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Piirrokset ovat suomalaisten lionien omakuvia.

Haluatko mukaan tekemään hyvää?
Alueellamme toimii 52 klubia,
löydät niistä varmasti sinulle sopivan.
Ota rohkeasti yhteyttä!
Tämä Tervaleijona-lehti on Suomen Lions-liiton I-piirin oma julkaisu.
Piirin lionsklubit sijaitsevat Oulun ja Raahen talousalueilla, Oulujoen
varressa sekä Kainuussa. Klubeja on 52 ja niissä yhteensä noin 1 100 jäsentä.
Piirimme sivuilta www.lions107-i.fi/klubit/ näet listan klubeista ja pääset
linkin kautta etsimään itsellesi sopivan klubin.
Valtakunnallisen liiton sivuilta www. lions.fi/i löydät juttuja klubiemme
toiminnasta.
Sosiaalisen meidan kanavilta meidät löytää nimellä Lions I-piiri ja
Lions I-piirin leijonat. Useilla klubeilla on myös omia profiileja.

Tervetuloa mukaan!
Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lions.fi:
Antero Stenius, piirikuvernööri
Seija Stenius, piirisihteeri
Eija Tuomaala, jäsenjohtaja
Mari Korpela, palvelujohtaja
Tapani Tasanto, koulutusjohtaja
Ulla Karppinen, viestintäjohtaja
sekä lions.oulu@gmail.com
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Suomen Lions-liitto
I-piirin lehti syksy 2020

Päätoimittaja: Antero Stenius
Toimituskunta:
Raimo Heikkinen, Ulla Karppinen,
Elsi Salovaara, Antero Stenius

Taitto ja ulkoasu: Elsi Salovaara
Kansikuva: Tuulia Suomela
Painopaikka: PunaMusta, Forssa
Painos: 5000 kpl
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PÄÄKIRJOITUS

Lionstoiminta
muuttuvassa maailmassa

M

aailmalla Lions-toimintaa on ollut jo sata vuoitta, Suomessakin jo 70 vuotta. Vapaaehtoistyöstä on alettu keskustelemaan vasta kun ihmisillä on ollut aikaa erottaa työ ja vapaa-aika
toisistaan. Työelämän muutokset näkyvät myös harrastustoiminnassa ja siihen sitoutumisessa. Ihmiset toimivat yhä
enemmän niillä alueilla ja sellaisissa tehtävissä, jotka sillä
hetkellä kiinnostavat.
Lions-toiminta antaa jäsenilleen tutkimusten mukaan verkostoja, joita muodostavat ystävät ja tuttavat sekä kontaktit
muihin ammattikuntiin ja yhdistyksiin. Oppiminen ja itsetuntemus ovat merkittäviä motivaatiotekijöitä leijonatoiminnassa.
Erityisesti nuoria toimintaan mukaan pyytäessä on
tärkeää painottaa antamisen mahdollisuuksia. 60 priosenttia
nuorista lähtisi vapaaehtoistyöhön, jos siihen tarjottaisiin
mahdollisuus.
Millainen sitten on tulevaisuuden toimintaympäristö?
Selkeästi on nähtävissä, että työ, ja sen myötä myös vapaaehtoistyö, koostuu erilaisista osista, sirpaleista, eikä ole
niin kokonaisvaltaista kuin nykyisin. Lisäksi kolmas sektori ammattimaistuu, jolloin se alkaa työllistää ja tuottaa enemmän palveluita, jotka aikaisemmin tehtiin viranomaistyönä.
Tulevaisuuden lionsklubit nähdään erilaisiin teemoihin
keskittyvinä yhdistyksinä unohtamatta perinteisiä toimintamuotoja. Muutoksen keskellä järjestöt, jotka
osaavat lukea ajan merkit älykkäästi
oikein ja uudistavat toimintaansa
tarpeeksi nopeasti pärjäävät
paremmin. Joskus tietyt tavat
muodostuvat ajan saatossa
ainoaksi oikeaksi tavaksi
toimia. Nämä tavat ovat
muodostuneet kokemuksen
ja todellisuuden kautta.

Antero ja Seija Steniuksen yhteinen harrastus
on moottoripyöräily.

Jos nämä tavat muodostuvat ehdottomiksi toimintatavoiksi, ne määrittävät todellisuuden kokemusta ja rajoittavat muutosta. Joskus pitäydytään vanhaan niin
paljon, että oletetaan maailman muuttuvan omien toimintatapojen mukaiseksi. Tällaisten organisaatioiden on
mahdoton kohdata todellisuutta tässä hetkessä. Muutoksen avaintekijöitä ovat vanhojen tapojen kyseenalaistaminen ja uuden vastaanottaminen.
Muuttuvassa
toimintaympäristössä
Lions-toimintaa kantavat arvot, joita ovat luotettavuus, ihmisläheisyys,
palveluhalu, talkoohenki sekä sopivassa suhteessa paikallisuus ja kansainvälisyys. Suomalaisten arvojakaumassa
neljä tarkeintä arvoa ovat eri selvitysten muukaan hyväntahtoisuus, turvallisuus, universalismi ja yhdenvertaisuus.
Muistamalla kaikessa toiminnassa hyväksyttyjä ja
hyväksi koettuja arvoja, voimme sopeuttaa toimintaamme muuttuviin olosuhteisiin.

Antero Stenius		

Piirikuvernööri 2020–2021		

Seija Stenius

Piirisihteeri 2020–2021
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LCI on kaikkien lionien kattojärjestö

T

Lioneilla on viisi palveluteemaa: diabetes,
ympäristö, nälkä, näkökyky ja lasten syövät.
Yllä niiden tunnukset.

“

he International Association of
Lions Clubs (LCI) perustettiin 7.6.1917 Chicagossa, Yhdysvalloissa. Järjestön perustaja oli
chicagolainen vakuutusmies Melvin
Jones. Kantavana ideana oli liikemiesklubin aktiivisuuden suuntaaminen
hyväntekeväisyyteen.
Järjestön
tunnuslauseeksi
muotoutui iskulause ”We serve”, suomeksi
“Me palvelemme”.
Järjestö laajeni parissa vuodessa
Kanadaan ja Kiinaan. Sen jälkeen mukaan tulivat Keski- ja Etelä-Amerikan
maat.
Tänä päivänä kansainväliseen lionsjärjestöön kuuluu noin 200 maata tai itsehallinnollista aluetta. Lioneja on maailmassa yli 1,4 miljoonaa.
Lionsjärjestö on yksi YK:n peruskirjan allekirjoittajista. Järjestöllä
on kansainväliset sivut myös suomeksi
osoitteessa www.lionsclubs.org/fi.
Yritykset valitsivat vuonna 2007
Lions-järjestön
parhaimmaksi
yhteistyökumppanikseen
(Financial
Times 2007). Järjestö oli paras rahankäytön luotettavuudessa, avustusohjelmien toteuttamisessa, sisäisessä
ja ulkoisessa viestinnässä, ohjel-

Yritykset valitsivat
Lions-järjestön
parhaaksi yhteistyökumppanikseen.

mien soveltuvuudessa ympäröivään
yhteisöön sekä tukijoidensa tavoitteiden ymmärtämisessä.
Euroopan ensimmäinen lionsklubi
perustettiin Tukholmaan vuonna 1948.
Suomeen lionsaatteen toi kanadansuomalainen Arne Ritari. Ensimmäinen suomalainen lionsklubi LC Helsinki-Helsingfors perustettiin 14.8.1950.
Suomi oli maailman 29. lionsmaa.
Matkatoimiston omistaja Arne Ritari
järjesti matkoja Helsingin olympialaisiin ja samalla kokosi joukon suomalaisia
perustamaan ensimmäistä lionsklubia.
Seuraavina vuosikymmeninä lionsjärjestö kasvoi yhdeksi maamme
suurimmista vapaaehtoistyötä tekevistä
järjestöistä.

2020 on kolminkertainen juhlavuosi

V

uonna 2020 juhlitaan suomalaisen lionstoiminnan 70-vuotistaivalta ja Suomen Lions-liiton
60-vuotisjuhlaa. Oulun ja Raahen seudut
sekä Kainuun kattava I-piiri juhlisti myös
55-vuotista taivaltaan.
Suomi kuuluu 70 toimintavuoden jälkeen edelleen maailman aktiivisimpiin
lionsmaihin. Suomi on maailman 13. ja
Euroopan neljänneksi suurin jäsenmaa.
Ensimmäinen suomalainen lionsklubi LC Helsinki-Helsingfors perustettiin
elokuussa 1950.
− Lionstoiminta syntyi Suomessa
hyvin hankalassa yhteiskuntapoliittisessa tilanteessa. On jo saavutus sinänsä,
että olemme nousseet näin isoksi ja
merkittäväksi toimijaksi vapaaehtoistyön

kentässä, Suomen Lions-liiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka sanoo.
Suomen Lions-liitto on valtakunnallinen kattojärjestö, jonka lionsklubit
perustivat 24.10.1960 hoitamaan valtakunnallista yhteistyötä, maanlaajuisia
kampanjoita ja tukemaan klubien toimintaa.
Kuikka muistuttaa, että poikkeuksellisina koronapandemian aikoina tarvitaan
tekeviä käsiä ja yhteisöllisyyttä. Lionit
ovatkin jo mukana talkoissa auttamassa
sekä käytännön toimin että taloudellisin
avustuksin. Toimet jatkuvat poikkeusaikojen päätyttyä.
Kuluneen viime vuoden aikana suomalaiset lionit ovat käyttäneet noin 300
tuntia vapaa-aikaansa palvelutyöhön ja

keränneet yli kolme miljoona euroa varoja, jotka ovat menneet perille kohteisiin.
Suomessa on lähes 22 000 leoa ja leijonaa.
– Juhlavuotemme tuo esille kaikenlaisia leijonia ja leoja ja heidän monia tapojaan tehdä hyvää. Juhlavuoden logokin
on luotu leojen ja leijonien tekemistä piirroksista aiheesta ”Millainen leijona piilee
sisälläni?” Kuikka muistuttaa.
− Leijonat tekevät palkatonta vapaaehtoistyötä ympäri Suomen. Yhä useammilla ihmisillä on halu olla mukana vapaaehtoistyössä, ja me tarjoamme siihen
mahdollisuuden.
Lue lisää: www.lions.fi
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Suomen lionsklubien
yhteisiä aktiviteetteja
Nuorisovaihto
Suomen Lionsklubit lähettävät vuosittain noin 300 nuorta nuorisovaihtoon
perheisiin eri puolille maailmaa. Vastaavasti Suomen lionsklubit vastaanottavat 200–300 nuorta muualta maailmasta nuorisoleireille ja vierailuun
suomalaisissa perheissä.

