto, lions quest, leo-toiminta, diakonian tukeminen.
Klubitoiminnassa saa ja tulee viihtyä. Toiminnan tulee olla vetovoimaista
sekä klubien ja piirin välinen viestintä lisäarvoa tuottavaa sekä yhteistyö kumppaneiden kanssa haluttua. Näin LCIF:n juhlavuonna voisimme paremmin
kirkastaa itsellemme alueellisen ja kansainvälisen auttamisroolimme.
Meillä on hyvä toimintamalli ja tavoitteet sekä aktiivisia toimijoita. Olemme
edelleen maailman menestynein palvelujärjestö kasvavan jäsenkunnankin
osoittamana. Hieman modernia luovuutta, lisää naisenergiaa ja aktiivisuutta
klubi-iltoihin, niin jäsenkuntamme kasvaa ja viihtyy.

Toiminta Lions-järjestössä: Vuodesta 1989 LC Siikajoen jäsen, presidentti
1992–93 ja 2011–12, CS 2005–06, ZC 2010–11. Palvelutyössä erityiskohteena
veteraanit ja nuoret. Toimittanut julkaisun Siikajoen veteraanimatrikkeli. Ollut
nuorisoleiriläisten isäntäperheenä useita kertoja. I-piirin leo-johtaja vuodesta
2016.
Johtoajatus: Palvelun perinne jatkuu. We serve – me palvelemme – on ollut
alusta pitäen lionsjärjestömme toimintaa kuvaavana tunnuslauseena ja on
ajankohtainen edelleen. Perusajatus, että klubilaisista ja klubeista kaikki palvelu
syntyy ja lähtee.
Harrastukset: Lions-palvelutyö, kotiseututyö, liikunta, sukututkimus, matkaopas, harrastajanäytteleminen.
Perhe: Aviopuoliso lion Marja ja kolme aikuista lasta, viisi lastenlasta.
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TOIMINTAKERTOMUS 2017-2018
I-piirin 53. toimintakausi alkoi heinäkuun alussa Chicagon vuosikokouksessa, kansainvälisen
järjestömme perustamis- ja päämajakaupungissa, 100-vuotisjuhlallisuuksin. Kokouksen
ohjelmassa oli laajasti huomioitu Lions-liikkeen juhlavuosi. Lioneita ja klubeja kehotettiin
huomioimaan omassa toiminnassaan järjestön
juhlavuosi. Tätä varten oli perustettu Lions-toiminta 100 projekti, jonka organisaatio ulottui
piiritasolle saakka.
Järjestön toiminnan keskiöön nostettiin
palvelutyö ja kauden teemaksi valittiin Me
palvelemme. Alkuperäinen kansainvälinen
teema on voimassa ainakin kolmen seuraavan
kauden ajan. Toimintakauden tavoitteeksi asetettiin palvella ainakin 200 miljoona ihmistä.
Tavoitteen saavuttaminen edellytti, että jokainen jäsen tekee tunnin palvelutyötä yhdelle
avuntarpeessa olevalle viikossa.
Kansainvälinen presidentti Dr. Naresh Aggarwal korosti kauden alussa yhdessä tekemisen tärkeyttä ja luottamusta järjestöömme. Hän
esitteli toimintakauden 2017–2018 palvelualueet: 1) Ympäristö, 2) Nälän helpottaminen,
3) Näkökyvyn turvaaminen, 4) Diabetes (uusi)
ja 5) lapsuusiän syöpä (valmistelussa). Näitä
hankkeita rahoittaa järjestömme säätiö LCIF.
Jos jokainen jäsen lahjoittaa kaksi dollaria
viikossa klubinsa kautta LCIF-rahastoon, niin
säätiön varallisuus karttuu 147 miljoonalla dollarilla vuosittain käytettäväksi edellä mainittuihin palvelualueisiin. Järjestön uusi palvelurakenne täydentää kaikkia niitä tapoja, joilla
klubit jo nykyisinkin palvelevat paikallisesti.

1. varapresidentti:
Dr. Gudrun Bjort Yngvadottir, puoliso:
lion Dr. Jon Bjarni Thorsteinsson, Islanti
2. varapresidentti: Jung-Yul Choi,
puoliso: Seung-Boki, Korean tasavalta
Suomalainen kansainvälisen toiminnan johtaja:
Markus Flaaming, LC Vantaa/Kaivoksela
Suomen Lions-liiton johtajat
Puheenjohtaja: Erkki Honkala, LC Peräseinäjoki, puoliso Katriina Honkala
Varapuheenjohtaja: Pirkko Vihavainen,
LC Juva/Luonteri, puoliso PDG Markku
Vihavainen
Pääsihteeri: lion Maarit Kuikka,
LC Helsinki/Malmittaret
Hallituksen jäsen I-piiristä:
IPDG Aarto Mäkinen, LC Sotkamo
Kokoukset
Suomen Lions-liiton vuosikokous:
Oulu 8.–10.6.2018
Kansainvälinen vuosikokous:
Chicago 27.6.–4.7.2018
Pohjoismainen yhteistyökokous (NSR):
Norrtälje, Ruotsi 19.–21.1.2018
Eurooppa Forum: Montreux, Sveitsi

Järjestön palvelualueet
Ympäristö, Nälän helpottaminen, Näkökyvyn
turvaaminen, Diabetes (uusi), Lapsuusiän
syöpä (valmistelussa). Nuoriso huomioitava
kaikilla osa-alueilla.