Lions Quest
Elämisentaitoja – Lions Quest on Lions-järjestön maailmanlaajuinen
ohjelma 5–25-vuotiaiden lasten ja nuorten elämänhallinnan tukemiseksi.
Suomen Lionsklubit ovat kouluttaneet yli 16 000 opettajaa toteuttamaan
ohjelmaa Suomen kouluissa.
Lasten turvallista netinkäyttöä opettava Turvallisesti netissä – Vastuu on
meidän -oppaat ovat Lions Quest –ohjelman osa.

Rauhanjuliste- ja
esseekirjoituskilpailu
Joka vuosi Suomen lionsklubit kutsuvat
oman alueensa 11–13-vuotiaita koululaisia mukaan kansainväliseen rauhanjulistekilpailuun. Kilpailun voittaja saa
palkintonsa vuosittain YK:ssa vietettävänä Lions-päivänä. Rauhanjulistetöitä
on julkaistu muun muassa YK:n postimerkeissä. Näkövammaisten nuorten
on mahdollisuus osallistua kilpailuun
esseekirjoituskilpailun kautta.

MITÄ LIONIT
TEKEVÄT
JA MIKSI?

Leot
Leot ovat lionsklubien oma nuorisoaktiviteetti. Leot ovat 12–30-vuotiaita.
Toiminta tapahtuu leoklubeissa, joita tukevat ja auttavat niiden perustajina toimineet lionsklubit. Leotoiminnan tavoitteena on kasvattaa nuoria
palveluun.

Katastrofiapu
Suomen Lions-liitolla on oma katastrofirahasto, jonka kautta lionsklubit
lahjoittavat rahaa äkillisten katastrofien sattuessa.

Punainen Sulka ja Sight First
Punainen Sulka on Suomen lionsklubien valtakunnallisten varainkeräysten
tuotemerkki. Punaisen Sulan merkeissä on järjestetty kuusi valtakunnallista keräyskampanjaa. Sight First vuorostaan on kansainvälisen Lions-järjestön ohjelma, jolla kerätään varoja näönsuojeluun kehitysmaissa.

Lionsperiaatteet
PIDÄ päivätyötäsi kutsumuksena ja
hoida työsi niin, että herätät luottamusta.
PYRI tekemään työsi menestyksellisesti. Olet oikeutettu kohtuulliseen
korvaukseen vaivoistasi, mutta älä
tavoittele epäoikeudenmukaisia
etuja.
MUISTA, että oman liiketoiminnan
kehittämisen ei tarvitse tapahtua
muiden kustannuksella; muista olla
lojaali asiakkaillesi ja rehellinen
itsellesi.
AINA kun epäilet asemani tai
toimintasi oikeudenmukaisuutta tai
eettisyyttä, ratkaise nämä epäilyt.
PIDÄ ystävyyttä tavoitteena, ei
keinona. Tosiystävyys ei ole riippuvainen keskinäisistä palveluista,
vaan tosiystävyys ei vaadi mitään ja
hyväksyy palvelun siinä hengessä,
jossa se annettiin.
TÄYTÄ aina yhteiskunnalliset
velvollisuutesi, osoita sanoin ja teoin
oikeudenmukaisuutesi ja rehtiytesi
maatasi ja yhteiskuntaasi kohtaan.
Anna niille vapaasti ajastasi, työvoimastasi ja varallisuudestasi.
AUTA muita tarjoamalla sympatiaa ahdistuneille, apua heikoille ja
omistasi vähäosaisille.
OLE VAROVAINEN kritiikin
suhteen ja avokätinen kiitoksessa.
Pyri rakentamaan tuhoamisen sijaan.
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Korona ei ole estänyt palvelutyötä

V

iime kauden piirikuvernööri Hannu Anttonen iloitsee siitä, että
klubit ideoivat koronapandemian
aikana myös uusia tapoja auttaa, eivätkä
jääneet niin sanotusti tuleen makaamaan.
I-piirin yhteistä suurta aktiviteettia,
OYS syöpälasten osastolle lahjoitettuja
hyvinvointikasseja tuki noin 30 klubia,
10 yritystä ja yksittäisiä henkilöitä. Näitä
kasseja tehtiin 150 kappaletta.
– Niiden avulla tuetaan lapsipotilaita
ja heidän perheitään pari vuotta eteenpäin, Anttonen kertoo.
Monet Oulun seudun klubit osallistuivat keväällä lasten diabeteksen liittyvän
hypo-koiran koulutuksen rahoittamiseen.
Palveluaktiviteetteja ovat lisäksi olleet
muun muassa senioreiden kauppa-apu
sekä erilaiset vanhusten ilahduttamiset
niin palvelutaloissa kuin kodeissa.
Varsinkin Oulun seudulla useat klubit ovat lahjoittaneet ruokalahjakortteja
varattomille perheille. Erilaisia lahjakortteja ja ruokakasseja Leijonat lahjoittivat
Oulun seudulle yhteensä yli 7 000 euron
arvosta.
Kevään lahjoituksiin kuuluvia oppilasstipendejä jaettiin normaalisti. LC

Pateniemen
leijonat putsasivat venesataman aluetta ja
nauttivat päälle
makkarat.

Oulu/Oulujoki lahjoitti pari tietokonetta etäopiskelun mahdollistamiseksi oppilaille, joilla ei ole omaa konetta.
Kaksi oulunsalolaista klubia – LC
Oulunsalo ja LC Oulunsalo/Salottaret –
siivosivat toukokuussa Papinjärven uimarantaa ja Kempeleessä vastaavasti LC
Kempele/Sampola ja LC Kempele/Aurora pitävät puhtaana Baanaa.
– Baana puhtaana on klubien konkreettinen ympäristöteko Kempeleen

kunnan pitämiseksi viihtyisänä asuinpaikkana. Se on myös esimerkki yhteisvastuullisuudesta kaikille kuntalaisille, Anttonen kiittelee.
Kainuussa esimerkiksi LC Kuhmo/
Kuhmonniemi osallistui vanhan pappilan
korjaukseen, tienvarsien siivoamiseen ja
jakoi avustuksia.
Tiedot perustuvat kesäkuussa tehtyyn
klubikyselyyn. Kyselyyn vastasi 14 klubia piirin 52:sta klubista.

JÄSENJOHTAJAN TERVEISET

Sinua ja taitojasi tarvitaan

S

yksy on tullut ja se on maalannut lehdet puissa sateenkaaren väreillä. Luonto on antanut meille tänä
vuonna upean marjasadon monessa muodossa. Siitä
iloitkaamme.
Olemme myös eläneet haasteellisia kuukausia koronan
kanssa. Se on tuonut paljon harmia monille, joten elämä
on vaikeutunut. Leijonat ovat auttaneet monella tapaa –
Olemmehan maailman suurin palvelujärjestö! On kuljetettu
ruokakasseja ja autettu monella tapaa hädässä olevia.
Luonto kaikkineen on meille leijonille tärkeä asia ja
olemmekin jo vuosia järjestäneet tapahtumia, johoihin
olemme kutsuneet kouluja, päiväkoteja ja järjestöjä ja kaikkia muitakin, joita asia kiinnostaa. Keräämme tuolloin
roskia luonnosta, että vosimme nauttia sen puhtaudesta.
Olemme järjestäneen myös lukuisia diabeteskävelyjä monilla paikkakunnilla. Näin poikkeusaikoina ulkona
kokoontuminen on riskittömämpää ja tokihan me huomioimme turva-asiat huolella.

Yhdessä hyvän tekeminen on mukavaa. Uusia leijonia
olemme saannet joukkoomme. Ja siitä olemme iloisia.
Oletko sinä miettinyt, että olisko sinulla aikaa auttaa lähimmäistäsi jollain tapaa?
Voit olla mukana oman aikataulun mukaan. Tuo mukanasi
omat taitosi järjestöömme, koska niitä tarvitsemme.
Kerron mielelläni sinulle
lisää toiminnastamme,
ota rohkeasti yhteyttä!

Eija Tuomaala

040 8678152
eija.tuomaala@lions.fi

GALLUP
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“

Miksi minusta tuli lion ja mitä siitä saan?
Olin hiljattain jäänyt eläkkeelle ja päättänyt mennä mukaan johonkin
vapaaehtoistoimintaan. Jäälissä oli kylätapahtuma ja siellä lion Päivi
Saarinen sekä jäsenjohtaja Hannu Saarinen esittelivät LC Jäälin toimintaa sekä Lions-toimintaa yleisemminkin. Vaikka en ollut aiemmin
ajatellut tulevani mukaan nimenomaan Lions-toimintaan, niin kiinnostuin niin paljon, että kävin myöhemmin klubin järjestämässä esittelyillassa. Sen jälkeen päätin hakeutua Jäälin klubiin. Olen ollut erittäin
tyytyväinen jäsenyydestäni ja erityisesti pidän toimimisesta erilaisissa
tapahtumissa. Olen kokenut olevani todella tervetullut klubiin ja
klubissamme on hyvä porukka ja siellä on helppo olla.
LC Jääli

“

Anne Pikkuhookana

Olen ollut LC Sotkamo/Vuokatin jäsen vuodesta 2016. Kun syksyllä neljä vuotta sitten sain kutsun jäseneksi, en aavistanut mitä
kaikkea mukavaa se tuokaan tullessaan. Olen saanut tutustua
uusiin ihmisiin, päässyt viettämään yhdessä aikaa kuuluen huippuporukkaan ja ennen kaikkea olen saanut tehdä hyvää yhdessä
toisten kanssa. En olisi uskonut löytäväni itseäni sienimetsästä tai
paikallisen kaivoksen näköalapaikalta, mutta niitä on Lionstoiminta tuonut tullessaan. Kuten myös akkuporakoneen käytön
opettelua ja naulojen naputusta. 9-vuotiaan poikani sanoin: “Se
leijonajuttu taitaa olla kivaa, kun aina tulet niin hyvällä tuulella
kotiin!”

Elisa Partanen

LC Sotkamo / Vuokatti

Olen ollut puolisoni mukana palvelukumppanin roolissa ollut jo
vuodesta 1999. Vuonna 2013 minut pyydettiin Sotkamo/Vuokatin
klubin jäseneksi, ”koska kuitenkin lähes kaikissa klubitapaamisissa
olin mukana”. Olen saanut tutustua uusiin samanhenkisiin ihmisiin
niin klubissa kuin piirissä. Olen saanut hoidettavaksi mielenkiintoisia
tehtäviä. Olen toiminut klubin sihteerinä, presidenttinä sekä oman
lohkon puheenjohtajana. Kaikki nämä tehtävät ovat opettaneet paljon
uusia asioita. Kokonaisuutena positiivinen kokemus.
LC Sotkamo / Vuokatti

“

Terttu Ketomäki

Liityin LC Kuhmo/Kuhmoniemen puolisoihin
1997, Helenoiden liitännäisklubiin 2009 ja LC
Kuhmo/Helenoihin perustajajäsenenä 2011.
Antoisinta oli piirikuvernöörin puolisona olo
2009–2010. Klubitapaamisten jälkeen on aina
hyvä mieli palata kotiin.