Yleistä
Toimintakautena piiri toteutti vakiintuneen
käytännön ja toimintasuunnitelman mukaisesti
sille asetettuja tehtäviä mm:
	
toimimalla piirin klubien yhdyssiteenä
ja neuvovana keskuselimenä.
	
toimimalla läheisessä yhteistyössä
Suomen Lions-liiton ja LCI:n kanssa
	
kannustamalla klubeja niiden paikallisessa palvelutyössä sekä avustamalla
klubeja toteuttamaan kansainvälisiä ja valtakunnallisia palveluaktiviteetteja
	
kannustamalla klubeja yhteistyöhön
lohkon, alueen ja piirin klubien sekä muiden
kolmannen sektorin toimijoiden, oman kunnan
ja yritysten kanssa
	
kannustamalla klubeja näkyvyyden
lisäämiseen mediassa ja sosiaalisessa mediassa
	
levittämällä alan tietoutta sekä
järjestämällä jäsenkoulutusta, erityisesti klubien virkailijoille, jäsentoimikunnille, uusille
lioneille ja puolisoille
	
järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja juhlia
	
julkaisemalla TervaLeijona -piirilehteä
ja ylläpitämällä omaa verkkosivustoa.

Järjestön johtajat
Kansainvälinen presidentti:
Dr. Naresh Aggarwal,
puoliso: lion Navita LC Batala/SmileBatala,
Punjab, Intia

Jäsenistö ja klubit
Tavoitteena oli turvata kauden aikana klubien
palveluvoima ja kääntää piirin jäsenmäärä
kasvu-uralle hankkimalla klubeihin 80 uutta
jäsentä, perustamalla piiriin kaksi uutta

Toimintakauden aikana tuli kuluneeksi 100
vuotta Suomen itsenäisyydestä. Myös itsenäisyyden juhlavuosi näkyi piirin ja klubien
toiminnassa. Klubit muistivat monissa tilaisuuksissa edellisiä sukupolvia kiitollisuudella
itsenäisen ja vapaan maan luovuttamisesta
nouseville sukupolville.
Kauden 2017-2018 teemat
Kansainvälinen: Me palvelemme, We Serve
Kotimainen: Tue nuorta itsenäisyyteen, Stöd
unga till självständighet
Piiri: Osallistu – turvaa tulevaisuus

vähintään 20 jäsenen klubia ja pitämällä jäsenpoistuma alle 90:ssä. Tavoitteena oli myös
nostaa naisjäsenten osuus 25 %:sta 30 %:iin.
Tärkeimpiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi
olivat: (1) klubiviihtyvyyden lisääminen, (2)
passiivisten jäsenten aktivoiminen henkilökohtaisen yhteyden ottamisen avulla, (3) klubien
näkyvyyden lisääminen ja (4) heikkojen
klubien tukeminen.
Piirin jäsenmäärä on ollut laskeva jo pitkään.
Kauden 2011–2012 alussa jäsenmäärä oli
1 399. Jäsenmäärä laski kausittain noin 20
jäsenen vauhdilla, mutta kaudesta 2015–2016
alkaen vähenemä on ollut yli 50.
Kaudelle 2017–2018 asetettu jäsenmäärän nettolisäystä 30 ei saavutettu. Piirin jäsenmäärä
oli kauden alussa 1 217 ja kauden lopussa 1
184, joten jäsenkatoa oli 33 jäsentä, mikä oli
kuitenkin pienin vähenemä 14 piirin joukossa.
Piiriin perustettiin aivan kauden lopussa yksi
uusi 27 jäsenen kansainvälinen yhteisklubi
Oulu-Uleåborg, jossa on jäseniä seitsemästä
eri maasta.
Aktiivisia klubeja kauden lopussa oli 54.
Klubit saivat Lions-liiton ja piirin onnitteluadressit sekä pyöreitä kymmeniä täyttävät klubit
liiton ohjesäännön mukaiset lahjat. Piirikuvernööri osallistui puolisonsa kanssa kutsuttuna LC Kiimingin, LC Haukipudas/Kellon,
LC Oulu/Tervan juhliin.
Piirikuvernööri puolisoineen osallistui
Hailuodon seurakunnan ja LC Hailuodon
järjestämille piirin vanhimman Martti Kankaan
100-vuotissyntymäpäiväjuhlille 2.1.2018.
Tiedotus, viestintä ja näkyvyys
Ulkoisen tiedotuksen ja viestinnän tavoitteena oli lisätä klubien näkyvyyttä erityisesti paikallislehdissä, sosiaalisessa mediassa
ja TervaLeijona-lehdessä. Tavoitteena oli
myös laajentaa Hyvän päivän tapahtumia ja
100-vuotisjuhlavuoden aktiviteetteja paikkakunnan yleisötapahtumiksi.
Konkreettisina tavoitteina oli 1) päivittää piirin
ja klubien www-sivut, 2) julkaista kaksi numeroa TervaLeijona-lehteä, 3) lisätä aktiivista
tiedottamista piirin ja klubien toiminnoista
hyödyntäen mediaa ja somea sekä 4) hyödyntää Banner-mainontaa.
Piirin tiedotus klubeille toteutettiin kuukausittain sähköpostitse jaetulla piirikuvernöörin
kirjeellä, koulutustoimialan erillistiedotteilla
ja piirin omilla nettisivuilla. Piirillä ja useilla
klubeilla on myös omat Facebook-sivut.
TervaLeijona-lehteä tehtiin edellisen kauden
tapaan kaksi numeroa 20-sivuisena tabloidpainoksena: 2/2017 ilmestyi lokakuun alussa

ja 1/2018 maaliskuun alussa. Molemmissa
painosmäärä oli 20 000 kpl. Lehtien tarkoituksena oli tuoda esille, mitä kaikkea hyvää
lionit tekevät klubin omalla paikkakunnalla.
Jälkimmäisessä lehdessä esiteltiin lisäksi piirin
ja Suomen Lions-liiton vuosikokousasioita.
TervaLeijona-lehden sisällön kehittämisen
tarkoituksena on ollut tukea klubien jäsenhankintaa ja toimia klubitoiminnan markkinoinnin tukena.
Molempien lehtien päätoimittajana oli IPDG
Aarto Mäkinen LC Sotkamo. Toimitus- ja
taittotyöstä sekä ulkoasusta vastasi lion Elsi
Salovaara LC Oulu/Pokkitörmä.
Koulutus
Koulutuksen tavoitteena oli klubi- ja piirivirkailijoiden valmennuksen edelleen kehittäminen. Erityistä huomiota päätettiin kiinnittää lohkonpuheenjohtajien valmennukseen.
Konkreettisina tavoitteina oli 1) valmentaa kaikki piirivirkailijat ja klubivirkailijat
tehtäväänsä kauden alkuun mennessä, 2) kouluttaa kaikki uudet jäsenet ja kummit kauden
aikana, 3) järjestää kaikille klubeille tarkoitettu
viestintäkoulutus, 4) valmentaa klubeja edistämään hyvinvointia ja viihtyvyyttä jäsenpysyvyyden turvaamiseksi ja 5) järjestää Somekoulutus kaikille klubeille.
Koulutustoiminnassa keskityttiin ajankohtaisten aktiviteettien ja avainviestien tiedottamisen
kautta tapahtuvaan Lions-toimijoiden ja
virkailijoiden perehdyttämiseen ja tietämyksen
varmistamiseen.
Osallistumisaktiivisuus koulutus- ja valmennustilaisuus ei tälläkään toimintakaudella ollut
riittävällä tasolla, vaikka kauden toimintasuunnitelmassa koulutustoimikunta otti käyttöön
sloganin ”yllätetään kohde-ryhmämme – toisiamme”.
Piiri järjesti Oulussa, Raahessa ja Kajaanissa
yhteensä 15 eri koulutustilaisuutta sekä kaksi
verkko-koulutustilaisuutta. Koulutuksiin ja
valmennuksiin osallistui yhteensä 120 jäsentä
piirin 28 klubista. Klubivirkailijoiden koulutukseen osallistui 57. Johtajavalmennukseen
(JOVA1 ja JOVA2) osallistuneiden määrä oli
edelleen vähäistä.
Kansainvälisen järjestön verkossa suoritettavan tehtäväkohtaisen valmennus- ja koulutusohjelman suorittivat hyväksytysti DGe Seppo
Saarela, GMT Eija Tuomaala ja GLT Ulla
Karppinen.
I-piirin alueella järjestettiin kauden aikana
yksi Lions Quest -peruskurssi Oulussa maaliskuussa 2018. I-piirin alueella ei ole ongelmia
saada kurssilaisia. Kasvattajien kiinnostus on
ollut suurta.