Sinikka Soikkeli

LC Kuhmo / Helenat

“
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Syöpää sairastaville
lapsille ja heidän
perheilleen
lahjoitetut
hyvinvointikassit
helpottavat arkea
sairaalassa.

Lahjapaketin sisältöä.

PIIRIN YHTEINEN AKTIVITEETTI

Hyvinvointikassissa

HOIDOT ALUEELLAMME
Osasto 51 OYS:ssa on 0–18-vuotiaiden lasten ja nuorten sisätautiosasto, missä hoidetaan verija
syöpäsairauksia
sairastavia
lapsia ja nuoria Pohjois-Suomesta.
Pohjois-Suomessa sairastuu joka
vuosi noin 30 uutta lasta syöpään.
Osa aiemmin hoidetuista lapsista
palaa myös uudelleen hoitoihin.
Leukemia ja aivokasvaimet ovat

yleisimmät syöpäsairaudet. Hoidot
kestävät keskimäärin 2,5 vuotta.
Kiinteiden kasvainten hoidossa kirurgialla on keskeinen merkitys sytostaatti- ja mahdollisen
sädehoidon lisäksi. Hoidon kesto
vaihtelee diagnoosin mukaan puolesta vuodesta kahteen vuoteen ja
hoito edellyttää monen erikoisalan
yhteistyötä.
Keskimäärin 70 prosenttia kaikista syöpään sairastuneista lapsista
paranee ja heidän jälkiseurantansa
tapahtuu osaston yhteydessä toimivalla poliklinikalla.
Lapsen tai nuoren vakava sairaus
vaikuttaa koko perheeseen. Hoitojaksot osastolla voivat olla pitkiäkin.
Osastolla pyritään perhekeskeiseen
työskentelyyn. Toinen vanhemmista
on mukana koko hoitojakson ajan.
OIREIDEN HELPOTTAMISESTA

Syöpähoidot aiheuttavat lähes poikkeuksetta kivuliaan suutulehduksen, joka vaikeuttaa puhumista ja

“

MIKSI
Lasten syöpä on Lionien kansainvälisen järjestön yksi viidestä palveluteemasta. Maailmanlaajuisesti jollakulla lapsella todetaan syöpä joka
kahden minuutin välein.
Lapsuusiän
syöpätapauksissa
on tapahtunut 13 prosentin kasvu
viimeisten 20 vuoden aikana.
Syövät todetaan keskimäärin 6
vuoden iässä, ja yli prosenttia lapsuusiän syöpäkuolemista tapahtuu
olosuhteissa, joissa resursseja ei ole
tarpeeksi.

Parasta suuterveyden
ja hyvän elämänlaadun ylläpitoa raskaiden
hoitojen aikana ovat
hyvä suuhygienia ja
terveellinen ruokavalio.

syömistä ja on riski yleisterveydelle sekä hoitojen jatkumiselle.
Parasta suunterveyden ja hyvän
elämänlaadun ylläpitoa raskaiden
hoitojen aikana ovat hyvä suuhygienia ja terveellinen ruokavalio.
Syöpähoidot muuttavat lapsen
makuaistia väliaikaisesti ja lisäksi heikentävät ruokahalua. Myös
kipeä suu voi vaikeuttaa ravinnon
saantia.
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Kuvakaappaus keräyksen toteuttamista esittelevältä videolta, Video toteutettiin yhteistyönä
Ammattiopisto Luovin opiskelijoiden kanssa.

Katso video
keräyksen
toteuttamisesta
YouTubesta
Lions I-piiri ->
Lions Club
syöpäprojekti

on mukana myös toivoa
Tämän takia energian saanti
turvataan hoitojen aikana mahdollisimman mieluisilla ruuilla. Tämä
on tärkeää hoitotulostenkin kannalta.
Ruokailu mieluisaa ruokaa nauttien
on tervetullut lapsen ja koko perheen
yhteinen hetki.
Lapsen arki sairaalajakson aikana on raskaita hoitoja ja pienikin
piristys on tervetullutta. Sairaalan
henkilökunnan ehdotus oli, että esimerkiksi muistoksi jäävä, toivoa ja
uskoa tulevaan tuova kertomus sekä
askarteluväline voisivat olla sellaisia.
Koko perheen jaksamista tukeva vanhempien ja terveiden sisarten
yhteinen tekeminen lapsen hoitojen
aikana esimerkiksi liikuntaharrastuksen merkeissä olisi sairaalan henkilökunnan mukaan erityisen toivottavaa.
MITÄ ME LIONIT TEIMME
OYSin lastenosastolta 51 saatiin
ehdotukset siitä, mitä hyvinvointikassi voisi sisältää. Kokosimme 150

hyvinvointikassia lapsille ja heidän
perheilleen.
Hyvinvointipaketti sisältää mm.
pikkupotilaille suunnatun positiivisen, Minna Immosen kuvittaman
ja hammaslääkäri Tiina Yliniemen kirjoittaman tarinan ”Lauri ja
hammaskeiju” sekä hammasharjan,
tahnan ja ksylitolipastilleita.
Pakkauksessa on mukana LOVIn
eläinhahmo, askartelu- ja väritystarvikkeita arkea ilahduttamaan ja
uimalasit tulevaa käyttöä varten.
Koko perhe voi myös yhdessä
nauttia Hesburgerin ja/tai Göremepizzerian aterian, joka on mieluisaa
ravintoa pikkupotilaille.
Hoplopin tai Superparkin liput
mahdollistavat
mieleenpainuvia
yhdessäolon hetkiä koko perheelle
seikkailuliikuntapaikoilla tai sisäaktiviteettipuistossa.
Elokuvateatteri Star on luvannut
järjestää vuosittain pikkupotilaille ja
heidän perheilleen elokuvaesityksen.
Hyvinvointipaketin sisällön tuot-

tamiseen osallistui 30 Lions-klubin
lisäksi 10 yritystä ja 7 yksityistä henkilöä. Hanke on hyvä osoitus Lionsklubien keskinäisestä yhteistyöstä ja
yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa.
Lahjoituksen rahallinen arvo on
noin 16 000 euroa. Saadun palautteen mukaan pikku potilaat ovat
nauttineet lahjastaan tavoitellulla
tavalla, joka riittää meille tekijöille
kiitokseksi.
Asiantuntijoina mukana ovat
olleet HLL Tiina Lämsä, taiteilija
Minna Immonen, FM Anna Anttonen, EHL Sari Koskinen, osastonhoitaja Anna-Maija Mertaniemi ja
osastoylilääkäri Riitta Niinimäki,
professori Vuokko Anttonen. Teksti koostuu osaksi asiantuntijoiden
lähteistä.
Kiitokset kaikille isosta työstä
pikku potilaiden hyväksi!

Hannu Anttonen
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Kesällä 2017 I-piiri järjesti kansainvälisen nuorisoleirin. Kuva on otettu Luurinmutkan leirikeskuksessa Utajärvellä.

Nuorisovaihto antaa
unohtumattomia elämyksiä
Nuorisovaihto on
tunnetuin lionsklubien
aktiviteetti. Siinä jos
missä koetaan iloa ja
onnistumisen tunnetta.

N

uoret
kertovat
innokkaasti matkastaan ja sen tuomasta
kokemuksesta – sekä monesti
yhä rohkeimmiksi muuttuneista nuorista. ”Miten minusta hiljaisesta ja sivuun
vetäytyvästä nuoresta tulikin avoin ja
seurallinen nuori!”
Nuorisovaihto on 17–21-vuotiaiden
nuorten pääsääntöisesti kesäaikana ta
pahtuvaa muutaman viikon mittaista tu
tustumista muihin maihin ja niiden kult
tuuriin. Tämä tapahtuu perheoleskelun
ja kansainvälisten leirien muodossa.

Vuosikymmenten aikana on tuhansia nuoria ottanut osaa kansainväliseen nuorisovaihtoon. He ovat saaneet
elämyksiä, joita eivät unohda koskaan.
Nuoret ovat saaneet vaihdosta monia
pitkäaikaisia ystäviä. Ovatpa jotkut
löytäneet jopa puolison elämäänsä.
Nuorisovaihto on kahdensuuntaista.
Suomesta lähtee nuoria vaihtoon, ja vastaavasti tänne saapuu nuoria.
Moni klubi lähettää mielellään nuoria
vaihtoon, ja vastaavasti tänne tuleville
nuorille pitää löytää isäntäperheet leirin
yhteyteen.
Aina pitää muistaa, että lähtijöille
joku perhe jossakin avaa sinne saapuvalle nuorelle kotinsa oven. Miksemme
me siis vastaavasti avaisi kotimme ovea
tänne saapuvalle nuorelle?
Viime vuosina Suomesta on lähtenyt
noin 200 nuorta ja tänne on saapunut
140–160 nuorta. Suomessa järjestetään

4–5 kansainvälistä leiriä kesässä.
Nuorisovaihto on lionsklubien ak
tiviteetti. Klubit hyväksyvät ja ”lähet
tävät” nuoren vaihtoon ja järjestävät
perheoleskelumahdollisuuden Suomeen
saapuville nuorille.
Tavallisesti lähettävä klubi tukee nuo
ren matkaa taloudellisesti erikseen so
vittavalla euromäärällä. Eettisistä syis
tä lionsklubin jäsenen lapselle tällaista
tukea ei voida maksaa.
Suomen lionsklubit tukevat yhteis
vastuullisesti täällä järjestettäviä kan
sainvälisiä leirejä.
Oletko kiinnostunut
osallistumaan Lions-järjestön
nuorisovaihtoon?
Ota yhteyttä piirimme
nuorisovaihdosta vastaavaan
Marika Haapakoskeen
marika.haapakoski@lions.fi
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Lions Quest -koulutukset
= apua opettajille ja kasvattajille