Palvelu ja varainhankinta
MyLCI palveluaktiviteettiraporttien mukaan
klubit suorittivat yhteensä 1 086 palveluaktiviteettia. Aktiviteetteihin osallistui 720 lionia.
He tekivät yhteensä 26 302 Lions-tuntia.
Palvelusta hyötyneitä oli yhteensä 196 290.
Varoja piirin klubit keräsivät yhteensä 132 926
$ ja lahjoittivat 157 993 $. Yhdessä olemme
saaneet paljon hyvää aikaan.
Arne Ritari -säätiö. Kauden aikana lyötiin 10
Lions-ritaria ja yksi Pro-ritari. Pro-ritari on Ipiirin ensimmäinen. Klubien omiin hankkeisiin
I-piiristä tuli kaudella 2017–2018 AR-säätiölle
vain yksi hakemus: Pateniemen yhteisöllinen
digitaalinen oppimispolku, LC Oulu/Pateniemi, kustannusarvio 7 000 €, tukea myönnetty 3
350 €.
Adressien myynnissä jäätiin kauas tavoitteesta,
joka oli 0,6 adressia/I-piirin jäsen. Piirissä
myytiin adresseja 310 kpl. III-alueen klubit
olivat alueista aktiivisin.
LCIF-säätiö ja Melvin Jones -jäsenyydet. Piirin klubit lahjoittivat LCIF-rahastoon kauden
aikana yhteensä 4 576,95 $ (3.87 $/jäsen).
Melvin Jones -jäsenyyksiä hankittiin yhteensä
neljä kappaletta. Kaikki klubit eivät tehneet
tavoitteen mukaisia lahjoituksia 5 $/jäsen
toimintakaudessa. Näyttää siltä, että säätiön
toimintaa ei tunneta klubeissa riittävän hyvin
piirikoordinaattorin kirjeistä huolimatta.
Kilpailut ja palkitsemiset
Piirin paras klubi LC Raahe/Fantti palkittiin
tervaveneellä .
Erikoispalkinto Toripolliisi-patsaalla palkittiin
LC Hyrynsalmi.
Alueiden klubien palkitseminen
Pekka-patsaalla: I-alue LC Oulu,
II-alue LC Oulunsalo/Salottaret ja
III-alue LC Puolanka.
Kansainvälisen presidentin Dr. Naresh Aggarwalin kunniakirjalla ja Toripolliisi-patsaalla
palkittiin IPDG Aarto Mäkinen LC Sotkamo.
Luettelo kaikista palkituista liitteessä 2.
Klubivierailut ja aluefoorumit
Toimintakauden yhtenä tavoitteena oli lisätä
klubien ja lohkojen välistä yhteistyötä ja löytää
keinoja piirin heikkojen klubien tukemiseen.
Kuvernöörien ja lohkonpuheenjohtajien
klubivierailuista oli tarkoitus kerätä
tietoa klubeista, analysoida vierailuraportit
ja raportoida tuloksista piirihallitukselle.
Lohkonpuheenjohtajia kannustettiin vierailemaan kauden alussa klubien hallituksen
kokouksissa.
Klubivierailut jaettiin piirikuvernööritiimin

kesken. Piirikuvernööri, I alueen puheenjohtaja Seppo Saarela vieraili yhdessä puolisonsa
lion Leena Saarelan kanssa kaikissa I-alueen
klubeissa, ensimmäinen varapiirikuvernööri,
III alueen puheenjohtaja Jari Hautala IIIalueen klubeissa ja toinen varapiirikuvernööri,
II alueen puheenjohtaja Hannu Anttonen IIalueen klubeissa. Piirikuvernööri teki vierailuraporteista yhteenvetokoosteen piirin käyttöön.
Piirin ja alueiden yhteisiä ajankohtaisia asioita
käsiteltiin aluefoorumeissa, jotka pidettiin
syys-, loka- ja helmikuun lopussa.
Kansainvälinen toiminta
Kansainvälinen nuorisoleiri Exploring the ”Tar
Route” järjestettiin 31.7.–9.8.2017. Teemana
oli together – yhdessä. Isäntäklubina toimi LC
Vaala. Järjestelyissä mukana olivat lisäksi LC
Utajärvi, LC Utajärvi/Iisat, LC Muhos, LC
Tyrnävä, LC Sotkamo ja LC Oulu/MyllyojaHaapalehto.
Leirille osallistui 24 nuorta edustaen 18 eri
kansallisuutta: Alankomaat 1, Brasilia 1, Bulgaria 1, Intia 1, Italia 4, Itävalta 1, Japani 1, Liettua 1, Ranska 2, Saksa 2, Slovenia 1, Sveitsi
2, Tanska 1, Tsekki 1, Turkki 2, Ukraina 1,
Valkovenäjä ja Viro 1. Nuorista tyttöjä oli 17
ja poikia 7. Ikä vaihteli välillä 16 ja 21 vuotta
(keskiarvo 17,6, mediaani 17).
Leirin johtaja vaihtui elokuun lopussa 2016.
Valmistelutyöt ja leirin järjestelyt sujuivat hyvin uuden johtajan Ilkka Mehtälän ja leirikoordinaattori Mari Saastamoisen johdolla. Leirin
loppuraportti, leiriläisten ja isäntäperheiden
vastaukset palautekyselyyn on toimitettu
Lions-liittoon.
Nuorisovaihtoon lähti I-piiristä 10 nuorta.
Rauhanjulistekilpailu. Piirihallituksen marraskuun kokouksessa Suomen loppukilpailuun
valittiin kolmen rauhanjulistetyön joukosta
Sotkamon Tenetin koulun oppilaan Milla Tervosen työ. Teemana oli ”Rauhan tulevaisuus”.
Kummilapsitoiminta on järjestetty Suomessa
Sri Lankan ystävät ry:n kautta. I-piirin klubit
ja yksittäiset lionit ovat avustaneet kummilapsitoimintaa maksamalla hallintokulukorvausta
10 € lasta kohden vuodessa. Suomalaisten
Lions-klubien ja yksittäisten lionien antamien
avustuksen saajina oli kaudella 2017–2018
1 089 lasta. Kummimaksuja siirrettiin kauden
aikana Sri Lankaan yhteensä 187 590 €. Kohdennettua tietoa suomalaisten kummien (ml.
klubit ja yksittäiset henkilöt) ei kerätä.
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100-vuotispalveluhaaste
MyLCI-raportoinnin mukaan I-piirin klubit osallistuivat kauden aikana kampanjaan
seuraavasti:
1) Diabetes. 10 klubia järjesti 14 aktiviteettia,
joihin käytettiin 194 Lions-tuntia. Palvelusta
hyötyi 706. Varoja kerättiin 1 336 $ ja lahjoitettiin 210 $.
2) Näkökyky. Tähän osallistui vain yksi klubi.
Työtunteja kertyi 25. Palvelusta hyötyi 156.
Silmälaseja kerättiin 157 kpl.
3) Nälän helpottaminen. Tästä akti-viteetista
raportoi 6 klubia, jotka toteuttivat 16 aktiviteettia. Lions-tunteja tehtiin 161 ja palvelusta
hyötyi 506. Varoja lahjoitettiin 2 480 $.
4) Nuorisolle suunnattuja aktiviteetteja teki 34
klubia yhteensä 169 aktiviteetista raportoitiin.
Lions-tunteja klubit tekivät yhteensä 3 298.
Palvelusta hyötyi 16 962. Varoja kerättiin 23
366 $ ja lahjoitettiin 75 306 $.
5) Ympäristöaktiviteetteja toteutti 30 klubia 79
aktiviteetissa. Lions-tunteja tehtiin yhteensä 1
690. Palvelusta hyötyi 92 143. Varoja kerättiin
10 603 $ ja lahjoitettiin 1 086 $.
100-vuotispalveluhaasteisiin kerättiin varoja
yhteensä 35 305 $ ja lahjoitettiin yhteensä
79 082 $.

Ensimmäinen Oulun seudun klubien yhteinen
Kuusisaaren talvitapahtuma järjestettiin
17.3.2018 useiden toimijoiden ja Oulun kaupungin kanssa yhteistyössä. Oulun kaupunginhallituksen jäseniä oli haastettu leikkimieliseen
keppiheppakilpailuun. Monipuolinen ohjelma
houkutteli paikalle 800 oululaista lasta perheineen. Tapahtuman koordinoijina olivat
lohkonpuheenjohtajat Eija Tuomala, LC
Kiiminki ja Leena Markkanen, LC Oulu/Hannat.

Satavuotisjuhlan perintöprojekteja toteutettiin
neljän toimintakauden aikana. Paikkakuntalaisia palveltiin seuraavasti: 2014–15 25 393,
2015–16 20 660, 2016–17 50 171 ja 2017–18
70 179.

Siivouspäivänä siivottiin laajasti vesialueiden
rantoja Oulujoen varressa ja erityisen aktiivisesti merenrantoja mm. Oritkari-Nuottasaaren
alueella, Raahen seudulla, Oulunsalossa,
Kempeleen lahdella ja Hailuodon lauttarannat.
Roskia kerättiin useita siirtolavallisia useana
päivänä. Ympäristönsiivouspäivänä saatiin
liikkeelle yli 5 000 henkilöä siivoamaan.
Ympäristön siivoustalkoot sopii hyvin konkreettisena Lions-työnä lioneille ja yhteistyökumppaneille. Helmikuussa 2018 pidetyn
Espoon kuvernöörineuvoston kokouksen
yhteydessä I-piiri allekirjoitti 13 piirin joukossa yhteisen sitoumuksen toimia aktiivisesti
puhtaan Itämeren ja puhtaan veden säilyttämisen puolesta.