V

iime helmikuun lopulla Oulussa järjestettyyn Lions Quest -koulutukseen osallistui
21 opettajaa. Oulun koulutus ehdittiin järjestää juuri ennen kuin koronavirusepidemia alkoi
sulkea paikkoja.
Ilmoittautuminen on jo alkanut ensi vuoden
koulutukseen, joka järjestetään maaliskuun lopulla
Oulussa. Osallistujien määrä on rajattu 15 osallistujaan ja koulutuksessa noudatetaan THL:n sekä
Opetus- ja kulttuuriministeriön turvasuosituksia.
Lions Quest koulutus on suunnattu 5–25-vuotiaiden parissa toimiville opettajille ja kasvattajille.
Koulutus tarjoaa keinoja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun.
Pääteemoja koulutuksessa ovat lasten ja
nuorten itseluottamuksen, tunne-, vuorovaikutusja päätöksentekotaitojen sekä hyvinvointiosaamisen vahvistaminen. Erityistä huomiota kiinnitetään
ryhmädynamiikan ja positiivisen ilmapiirin rakentumiseen.
Koulutuksen osallistuja pääsee konkreettisesti
kokeilemaan toiminnallisia työskentelytapoja ja
menetelmiä. Koulutuksessa kokeillaan monipuolisesti erilaisia leikkejä ja toimintoja ja saadaan
hyviä vinkkejä muun muassa erilaisten persoonien
huomioimiseen luokassa.
Osallistujat ovat kiitelleet erityisesti materiaalipakettia, jonka jokainen osallistuja saa sekä paperisena että sähköisenä. Jokaiselle luokka-asteelle
on tehty oma kansio, jossa jokaiselle aihealueelle
on oma vihko.
Aihealueet sisältävät useita erilaisia valmiita
tuntisuunnitelmia, joista opettaja voi poimia käyttöönsä itselleen ja luokalleen sopivimmat. Materiaalipaketit ovat helppokäyttöisiä ja käytännöllisiä ja niistä on helppo koostaa erilaisia toimivia
paketteja eri aihekokonaisuuksista.
Koulumaailmassa työskentelevien lisäksi Lions
Quest -koulutusta järjestetään liikuntaseurakoulutuksena, joka on suunnattu eri lajien valmentajille
ja huoltajille. Oulun alueen liikutaseurakoulutus
järjestetään seuraavan kerran maaliskuussa ja se
on osallistujille maksuton.
Tessa Tieksola
tessa.tieksola@lions.fi
Suomen Lions-liitto on koordinoinut ja tukenut
ohjelmaa Suomessa yli 25 vuoden ajan.
Omat sivut: www.lionsquest.fi

LIONS QUESTIN SISÄLTÖALUEET
1. Turvallinen ryhmä
Myönteinen, erilaisuutta arvostava
oppimisilmapiiri
2. Itseluottamus ja päätöksenteko
Itsetunnon ja vastuullisuuden vahvistaminen
3. Vuorovaikutus
Kuuntelu- ja keskustelutaidot kotona,
koulussa ja vapaa-aikana
4. Tunteet
Tunnetaidot ja itsehallinta sekä erityisesti
muutoksessa tarvittavat valmiudet
5. Terveys
Terveen kasvun tukeminen ja
päihdeasenteen muokkaaminen
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Leotoiminta ohjaa nuoria aktiivisiksi auttajiksi

S

ana ”Leo” tulee sanoista Leadership, Experience ja Opportunity.
Tällä hetkellä Suomessa on noin 15
aktiivista leoklubia, joissa on toista sataa toimivaa
jäsentä. Leoklubien jäsenet ovat 12-35 -vuotiaita
nuoria, jotka haluavat auttaa paikallisesti erilaisin tavoin. Leotoimintaa löytyy noin 150 maasta.
Suomi on yksi suurimmista ja aktiivisimmista leomaista Euroopassa.
Leoklubit valitsevat omat virkailijansa, järjestävät omat kokouksensa sekä toimivat itsenäisesti. Paikallinen Lions Club, joka toimii leojen
taustaklubina, auttaa nuoria toimijoita tarvittaessa.
Suomen Leojen toiminnan painopiste on auttamisessa ja palvelemisessa. Leot toteuttavat isoja ja pieniä tempauksia tuodakseen apua ja hyvää
mieltä yhteisöille lähellä ja kaukana. Tempaukset,
eli aktiviteetit, jokainen klubi määrittelee omien
kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti.
Avun kohteina voivat toimia esimerkiksi erilaiset ja eri-ikäiset ihmisryhmät sekä ympäristö.
Suomalaiset leot ovat aktiviisia ja avoimia
nuoria, jotka haluavat auttaa ja tehdä maailmasta
paremman paikan tuleville sukupolville.
Suomen Leot
www.leo-clubs.fi
Facebook: www.facebook.com/Suomen.Leot
Instagram: www.instagram.com/suomenleot

Adressien ja joulukorttien
myynti tukee toimintaa
Arne Ritari -säätiön
tarkoituksena on
tukea ja edistää
Suomen lionsklubien
hyväntekeväisyyteen
johtavia aktiviteetteja
sekä vaalia Suomen
lionstoiminnan kummin,
Arne Ritarin, elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa.
Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto r.y:n jäsenklubien omille
ja yhteisille piiri- tai liittotason aktiviteeteille sekä
tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.
Lue lisää: www.lions.fi/toiminta/

Rauhanjulisteita vuodesta 1988
Rauhanjulistekilpailu syntyi vuonna 1988 ja sen tarkoituksena on
antaa nuorille tilaisuus käyttää taiteellisia kykyjään osoittaakseen,
miten he näkevät rauhan. Noin 350 000 lasta 75 eri maasta osallistuu
vuosittain kilpailuun. Lionsklubit järjestävät kilpailun, joka on avoin
11–13 vuoden ikäisille lapsille paikallisissa kouluissa tai organisoiduissa nuorisoryhmissä, kuten partiolippukunnissa.
Lue lisää www.lions.fi/toiminta/lapset_ja_nuoret/
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PIIRIN YHTEINEN AKTIVITEETTI

Tuomiokirkon urut soivat
syöpää sairastavien lasten hyväksi
Urkuri Maija Tynkkysen
50-vuotistaiteilijajuhlavuoden
konsertti kuullaan 11. lokakuuta
Oulun Tuomiokirkossa.

O

ulun Tuomiokirkon pitkäaikaisen urkurin Maija Tynkkysen juhlakonsertti pidetään Oulun tuomiokirkossa
sunnuntaina 11. lokakuuta kello 16.
Konsertin järjestävät Maijan lisäksi Oulun alueen
Lions-klubit sekä Oulun tuomiokirkkoseurakunta. Ohjelmalehtisen hinta on 15 euroa, Konsertin tuotto lahjoitetaan
Oulun yliopistollisen sairaalan lasten syöpäosastolla olevien
lasten hyväksi.
Konsertissa kuulemme urku- ja cembalomusiikkia.
Mukana ovat viulistit Sinikka Ala-Leppilampi ja Silja
Lassila, jotka ovat konsertoineet Maijan kanssa aikaisemminkin. Ohjelma sisältää kevyehköä klassista urku- ja cembalomusiikkia 1600-luvulta 1800-luvulle. Säveltäjinä ovat

Louis-Nicolas Clerambault, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven sekä Felix Mendelssohn. Säveltäjät liittyvät mukavasti toisiinsa, ja siitä kuulemme konsertissa.
Kun Maija Tynkkynen valittiin Ouluun Tuomiokirkon
urkuriksi 1972, tuli hänestä ensimmäinen nainen juuri Tuomiokirkon urkurin virkaan. Oulu oli siis edelläkävijä.
Maija toimi Oulussa urkurina kahteen otteeseen yhteensä
32 vuotta. Eläkkeelle jäätyään vuonna 2010 hän on jatkanut
konsertoimistaan.
Maija Tynkkynen on konsertoinut eri puolilla Suomea
sekä Ruotsissa, Saksassa, Puolassa, Sveitsissä, Hollannissa,
Tšekissä, Latviassa ja Brasiliassa. Hän on konsertoinut myös
cembalistina, muun muassa Oulun kaupunginorkesterin ja
Porvoon seudun orkesterin solistina.
Maija Tynkkynen on kiinnostunut useiden vanhojen soittimien keräilystä (mm. cembalo, klavikordi ja virginaali) ja
näille soittimille sävelletystä musiikista. Niinpä hän on konsertoinut myös näillä soittimilla.

Leena Saarela
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Lasten Leijonahiihtoja
sauvotaan ympäri maan

S

Haukipudashiihdot 2020.
Kuva:
Hannu Liljamo

uomen Lions-liiton ja Suomen Hiihtoliiton yhteistyö
lasten ja nuorten hiihtoharrastuksen lisäämiseksi
jatkuu talvella 2021.
Yhteistyö alkoi talvella 2020. Yhteisen kampanjan
tavoitteena on järjestää Lasten Leijonahiihdot koulujen
hiihtolomien aikaan, jolloin 4–12-vuotiaat lapset voivat
kokeilla hiihtoa.
Tänä talvena kampanjan tavoitteena on saada toteutettua yli 100 tapahtumaa. Lumettomissa olosuhteissa tarjolla
on vaihtoehtoinen ohjelma, jota parhaillaan valmistellaan.
Koko perheen tapahtumassa on lapsille tarjolla tekniikkarata ja hiihtokilpailu. Hiihtoliitto on tuottanut tapahtuman toteutuskonseptin ja ohjeistukset helpottamaan tapahtuman järjestämistä. Klubeilla on kuitenkin mahdollisuus
räätälöidä oman näköisensä tapahtuma.
Alustavasti alueelliset ajankohdat ovat pääsääntöisesti
hiihtolomien aikaan. Etelä-Suomessa hiihtolomaviikko on
viikolla 8, Keski-Suomessa viikolla 9 ja Pohjois-Suomessa
viikolla 10. Järjestävät lionsklubit voivat kuitenkin päättää
halutessaan paremman ajankohdan.
Paikalliset lionsklubit vastaavat hiihtopäivän kustannuksista ja järjestelyistä, hiihtoseurat opetuksesta ja
välineistä. Kampanjassa on mukana noin 800 hiihtoseuraa
ja lähes 900 lionsklubia.

Työ sydänten hyväksi
jatkuu sydäniskureita
hankkimalla
Suomalaisten leijonien kampanja sydäniskurien hankinnasta käynnistyi ensimmäisellä tilauksella tammikuun
2019 alussa. Nyt tilauksia on tehty jo lähes 200.
Sydäniskurikampanja on merkitykseltään yksi suurimmista suomalaisten leijonien yhteisaktiviteeteista. Klubien lahjoittamat sydäniskurit ovat osa yhteistä hyvää, josta
hyötyvät kaikki äkillisen sydänpysähdyksen kohteiksi joutuvat. Omalta osaltamme me leijonat olemme tälläkin aktiviteetilla mukana valtiovallan aloittamassa Suomi toimii
-kampanjassa.
Kampanja on yksi Suomen suurimmista lionien humanitäärisistä kampanjoista, josta hyötyy koko suomalainen
yhteiskunta. Kampanjan suojelijaksi on lupautunut ministeri, kansanedustaja Ilkka Kanerva.