Uusia Centennial-jäseniä otettiin ja klubeja
perustettiin (luku suluissa):
2014–15 21 (0), 2015–16 119 (2), 2016–17
79 (0) ja 2017–18 92 (1). Satavuotisjuhlavuoden perintöprojektien toteutuksen tason 1
saavutti 23 klubia, tason 2 16 klubia ja tason
3 3 klubia. Kaudella 2014–15 17 % klubeista
osallistui kahteen tai useampaan palveluhaasteeseen, 2015–16 27 %, 2016–17 41 % ja
kaudella 2017–18 39 %.
Piirin klubeille kiitos aktiivisesta osallistumisesta 100-vuotispalveluhaasteisiin. Useimmista
näistä on jäänyt näkyvä jälki omalle paikkakunnalle.

Lionien Nyt siivotaan - ympäristönsiivouspäivä järjestettiin toukokuun viimeisellä
viikolla. Päätapahtuma oli 29.5.2018. Tempaus
toteutettiin jo toisen kerran Oulun seudulla,
mutta tällä kertaa koko piirimme alueella.
Tempauksen aikana siivottiin julkisia alueita
roskista yhteistyössä alueurakoitsijoiden,
koulujen, päiväkotien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kampanjan koordinaattorina
toimi Eija Tuomaala, LC Kiiminki. Piirikuvernööri lähetti kutsukirjeen siivoustalkoisiin
jokaisen klubin kunnan/kaupungjohtajalle ja
kunnanhallituksen puheenjohtajalle, jotta klubit saattoivat olla yhteydessä kunnan viranomaisiin.

Perinteinen lasten leijonaoulumpialaiset siirrettiin Oulun vuosikokouksen järjestelyjen vuoksi
kesäkuun alusta elokuun loppuun 2018.

Suomen Lions-liiton vuosikokous järjestettiin toistamiseen I-piirin alueella lyhyen ajan
sisällä, tällä kertaa Oulussa.

17

TERVALEIJONA 2/2018–2019

Tervetuloa vuosikokoukseen

.
Kiitokset
Meillä Leenan kanssa on ollut elämässämme
ikimuistoinen kolmivuotinen Lions-jakso,
jonka aikana olemme saaneet tutustua syvällisesti palvelutyöhön paneutuneisiin lioneihin
ja klubeihin. Olemme oppineet teiltä kaikilta,
miten tärkeää on turvata Lions-toiminnan tulevaisuus eri puolilla I-piiriä. Kiitämme klubeja
aktiivisesta palvelutyöstä.
Kauden kaikkia tavoitteita ei saavutettu.
Monissa asioissa mentiin kuitenkin eteenpäin.
Klubien välinen yhteistyö lisääntyi aktiviteettien ja näkyvyyden osalta. Monilla paikkakunnilla hakeuduttiin onnistuneesti yhteistyöhön
julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden ja
yritysten kanssa aiempaa aktiivisemmin. Näin
saatiin palveluvoimaa ja vaikuttavuutta lisätyksi.
Jäsenmäärän säilyttämisen tai jopa lisäämisen
osalta ei päästy tavoitteeseen. Piiriin saatiin
perustetuksi kuitenkin yksi uusi Lions-klubi
Oulu-Uleåborg.
Kiitän lämpimästi Leenaa, joka osallistui
jokaiseen klubivierailuun, Lion-tapahtumiin ja
juhliin kassani. Me toimimme todella tiiviinä
tiiminä ja saimme arvokasta tietoa sekä lioneilta että puolisoilta ja paljon uusia ystäviä
kolmen kauden aikana.
12. helmikuuta 2019

Seppo Saarela

piirikuvernööri 2017–2018
LIITTEET
1) Hallituksen kokoonpano, toimikunnat ja
työryhmät, 2) Luettelo palkituista, 3) Tilastotietoa ja vertailua edelliseen toimintakauteen

Piirin yhteisaktiviteetit
I-piirin klubit järjestivät sotiemme veteraanien,
lottien ja sotaorpojen hyväksi juhlakonsertteja, juhlaillallisen ja valmistivat havuseppeleitä sankarivainajien haudoille 100-vuotiaan
Suomen itsenäisyyspäivän muisto-tilaisuuksia
varten. LC Oulu/Avaimen lion Tauno Siik teki
yksin yli 300 havuseppelettä.
Näin osoitimme syvää kiitollisuutta menneille
sukupolville, joiden uhrausten vuoksi Suomi
säilytti itsenäisyyden. Halusimme osoittaa
kiitollisen kunnioituksemme edeltäville sukupolville, jotka rakensivat tasa-arvoisen hyvinvointiyhteiskunnan ja luovuttivat jälkipolville
isänmaan, jossa elää maailman onnellisin
kansa.

Kalajoella valmistellaan vuoden tärkeintä tapahtumaa

K

alajoelle
odotetaan
1600 osallistujaa 7.–9.
kesäkuuta pidettävään
66. Vuosikokoukseen.
Pohjoisen leijonille Kalajoki
onkin monelle tuttu paikka,
mutta viime vuosina Kalajoki
ja Hiekkasärkät ovat kehittyneet
valtavasti, ja matkailualueelle
avataan joka vuosi uusia palveluita. Päätoimikunta vinkkaakin tulemaan nauttimaan
minilomasta Kalajoella vuosikokouksen yhteydessä perheen ja ystävien kanssa

Vuoden tärkein
tapahtuma

Tervehdystä jättämässä Kiimingin klubin viisikymppisten torijuhlassa syksyllä 2017.

–
Vuosikokouksessa
käsitellään ja päätetään kaikista
Lions-toiminnan merkittävistä
asioista. Päätöksillä on vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen,
ja niillä on merkityksensä jäsenistön sitoutumiseen ja aktiivisuuteen. Siksi on tärkeää, että
mahdollisimman moni tulee
Kalajoelle vaikuttamaan, vetoaa
päätoimikunnan puheenjohtaja
Anne Anttiroiko-Takala LC
Kalajoki /Kallattarista.
Päätoimikunnan puheenjohtaja uskoo, että Kalajoella
on hyvä maaperä tehdä hyviä
päätöksiä.

– Tule vaikuttamaan, verkostoitumaan, viihtymään ja virkistäytymään. Leijonahenki on
meille tärkeää, leijonahenki
meitä yhdistää!, AnttiroikoTakala sanoo.
Päätoimikuntaan kuuluvat
puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja Helena Hentunen (LC Kalajoki/Kallattaret), talousasioista vastaava
Reino Tilvis (LC Kalajoki),
yhteistyöasioita hoitava Tapio
Ojala (LC Kalajoki), projektisihteeri Heidi Pasanen (LC
Himanka), IT-asioista vastaava
Kari-Pekka Kenakkala (LC
Himanka), pääsihteeri Maarit
Kuikka (Suomen Lions-liitto)
sekä tiedotus- ja markkinointivastaava Riitta Ojala-Fors (LC
Kalajoki/Kallattaret).

Hyvän tunnelman
viikonloppu
Visit
Kalajoki
on
yksi
Vuosikokouksen pääyhteistyökumppaneista Kalajoki Keskusvaraamon, Topi-Keittiöiden,
Kalajoen kaupungin, Electroluxin, Kensapuun ja Fennovoiman lisäksi.
Visit Kalajoen toiminnanjohtaja Johanna Nakkula toivottaa kaikki leijonat lämpimästi

tervetulleeksi perheineen ja
ystävineen. Nakkula vinkkaa
saapumaan jo ennen kokousta,
ja viipymään vaikka vähän pidempäänkin, sillä Kalajoella
riittää paljon tarjottavaa.
– Vuosikokousviikonloppuna
on myös Kalajoen kesäkauden
avaus, joten alueella on varmasti tuolloin mukava tunnelma ja
paljon tekemistä. Toivomme
Lionseille oikein onnistunutta
vuosikokousta ja toivotamme
osallistujat tervetulleeksi myös
muulloin Kalajoelle viettämään
vapaa-aikaa ja kokoustamaan,
Nakkula toivottaa.

Näin voit
valmistautua
Vuosikokous-viikonlopun ohjelmaan kuuluu muun muassa
perjantaina
golf-tapahtuma,
Suomen
Lions-liiton
sekä
Arne Ritari säätiön hallitusten
kokoukset,
yleisötapahtuma
Ostoskylä Raitissa, VCC-ehdokasesittely, Itämeri-kampanja
-seminaari, avajaisjuhla ja merihenkiset rantaleijonailtamat.
Lauantaina vuorossa ovat
PCC-tapaaminen,
Lippumarssi, Vuosikokous, Arne
Ritari -tilaisuus, puoliso- sekä
perheohjelmat, Melvin Jones

-tilaisuus ja päivän päätteeksi
iltagaala. Sunnuntaina pidetään
vielä KVN:n järjestäytymiskokous.
Lauantaina puoliso-ohjelmissa on tarjolla mahdollisuus tutustua ydinvoimalahankkeeseen
Pyhäjoella tai vierailla kalajokisissa nähtävyyksissä kiertoajelulla Havulan kotimuseoon,
keramiikkapaja Iso-Pahkalalle
ja Hiekkasärkille.
Kokouspaketit on jaoteltu
erilaisiin
kokonaisuuksiin.
Kokoustajilla on mahdollisuus
osallistua
vaihtoehtoisesti
sekä perjantain että lauantain
kokoukseen ja iltajuhlaan tai