Sydäniskurit tunnistaa ensiapukaapeissa tästä merkistä.
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LEIJONAPARTIO
Leijonapartio tukee vammaisten
ja pitkäaikaissairaiden lasten
perheitä järjestämällä kriisitilanteessa olevalle perheelle apua.
Apua voivat pyytää kaikki
erityislapsiperheet, etusijalla
ovat Leijonaemot ry:n jäsenperheet. Kyse on lyhytaikaisesta tuesta ennen kuin yhteiskunnan palvelut saadaan perheen
tueksi.
Leijonapartio auttaa mm.
siivoamalla, käymällä kaupassa, laittamalla ruokaa,
avustamalla sairaan tai vammaisen lapsenhoidossa.
Leijonapartiossa avun
toteuttavat Leijonaemojen
vapaaehtoiset ja joihinkin
toiminnan osa-alueisiin
käytetään asiantuntija-apua.

Lionit auttavat
erityislasten vanhempia

“

E

rityislasten vanhempien vertaistukiyhdistys Leijonaemot ja
Suomen Lions-liitto ovat aloittaneet yhteistyön. Syyskuussa
käynnistynyt yhteistyösopimus tarjoaa
mahdollisuuden haastavissa tilanteissa
olevien erityislapsiperheiden auttamiseen ympäri Suomen.
Leijonaemojen yksi toimintamuoto on
Leijonapartio, jossa tarjotaan lyhytkestoista apua silloin, kun avuntarvitsijalla ei
ole tukiverkkoja ja yhteiskunnan tarjoamat palvelut eivät kohtaa avuntarvitsijaa.
Leijonapartion avunpyynnöt ovat
monenlaisia. Osa avuntarvitsijoista kaipaa opastusta ja vertaistukea byrokratiaviidakossa esimerkiksi erilaisten
hakemusten kanssa, mutta osa avuntarpeista on hyvin konkreettisia: tarvitaan
apua kaupassakäynnissä, aidanrakentamisessa tai vaikka valaisimien kiinnittämisessä.
Yhteistyösopimuksen myötä Leijonaemot välittää soveltuvat Leijona-

Suomessa on paljon
perheitä, joilta
puuttuu tukiverkosto
kokonaan. Voimme
nyt tarjota heille
paremmin apua.

partioavunpyynnöt paikallisille lionsklubeille, jotka ottavat asian hoitaakseen.
− Mielestäni tämä on yhteistyötä
parhaimmillaan. Lions-klubien tavoitteisiin kuuluu auttaminen, ja Leijonaemoissa on paljon vaikeissa
elämäntilanteissa olevia erityislapsiperheitä, joille konkreettinen apu ar-

jessa on korvaamattoman tärkeää. Nyt
voimme yhdistää avuntarvitsijat ja auttajat uudella tavalla, Leijonaemojen
toiminnanjohtaja Pia Lemmetty kertoo.
− Suomessa on paljon perheitä, joilta
puuttuu tukiverkosto kokonaan ja olen
äärettömän onnellinen, että voimme nyt
tarjota heille paremmin apua, Lemmetty
jatkaa.
Suomen Lions-liiton toiminnanjohtaja
Maarit Kuikka on myös erittäin iloinen
yhteistyön aloittamisesta.
− Lions-järjestöllä on pitkät perinteet
auttamistyössä, ja yhteistyö Leijonaemojen kanssa luo varmasti uudenlaista
näkökulmaa lionsklubiemme työhön.
Auttaminen koetaan tärkeäksi, ja kun
voidaan olla varmoja, että apu menee
oikeaan kohteeseen, on vapaaehtoistyö
entistä mielekkäämpää.
Leijonaemot on valtakunnallinen
erityislasten vanhempien vertaistukiyhdistys, joka toimii yli diagnoosirajojen.
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Moottoripyörä
on moottoripyörä...

L

ions Bikers -motoristit ovat ajelleet yhdessä
jo 23 vuoden ajan. Ensimmäinen kokoontumisajo ja ryhmän perustaminen tapahtui
Porissa 1997, jossa myös vietettiin 20-vuosijuhlaa
elokuussa 2017. Mukana on edelleen kymmenkunta ryhmän perustajamotoristia.
Yksi pisimpään mukana ollut motoristi on Muhoksen klubin presidentti Erkki Ojala. Hänet kutsui mukaan Vihantilainen ”Gutzi”-motoristi. Aluksi ryhmä oli suljettu, vain kutsutuille tarkoitettu,
majoitus ym. järjestelyiden johdosta, mutta osallistujia oli jopa 50.
Kokoontumisajoja on ollut meidän piirissä Muhoksella, Tyrnävällä, Utajärvellä ja Oulussa.
Kokoontumisajot ovat suuntautuneet lähinnä
kotimaahan, mutta eräs ikimuistoisimmista ajoista Erkki Ojalan mukaan suuntautui Viron Pärnuun 2013. Paikallisina isäntinä olivat Pärnun
apulaiskaupunginjohtaja ja Viron Lions-liiton
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puheenjohtaja.

Itse tulin mukaan motoristeihin Erkin kutsusta 2013,
ja nyt olemme Seijan kanssa osallistuneet kokoontumisajoihin kahdeksan kertaa, aluksi yhteisellä pyörällä, mutta
nykyisi molemmat ajamme omalla ratsulla, minulla on
musta ja Seijalla on punainen karamelli.
Leijonamotoristiporukka on rentoa ja huumorintajuista sakkia. Ajaminen on nautittavaa ja rauhallista, joten
se sopii myöskin aloitteleville motoristeille. Joskus tosin hiki virtaa, kuten Virroilla 2016, kun lämpötila nousi
noin +30 asteeseen lauantain ajelun aikana.
Leijonamotoristien kokoontumisiin on osallistunut
vuosittain 50–15 motoristia, määrän vähetessä viime
vuosina osallistujien ikääntymisen johdosta. Motoristiporukkaan mahtuu ja toivotaan uusia jäseniä. Pyörän
merkillä, mallilla, koolla ja iällä ei ole väliä, kaikki kelpaa, sama koskee myös kuskeja ja kanssamatkustajia.
Jopa nelipyöräinen ajoneuvo on sallittu.
Erkki Ojalan mukaan motoristiporukalla on hyvä
yhteishenki, pitkäjännitteisyyttä odottaa aina seuraavan
vuoden kutsua, se on ”meidän oma juttu”, johon halutaan
palata vuosi vuodelta.
Tänä vuonna Lions Bikers -ajo järjestettiin Sotkamon
upeissa maisemissa, missä järjestettiin XXIV Leijona
Bikers -kokoontuminen 31.7.–2.8. Sotkamossa mukana
oli 15 leijonaa.

Tapahtuman järjestelyistä vastasi Vuokatissa Lion
Kari Kaleton, mistä hänelle suuret kiitokset. Ohjelma
oli perinteinen, perjantai-iltana saunottiin ja vietettiin
yhteistä iltaa, lauantaina kävimme Kajaanissa ase- ja
varusmuseossa ja ajeltiin Kontiomäen ja Naapurinvaaran
maisemissa. Illalla oli vuorossa sauna, yhteinen illallinen
sekä vuosikokous.
Ensi vuonna ajo suuntautuu Savonlinnaan.
Teksti ja kuvat: Antero Stenius
piirikuvernööri 2020–2021

Leijonamotoristit
Vuokatissa 2020:
Antero Stenius,
Kari Kaleton, Erkki
Ojala, Seija Stenius
ja Ritva Ojala.
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Kuvat: Karoliina Vilander

LEIJONAT PUHTAAN VEDEN PUOLESTA

Vesistökunnostukset
ovat yhteinen ponnistus

P

ohjois-Pohjanmalla on 472 järveä,
joiden ekologinen tila on luokiteltu. Näistä 75 (16 %) on alle hyvän
tilan eli ne vaativat kunnostustoimenpiteitä.
Järvissä ongelmat johtuvat yleensä
liian suurista ravinnepitoisuuksista. Jokivedet ovat jopa huonommassa kunnossa kuin järvet. Jokivesissä ravinteiden
lisäksi esimerkiksi voimatalous ja uitto
ovat aiheuttaneet kunnostustarpeita.
Myös tulvasuojelutarkoituksessa harjoitettu säännöstely aiheuttaa kunnostustarpeita.
Ravinteet tulevat pääasiassa maataloudesta ja metsätaloudesta lisäksi
vesistöihin kulkeutuu paljon muovia,
humusta, kiintoainesta ja ryönää, jotka
aiheuttavat liettymistä ja nuhraantumista.
On myös hyvässä kunnossa olevia vesistöjä joita pitää hoitaa aktiivisesti, jotta
ne pysyvät hyvässä tilassa. Kun mietitään, mikä on aiheuttanut vesistöjen pilaantumista johtuu se lähes poikkeuksitta ihmistoiminnasta.
Kunnostustoimintaa toteuttavat kunnostusyhdistykset, osakaskunnat, kun-

nat, voimayhtiöt ja erilaiset kansalaisjärjestöt. Toimintaa rahoitetaan monelta
taholta ja valtion rahoituksesta vastaavat
ELY-keskukset. Myös kunnat, yhdistykset, säätiöt, voimayhtiöt, rannanomistajat ja monet muut tahot rahoittavat kunnostustoimintaa.
Vesistökunnostushankkeita
on
Pohjois-Pohjanmaalla käynnissä kymmeniä. Kerron tässä muutamasta merkittävästä hankkeesta.
Jäälissä on Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys ry tehnyt ansiokasta työtä
jo yli 10 vuotta. Jäälinjärvessä oli vuosittain sinilevää, limalevää, runsas särkitalavaltainen kalasto ja vesi oli sameaa.
Ongelmat haittasivat merkittävästi järven virkistyskäyttöä.
Järven ranta-asukkaat perustivat
suojeluyhdistyksen ja alkoivat selvittää
asiantuntijoiden kanssa järven huonon
tilan syitä ja miten tila saataisiin kohenemaan. Suurin osa toimenpiteistä on suunnattu valuma-alueen kunnostuksiin.
Itse järveen kohdistuvia toimenpiteitä on ollut vain vähempiarvoisen kalan
poisto. Kalaa on pyydetty nuottaamalla

ja rysillä.
Valuma-alueelle on sen sijaan rakennettu lukematon määrä erilaisia hyvinkin
innovatiivisia vesiensuojelurakenteita.
Näin on saatu vähennettyä sieltä tulevan
ravinteiden ja raudan määrää.
Toimenpiteillä on saatu veden laatuun
ja kalaston rakenteeseen selvä parannus.
Leväongelmista on päästy eroon.
Oulun kaupunki on kunnostanut
Hupisaarten puroja. Kaupunginojan ja
Kaijolahden kunnostussuunnittelu on
meneillään. Iijoella on menossa vaelluskalojen palauttamishanke jossa rakennetaan muun muassa Raasakan kalatie.
Kiiminkijoella on valuma-aluekunnostuksia ja järvikunnostuksia. Raahessa
taasen Vihanninjärvien kunnostus.
Meillä ihmisillä on taipumus ruveta syyttelemään toisiamme mutta vesistökunnostuksissa tuo pitää unohtaa ja
toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa.
Arto Iwendorff