vain perjantain iltajuhlaan
tai vain lauantain iltajuhlaan.
Kokousilmoittautuminen
on
avautunut.
Kokouspassien hinnat vaihtelevat koko kokousohjelman
sisältävästä
Sluuppi-passista
(185 euroa ennakkoilmoittautuneille) pelkän vuosikokouksen
kahveineen sisältävään Öykkipassiin (30 euroa ennakkoilmoittautuneille).
Tarkemmat tiedot passeista
hintoineen löytyvät lionskalajoki2019.com kotisivuilta ja infopuhelimesta numerossa p. 046
921 1080.
Kokouspaikka on Event Park
Arena, Kalajoen matkailualueella Hiekkasärkillä. Kokouksen teema on Puhdas meri –
puhdas maa.
Majoitusvaraukset voi tehdä
Kalajoen
Keskusvaraamolta
puhelimitse p. 08 469 4449 tai
netissä
www.kalajoenkeskusvaraamo.com.
Majoitusvaihtoehtoja on ja kaikki sijaitsevat kävelyetäisyyden päässä
kokouspaikasta. Majoituskoodi
on LCKalajoki2019. Junalla
matkustaville järjestetään kuljetus Kokkolan ja Ylivieskan rautatieasemilta Kalajoelle ja takaisin.
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LIONSKLUBIEN YHTEYSTIEDOT

Arne Ritari –säätiö
Arne Ritari -säätiö
Suomalaisen lionstyön tukena

Haluatko olla yhdessä tekemässä
lähiyhteisöstäsi ja koko maailmasta parempaa?
Kainuun, Oulun ja Raahen seutujen I-piirissä leijonaklubeja on yli 50.

OTA YHTEYTTÄ JA TULE MUKAAN!

Kummit Unto Haverinen ja Esko Pesonen kiinnittämässä lionsmerkkiä uusien jäsenten rintapieliin.

Onnittele tapahtumaa
upealla
Lionsadressilla

Suomussalmella uusia
jäseniä palvelutyöhön

l

ionsjärjestössä on viime vuosien

Aarne Ritari –säätiö
www.lions.fi

keskeisiä haasteita ollut uusien jäsenten saaminen mukaan
toimintaan. Tämä ei liene pelkästään
järjestömme ongelma, vaan koskenee
laajemminkin yhdistys- ja järjestökenttää.
Syitä voi etsiä yhteiskunnan ja
työelämän muutosprosesseista sekä
yksilöiden asenteissa ja arvomaailmassa
tapahtuneista muutoksista. Muuttoliike
väestökeskuksiin jatkuu voimakkaana,
maaseudulla väki vanhenee ja ikärakenne vinoutuu alueiden tappioksi.
Kaikesta huolimatta klubimme jäsenmäärä on viime vuodet pysynyt suhteelli-sen vakiintuneesti parinkymmenen

paremmalla puolella. Helmikuun kokouksessa klubimme presidentillä Tuomas Pyykkösellä ja klubimme jäsenillä
oli mieluinen tehtävä toivottaa tervetulleiksi kaksi uutta jäsentä.
Lionien rivejä täydentämään astuivat
Eero Moilanen ja Veikko Huovinen.
Molemmat hyvin tunnettuja persoonia
paikkakunnallamme.
Eero on monialayrittäjä, joka on
laajemminkin ullut tunnetuksi erityisesti pioneerityöstä Venäjän matkojen
järjestäjänä. Veikko tunnetaan ravintoloitsijana ja kainuulaisen ruokaperinteen
vaalijana.
ENSIO KETTUNEN

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

Jotta kaikilla olisi mahdollisuus elää hyvää arkea.

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

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

LUOVUTA
ISÄNMAASI
ONNELLISEMPANA
NOUSEVILLE
SUKUPOLVILLE

Bongaa meidät messuilta
ja arvaa: paljonko sokeria?
Yksi Lions-järjestön maailmanlaajuisista
palvelukohteista on diabeteksestä kärsivien
perheiden auttaminen ja tiedon levittäminen sairaudesta. Olemme mukana monilla
messuilla ja tapahtumissa kertomassa mitä
Lions-toiminta oikein on. Tule sinäkin osallistumaan ilmaiseen arvontaan ja veikkaa,

kuinka monta sokeripalaa tietyissä
tuotteissa on. Tiskillämme esitellyistä
tuotteista ja niiden sokerimääristä saa
siihen vähän mittasuhteita. Ruokaaineiden sokerisuudessa riittää ihmeteltävää kaikenikäisille.
Nähdään!

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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PISTÄ HYVÄ KASVAMAAN!
Löytyykö sinusta leijona, joka haluaa
auttaa lähimmäisiäänja 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
Facebook: Lions I-piiri ja I-piirin leijonat
Instagram: lions_finland_i
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