Johtava vesitalousasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
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Ympäristötyö on nousussa

Y

mpäristö on yksi maailman suurimman palveluklubijärjestö Lions Clubs Internationalin viidestä globaalista palveluteemasta, johon maailman 1,5 miljoonaa
lionia ja nuorta leoa ovat sitoutuneet.
Suomen Lions-liitto ja Suomen lähes 900 lionsklubia
ovat etsineet perinteikkäälle vapaaehtoiselle palvelutyölle
uusia vesiensuojeluteemaisia muotoja kaksivuotisessa
Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessaan Leijonat
puhtaan veden puolesta.
Hanke on haastanut Suomen leijonat ja leot vesiensuojeluun. Suomen leijonat ja leot haluavat näyttää tämän
hankkeen tukemana pohjoisella esimerkillään myös muille
maailman lioneille ja leoille alueellisen, vapaaehtoisuuteen
perustuvan vesiensuojelutyön tärkeyden sekä korostaa ihmisen arjen valintojen suurta vaikutusta vesiin.
Toteutuksessa on ollut kolme johtavaa teemaa: luonnon
lukutaidon kehittyminen, luonnon monimuotoisuuden tärkeyden ymmärtäminen sekä Leijonien aktiivinen vesi- ja
ympäristökansalaisuus. Tavoitteena on ollut jättää maapallomme elinvoimaisena tuleville sukupolville, vaikuttaa siihen, että tulevista sukupolvista tulee vastuullisia kuluttajia sekä ympäristöstä ja luonnosta aktiivisesti huolehtivia
kansalaisia.
Hankkeen myötä vesi- ja ympäristöteema on noussut
näkyvään asemaan Leijonien palvelukulttuurissa. Aiemmin satunnaisesti piirien toimintasuunnitelmissa ollut
ympäristöpalvelutyö on nyt jokaisen piirin vuosisuunnitelmassa.
Suomen kaikki 14 lions-piiriä ovat sitoutuneet Itämerihaasteeseen vuoteen 2023 saakka. Järjestöön on perustettu Leijonat puhtaan veden puolesta -työryhmä sekä koko
Suomen kattava 14 ympäristövastaavan piirirakenne.
Teema on poikinut uutta toimintaa; piirien ja klubien
omia vesi- ja ympäristöteemaisia iltamia, muutaman uuden
vesiensuojeluteemaisen klubin, uudenlaista tietovisailuun
sekä tiedon ylisukupolviseen kiertoon perustuvaa kouluyhteistyötä, vesistökunnostustalkoita oikeissa kunnostuskohteissa, uusia ja laajempia roskienkeruukampanjoita, sekä
uusia alueellisia yhteistyökumppanuuksia.

Hanke on nostanut arvoon järjestössä jo aiemmin tehtyä
ympäristötyötä sekä kannustanut jakamaan vesiensuojeluideoita
lionien kesken muun muassa jokavuotisen Ympäristöteko paikkakunnan parhaaksi -palkintoperinteen jatkamisen muodossa. Piirimme valittiin kaudella 2018–2019 Suomen parhaaksi
ympäristötekojen piiriksi, ja kaudella 2019–2020 Pateniemen
klubi palkittiin ympäristöteko-sarjassa 2. palkinnolla.
Hanke onnistui pysäyttämään ja herättämään suuren määrän
leijonia ja leoja vesiensuojelun tärkeyden äärelle. Osa klubeista tekee jo ammatillisesti korkeatasoista vesiensuojelutyötä
hyödyntäen klubeista löytyvää osaamista. Klubit ovat alkaneet
verkottumaan ja tekemään yhteistyötä vesiensuojelun ammattilaisten kanssa.
Hanke on tuonut perinteisen, ja osin urautuneen tavan rinnalle ketterän ja uutta luovan tavan toimia ja tehdä vapaaehtoistyötä. Ympäristö- ja vesiensuojelutyö tarjoaa sekä elintärkeän
että kaikille ihmisille yhteisen syyn toimia yhdessä tulevien
sukupolvien hyväksi.
Koska kyseessä on vapaaehtoisesti tehtävä työ, tulee kaiken
tekemisen olla kutakin leijonaa motivoivaa, kullekin luontaista ja henkilökohtaista kiinnostuneisuutta tukevaa sekä omassa
ympäristössä tapahtuvaa. Kun nämä asiat toteutuvat, vapaaehtoistyötä tekevä leijona sitoutuu työhönsä.
Leijonat puhtaan veden puolesta hanke on avannut leijonille
uusia palvelumahdollisuuksia, sillä vesi- ja ympäristökentällä
on resurssivaje tekijöistä. Ihmisten kiinnostus mielekkääseen
vapaaehtoistyöhön kasvaa, jolloin puhtaat vedet ja ympäristö
tarjoavat kohteen monenlaisiin projekteihin ja aktiviteetteihin.
Hektisen työsyklin vastapainoksi ihmiset kaipaavat omien arvojensa mukaista toimintaa.
Tuhannet puhtaat vedet tarjoavat kaikille suomalaisille rauhoittumista, virkistystä sekä harrastuksia.
Pidetään vedet puhtaana!
Antero Stenius

Lähteenä on käytetty Leijonat puhtaan veden
puolesta (2018-2020) -hankkeen loppuraporttia
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Intohimona hiihto

Pertti Sankilampi
sai Urheilu-gaalassa
Elämänura-palkinnon.
Kempeleläinen
leijona kannustaa
kaikkia liikkeelle –
tavalla tai toisella.

V

oi huoletta todeta, että hiihto on kempeleläisen Pertti
Sankilammen ykkösharrastus
– oikeastaan elämäntapa. Sitä
se on ollut lapsuudesta alkaen.
– Minulla on vankka kokemus siitä,
että lapsena saatu liikuntakipinä kantaa.
75-vuotias
Sankilampi
hiihtää
ympäri vuoden. Suksille hän lähtee heti
ensilumilta ja jatkaa niin kauan kuin

hanki kantaa. Maastot löytyvät pääosin
kotikulmilta Kempeleestä sekä mökkimaisemista Rokualta.
Lumien sulettua hän vetää hiihtolenkkejä autotallissaan.
– Minulla on autotallissa sellainen
hiihtolaite. Tämän haastattelun jälkeenkin menen vetämään 1,5 tunnin lenkin.
Sankilampi on yksi menestyneimpiä
suomalaisurheilijoita kautta aikain.
Meriittilistalla on muun muassa seitsemän hiihtokultaa vammaisurheilijoiden paralympialaisista.
Osallistuminen olympialaisiin hiihtäjänä oli ollut hänen unelmansa pikkupojasta alkaen. Armeijaikäisenä
Sankilampi kuului Hiihtoliiton valmennusrinkiin, kun kohdalle tuli vastoinkäyminen, joka oli romuttaa kaikki
tavoitteet.
Sankilampi sairastui luusyöpään, ja
hänen toinen jalkansa jouduttiin amputoimaan reidestä.

Jonkin aikaa näytti siltä, että nuoren
miehen olisi keksittävä uusia unelmia.
– Onneksi tuli sitten paralympialaiset ja pääsin kokemaan ja saavuttamaan
sen, mistä olin unelmoinut.
Optimistinen luonne ja
usko ylempään ovat auttaneet
Suuresta vastoinkäymisestä yli pääseminen ja tavoitteisiin yltäminen vaati
voimaa ja tahtoa. Pelkästään omaksi ansiokseen hän ei menestystä ota.
– Suuremmat voimathan meitä
johtaa. Olen saanut aina tukea tuolta
ylempää.
Sankilampi pohtii saaneensa syntymälahjaksi optimistisen luonteenlaadun, mikä auttoi tulevaisuudenuskon
säilyttämisessä.
Vaikka hän tottui kilpailuvuosinaan
saamaan mitaleita kaulaansa, lämmitti
mieltä myös Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n alkuvuodesta 2020 Urhei-
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lugaalassa hänelle myöntämä Elämänura-palkinto.
Niin omassa jokapäiväisessä arjessaan kuin Lions-toiminnassa Sankilampi kannustaa kaikkia ja kaikenikäisiä
liikkumaan. Liikkumattomuus on paha
asia.
– Liikunta voi olla mitä tahansa. Sen
ei tarvitse olla ryppyotsaista puristusta, vaan vaikka koiran kanssa lenkillä
käymistä tai portaiden nousua. Pienikin
liikkuminen auttaa, konkari tietää.
Liikkuminen on ihmiselle luonnollisempaa kuin liikkumattomuus. Vanhempien kannustus ja esimerkki on
olennaista sille, että myös nykylapset
saataisiin liikkeelle.
– Omilta kouluajoiltani muistan, että
joidenkin vanhemmat hakivat vapautusta liikuntatunneista. Siinä tehdään
karhunpalvelus, sillä ihan jokainen,
monella tavalla vammainenkin pystyy
osallistumaan ja liikkumaan.
Pesäpallokatsomo ja metsä
houkuttavat kesäaikaan
Sankilampi tietää kokemuksesta myös
sen, että liikunnan merkitys ei ole kestävyyden tai lihasten kasvattamisessa.
Varsinkin luonnossa liikkuminen antaa
paljon myös henkisesti.

– Vaimoni Sirkan kanssa tulee paljon marjastettua. Tykkään tehdä myös
metsähommia omalla tontilla, meillä
on siinä pieni metsäpalsta.
Uuttakin Pertti Sankilampi on valmis
kokeilemaan. Maastossa liikkuminen onnistuu myös paksurenkaisen fat
biken, niin sanotun läskipyörän, avulla.
– Se on aivan verraton väline, Sankilampi kehuu.
Pertti Sankilampi tunnustautuu
myös innokkaaksi penkkiurheilijaksi.
Kesällä hän viihtyy erityisesti pesäpallokatsomossa ja seuraa Kempeleen Kirin miesten ja naisten menestystä.
– Se kyllä harmittaa, että Oulun
Lippo ei noussut samaan sarjaan. Paikallisotteluissa olisi ollut tunnelmaa.
Näin syksyllä Sankilampi odottaa
jo suksille pääsyä. Yleensä talvisin
kilometrejä kertyy reilut 2000, mutta
viime talvena niitä tuli ennätysmäärä:
3000.
– Kunta pitää reitit hyvinä, täältä
Kempeleestä pääsee hiihtäen aina Ouluhallille asti. Rajat eivät tosiaan ole
kiinni, hän naurahtaa.

Elsi Salovaara

PERTTI SANKILAMPI
Syntynyt: 21.7.1945 Kempeleessä
Ansiot: 29 mitalia vammaisurheilijoiden arvokisoista
vuosina 1976–1990. Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun
ansiomitali kullatuin ristein 1989, Tasavallan presidentin
myöntämä kunnallisneuvoksen arvonimi 2000,
Pro Urheilu -palkinto 2003
Työura: 40 vuotta vammaistyön parissa, muun muassa
Oulun Invalidien Yhdistyksen toiminnanjohtajana ja
Rehapoliksen johtajana
Vapaa-ajan harrastukset:
Hiihto ja kaikenlainen liikkuminen läpi vuoden, sekä
penkkiurheilu. LC Kempele/Sampolan toiminnassa
mukana vuodesta 1985, useita kunnallisia luottamustoimia

1965
I
VI
2020
Historiikki piirin
55-vuotisjuhlan
kunniaksi
I-piirin 55-vuotisen taipaleen juhlinta aloitettiin Kuvernöörineuvoston
kokousviikonloppuna helmi-maaliskuun 2020 vaihteessa Oulun
Edenissä. Iltajuhlassa saimme jo
esimakua historiastamme PDCC
Matti Tieksolan esitelmässä ”I-piirin 55v vuotta – mikä merkityksellistä?”
Samoihin aikoihin LC Oulu/Sarojen Lion Liisa Laukkala urakoi
kokoamalla 60-sivuisen yhteenvedon kaikista käsiin saaduista Tervaleijonista ja sitä edeltävistä piirilehdistä.
Nyt nämä kaksi historiikkia on
yhdistetty julkaisuksi, jossa on
myös mukana kauden 2019–2020
piirikuvernööri Hannu Anttosen ennakointia piirin tulevaisuudesta.
Historiikkijulkaisua
jaetaan
klubeille pari kappaletta/klubi,
se lähetetään myös klubien sähköpostiin ja se löytyy myös piirin
verkkosivuilla
osoitteessa
www.lions107-i.fi/i-piiri-55-vuotta/
Usein on sanottu, että nykyisyyttä ymmärtää vain jos ymmärtää
historiaa. Siksipä näinä muutosten aikoina on hyvä katsella vähän
taaksepäin ja hyödyntää hyväksi
koettuja toimintoja uudistuvassa
toiminnassa.

Ulla Karppinen

piirin viestintäjohtaja
ulla.karppinen@lions.fi

POKÉMON GO

ja vinhat metsästäjät

I

VAROITUS!
Sisältää termejä,
jotka avautuvat
vain harrastajille!

lmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua sunnuntaina 20.
syyskuuta, kun runsaat kaksisataa Pokémon-harrastajaa vauvasta vaariin ja lemmikit päälle
kokoontuivat Oulunsalon lions
clubien järjestämään koko perheen ulkoilutapahtumaan kirkon
ja kotiseutumuseon aluella Oulunsalossa.
Pilvipoutainen sää ei hidastanut kolmen tähden Shiny
Porygonien metsästystä, kun
palkintoina oli muun muassa
kymmenelle ensimmäiselle nappaajalle 15 euron lahjakortit.
Samaan aikaan oli napattavissa
myös Community day Porygon.
Sokerina pohjalla myös pvp-turnaus, jossa voittaja sai pokémonmukin ja vuodeksi haltuunsa
kiertopokaalin. Tapahtumassa
palkittiin myös parhaat asut yllätyskasseilla.
Kyseessä oli LC Oulunsalo / Salottarien ja LC Oulunsalon yhteinen palveluaktiviteetti, jossa osallistujille
tarjottiin pillimehua, kahvia ja
pullaa. Koska turnaus kesti useita tunteja, oli Salottarien grilli-kahvilassa myytävänä myös
kuumia makkaroita ja arpoja,
joiden myyntituotto ohjataan
hyväntekeväisyyteen paikkakunnalla.
Kiitämme Oulunsalon seurakuntaa, joka antoi tapahtuman
käyttöön toimitalon keittiön ja
wc:n, sekä kaikkia lahjoittajia,
joiden ansiosta saimme myös
upeat arpavoitot arvontaan. Kiitos myös kaikille osallistujille ja
klubien talkoolaisille.

Teksti ja kuvat:
Tuulia Suomela

Leijona
Pattijoki
juhlii
kuvakirjan
voimin
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LC Pattijoki perustettiin alkuvuonna 1980. Matkan
varrella on ollut monenmoista toimintaa ja aktiviteettia, myös ladyt ovat toimineet rinnalla sekä
omissa hyväntekeväisyystempauksissa.
Pitemmän aikaa on mielissä ollut, kuinkahan tekomme unohtuu uusien jäsenten ja touhujen myötä.
Siksipä porukka päätyikin siihen, että tehdään
historiikki. Asia pantiin jalalle ja valittiin toimikunta, johon nimettiin kaksi perustajajäsentä, Reijo
Härönoja ja Esa Pietilä, sekä avuksi Ale Virolainen ja Veikko Vilminko.
Pitkän haparoinnin jälkeen päädyttiin kuvakirjaan, jossa 5-vuotisjaksoissa kuvataan toimintaa
sanallisesti ja kuvien avulla. Historiikki valmistui
juuri ja siinä on 60 sivua sekä lähes 200 kuvaa.
Koska teko myös maksaa, päätimme periä omakustannushintana 10 euroa kappaleelta ja kerätä
samalla myös aktiviteettina hieman rahaa avustuksiin. Tilaukset voi tehdä allekirjoittaneelle.
Reijo Härönoja

reijo.haronoja@gmail.com

Leijona

TERVA

Hyvän Päivänä palkitaan
Kuva: Atte Mäläskä

Joka vuosi 8.10.
vietetään
lionstoiminnan
Hyvän Päivää.
Hyvän Päivän tarkoituksena
on kiinnittää huomiota lionien vapaaehtoiseen palvelutoimintaan ja tehdä samalla
tunnetuksi paikallista lionstoimintaa ja kertoa klubien
monista tavoista tehdä hyvää.
Suomen
Lions-liitto
julkistaa vuosittain Hyvän
Päivänä
valtakunnallisen
Vuoden Hyväntekijän sekä
omista joukoistaan lionien
Vuoden Hyväntekijän. Ensimmäisen kerran valinnat
tehtiin vuonna 2015.

Juha Tapio ja
Kalevi Hietanen
Vuoden 2016 valtakunnalliseksi hyväntekijäksi valittiin laulaja-lauluntekijä Juha
Tapio. Tunnustuksen perusteina olivat Suomen suosituimpiin lukeutuvan artis-

tin merkittävä julkinen tuki
lionien
vapaaehtoistyölle
Punainen Sulka 2017 -kampanjan kautta sekä hänen vaikutuksensa inhimillisten arvojen ja yhteisen hyvinvoinnin
puolesta.
Juha
Tapio
lahjoitti
huomattavan osan Helsingissä
Hartwall Areenalla järjestetyn
konserttinsa tuotosta Punainen
Sulka 2017 -kampanjalle.
Vuonna 2016 liiton kunniamaininnan sai Jyväskylän
kaupungin sivistyksen toimialan perusopetuspalvelut, joka
on Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella tarjonnut nuorten

“

Marco Bjurström ja
Markku Esko
Ensimmäiseksi
valtakunnalliseksi
Hyväntekijäksi
Suomen Lions-liitto valitsi
vuonna 2015 Marco Bjurströmin. Palkitsemisen perusteina oli se, että Bjurström
on toiminut ”innostamisen
ihmemiehenä” ja hyvän mielen tuottajana jo parinkymmen vuoden ajan.
Lionsien joukosta vuonna
2015 Vuoden Hyväntekijäksi
valittiin Lions Club Sastamala/Vammalan Markku Esko.
Hän ansaitsi tunnustuksen
pitkäjänteisestä ja monipuolisesta vapaaehtoistyöstään
paikkakunnan palvelutalon
asukkaiden hyväksi.

Hän myös
antaa muille
mahdollisuuden
auttaa.

elämäntaitojen
vahvistamiseen tarkoitetun Lions Quest
-koulutuksen lähes sadalle perusopetuksen opettajalle.
Lionien Vuoden Hyväntekijäksi valittiin Kalevi Hietanen
Lions Club Laitila/Untamoisesta. Hänet palkittiin poikkeuksellisista ansioistaan Viron
vammaisten lasten lastenkotien auttamisessa 20 vuoden
aikana.
Brother Christmas ja
Esa Piippo
Vuoden 2017 valtakunnallinen hyväntekijä julkistettiin
Lahden Sibeliustalolla pidetyssä Hyvän Päivän juhlassa.
Tunnustus annettiin Brother
Christmasille, joka on osoittanut toiminnallaan, että kuka
vain voi todellakin auttaa ja
tehdä hyvää muiden eteen.
Hän myös antaa muille mahdollisuuden auttaa yhdistäen
avuntarvitsijoita ja auttajia.
Lionien Vuoden Hyväntekijäksi valittiin Esa Piippo LC
Mouhijärveltä.

Esa Piipon aloitteesta on
Sastamalan
Mouhijärvellä
toteutettu
MouhiFG-frisbeegolfrataprojekti.
Piipon
henkilökohtainen panos monisatatuntisine
talkoineen
on ollut ratkaiseva projektin
käynnistymiselle ja onnistumiselle.
Piipon johdolla järjestettiin ”maailman
suurimmat talkoot”, jossa kaikki Mouhijärven koululaiset
osallistuivat uuden liikuntapaikan rakentamiseen.
Mansikkka ja
Sirpa Laine
Vuoden 2018 hyväntekijät
julkistettiin Hyvän Päivän
-tapahtumassa
Malmin
sairaalalla. Samalla lionit istuttivat lähes 300 kukkasipulia
sairaalan pihalle potilaiden,
vierailijoiden ja henkilökunnan iloksi.
Suomen Lions-liitto nimesi
valtakunnalliseksi Hyväntekijäksi 2018 Maiju Voutilaisen,
joka toimii videobloggaajana
nimellä Mansikkka.
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hyväntekijöitä

“

Vloggaaja Maiju Voutilainen lähti vuonna 2016 mukaan
Ylen ja mielenterveysjärjestöjen yhteiseen nuorille suunnattuun Sekasin-kampanjaan
ja kertoi blogissaan julkisesti
kärsineensä itse masennuksesta ja ahdistushäiriöstä.
Video sai saman tien yli 80 000
katselukertaa ja sillä oli suuri
merkitys monille nuorille.
Bloggaajien ja vloggaajien
vaikutus nuorten elämään on
suuri. Tunnustuksen perusteissa arvostetaan sitä, että toimijoilla on vastuullisuutta auttaa
eteenpäin isoissa asioissa ja
saada seuraajien elämänsuunta kääntymään parempaan.
Vuoden lionien hyväntekijäksi valittiin Sirpa Laine,
lionsklubi
Turku/Luciasta.
Hän on käsityötaidoillaan
tehnyt ja innostanut koko
klubin mukaan tekemään ja
hankkimaan niin sanottuja
reippauspalkintoja
sairaalahoidossa oleville lapsille
Turun yliopistollisen keskussairaalan infektio-osastolle.
Suomen Lions-liitto palkitsi kunniamaininnalla myös
Tansanian hiljaisen hyvänteki-

Kuva Mansikkan YouTube-videolta, jossa aiheena diabetes

Bloggaajien
ja vloggaajien
vaikutus nuorten
elämään on
suuri.

jän, Toini Niskasen.
Äänekoskelta oleva Niskanen on kirpputoria pitämällä
rahoittanut Tansaniaan koulun ja kaivoja. Kirpputorien
pyörittämisen hän siirsi jatkajalleen ja ryhtyi organisoimaan kummilapsitoimintaa.
Jukka Jalonen ja
Rauno Mikkola
Valtakunnalliseksi Hyväntekijäksi 2019 nostettin Suomen
jääkiekkomaajoukkueen kaikkien aikojen menestyksekkäin
päävalmentaja Jukka Jalonen.
Tunnustuksen
perusteissa mainitaan, että hyvien

ominaisuuksien
löytäminen ja niiden tukeminen
hyvän elämän voimaksi on
Lions-aatteen mukaista. Jukka Jalonen on halunnut tukea
myös valmentajille tuotettua
Lions Quest -koulutusta.
Lionien oman vuoden
hyväntekijän palkinnon sai
LC Littoisista PDG Rauno
Mikkola, joka on suurella
sydämellä käynnistänyt valtakunnallisen
sydäniskurikampanjan.
Sydäniskurikampanjan tavoitteena on saada Suomeen
noin tuhat uutta sydäniskuria. Kampanja on yksi

Suomen suurimmista lionien
humanitäärisistä
kampanjoista, jolla on valtava mahdollisuus inhimillisen elämän
turvaamiseksi.
Tunnustuksen
perusteissa mainitaan, että Mikkolan
esimerkillinen sitkeys ja
peräänantamattomuus yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi kuvastaa mitä parhaiten
oikeaa Leijona-henkeä, jonka tarkoituksena on auttaa
kanssaihmisiään parempaan
elämään ja jopa antaa mahdollisuus jatkaa sitä.

Haaste: Lokakuun ajan nautitaan luonnosta

L

ionstoiminnan Hyvän
Päivää vietetään jälleen
8. lokakuuta, mutta
vallitsevista oloista johtuen voinemme viettää Hyvän
Päivää koko lokakuun ajan.
Klubit kokoontuvat tällä
hetkellä ainakin osittain ainoastaan virtuaalisesti ja yksi
vaihtoehto tapaamiseen ihan
kasvotusten, on lähteä retkelle
klubin omaan lähiluontoon.
Korona-aika on lisännyt

liikkumista merkityillä retkipoluilla ja muilla reiteillä ja
se näkyy valitettavasti lisääntyneenä roskamäärällä metsissä ja nuotiopaikoilla.
Retkellä voi yhdistää klubilaisten tapaamisen, Hyvän
Päivän aktiviteetin & Kulumat kuntoon -aktiviteetin
keräämällä luontoon heitettyjä
roskia. Diabeteskävelyn terveysvaikutus tulee itse liikkumisella.

Klubit voivat halutessaan
haastaa mukaan myös muita
alueensa toimijoita.
Mukavia retkikohteita löytyy oman kunnan / kaupungin
nettisivuilta sekä metsähallituksen luontoon.fi sivustolta.
Teksti ja kuva:
Mari Korpela

piirin palvelujohtaja

Leijona

TERVA

Jäälin leijonat
lohkonsa paras
LC Jääli on vuonna 1979 perustettu
lions-klubi. Klubi perustettiin aikanaan Kiimingin toiseksi lions-klubiksi nimellä LC Kiiminki/Jääli. Kummiklubimme on LC Kiiminki. Oulun
seudun suuren kuntaliitoksen myötä
nimi päivittyi LC Jääliksi.
Merkittävimmät ja näkyvimmät aktiviteettimme ovat nykyään
Joulutori Jäälin ostoskeskuksessa, erittäin perinteikäs Joulukuusen
myynti, Talvitapahtuma pilkkikilpailuineen ja lasten hiihtokilpailuineen
yhteistyössä muiden Jäälin toimijoiden kanssa.
Järjestämme myös joulukonsertin
Oulun tuomiokirkossa yhteistyössä
Petrus Schroderuksen kanssa ja
sydäntalvella ostamme näytöksen
teatteri Riosta ja myymme sen
yleensä viimeistä paikkaa myöten
ystävillemme ja yhteistyökumppaneillemme.
Myös
osallistuminen
kylän
yhteiseen
kesätapahtumaan
ja
keväisiin siivoustalkoisiin kuuluu
ohjemaamme. Perinteisen veteraanilounaan järjestämme yhdessä
kummiklubimme kanssa. Lions-järjestön kansalliset ja kansainväliset
tapahtumat ja kampanjat ovat tietysti
osa toimintaamme.
Normaali arki kuukausittaisine
klubikokouksineen ja hallituksen
kokouksineen sujuu rutiinilla. Jäsenmäärämme on vaihdellut viime vuosina 30 jäsenen molemmin puolin.
Yhtenäisklubi olemme olleet jo vuosia ja jäsenmäärämme on jakautunut
melko tasan lions-sisariin ja -veljiin.
Kaiken toimintamme perusajatuksena on ymmärrys siitä, että
kansainvälisenä
palvelujärjestönä
autamme apua tarvitsevia niin omalla
paikkakunnallamme kuin Suomessa ja kansainvälisesti. Olemmekin
kyenneet auttamaan apua tarvitsevia
vuosittain usean tuhannen euron lahjoituksilla ja olemme saaneet nähdä, kokea ja kuulla konkreettisesti
apumme merkityksestä. Se kannustaa
meitä aktiiviseen toimintaan. tulevaisuudessakin.

Hannu Saarinen
presidentti
LC Jääli

Ulla Karppinen ja Markku Isojämsä noutivat Hannu Anttosen jakaman parhaan klubin palkinnon.

Vuosijuhlassa
jaettiin palkintoja
I-piirin vuosijuhlassa 5. syyskuuta
palkittiin ansioituneista leijonia ja klubeja. Kauden 2019–2020 piirikuvernööri
Hannu Anttonen pitää tärkeänä, että
myös Leijonatoiminnassa palkitaan ansioituneita jäseniä ja klubeja.
– On hyvä muistaa, mitä olemme
aikaansaaneet ja on hyvä kiittää heitä,
jotka ovat ajastaan antaneet hyvän
tekemiselle.
Anttonen jatkaa, että tällä kertaa
palkittuja oli paljon ja monentasoisia.
– Piiriimme tuli niin kansainvälisiä,
liittotason, piiritason kuin klubitason
palkintoja. Olemme siis toimineet korona-aikanakin hyvin.
Oululaiselle Heli Perätalolle luovutettiin New Voices markkinoinnin
kansainvälinen palkinto aiemmin syksyllä. Helistä kertova juttu löytyy viereiseltä sivulta.
Entinen piirikuvernööri, oululainen
Jouko Lampinen sai Ritari Pro -tunnustuksen pitkästä ja ansioituneesta
Leijona-työstään. Tämä harvinainen
tunnustus on piirissämme toinen, ensimmäisen sai oululainen Raimo Kauhanen vuonna 2018.
Melvin Jones -jäsenyyden saivat Pirjo Pekama Raahesta ja Ulla Karppinen

Oulusta.
Leijona-toiminta perustana ovat klubit ja niiden jäsenet. Kauden 2019–2020
piirin parhaaksi klubiksi nimettiin LC
Oulu-Uleåborg. Kiertopalkintona olevan tervaveneen vastaanottivat klubin
varapresidentti Markku Isojämsä ja
Ulla Karppinen.
Kiertopalkintoina
olevat Pekka-patsaat alueiden parhaina klubeina saivat LC Jääli, LC Raahe/
Kreivi ja LC Hyrynsalmi.
Viestintäkilpailussa oli tällä kaudella
aiheena videoklipit ja raati palkitsi piirin kellolla LC Kiimingin. Kilpailuvideoihin ja muihin Lions-videoihin voi
tutustua YouTube-kanavalla laittamalla
hakusanaksi Lions i-piiri.
Jäsenhankintapalkinnon voitti LC
Sotkamo ja piirin Lasten syöpä -projektin aktiivisena klubina huomioitiin LC
Oulunsalo. Leijonien raportointijärjestelmää MyLionia oli käyttänyt ahkerasti
LC Kempele/Aurora.
Juhlassa jaettiin myös yksittäisille leijonille huomionosoituksia, josta mainittakoon 2. ruusukkeen saanut oululainen
Seppo Saarela.

Vesa Ojanperä

1. varapiirikuvernööri

Leijona
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NEW VOICE -PALKINNON VOITTAJA

Heli Perätalo kannustaa verkkoon

Aktiivista
palvelutoimintaa
jo vuodesta
1965 alkaen

LC UTAJÄRVI

“

Heli Perätalo LC Oulu-Uleåborgista on
valittu kauden 2019–2020 New Voice
-ohjelman markkinointikategorian voittajaksi.
Kansainvälinen järjestö valitsi New
Voice (Uusi Ääni) -lähettiläitä neljässä
eri kategoriassa: palvelu, johtaminen,
jäsenasiat ja markkinointi. Lionit ympäri
maailman osallistuivat ohjelmaan lähettämällä tarinoitaan ja ideoitaan palvelujärjestömme toimintaan liittyen ja Heli
oli ainoa eurooppalainen voittaja, paljon
onnea vielä Heli!
Heli on toiminut LC Oulu-Uleåborgissa sen perustamisesta alkaen, eli
noin kaksi vuotta. Heli lähti mukaan
Lions-toimintaan ystävänsä houkuttelemana. Ennakkoluuloja murrettiin
ystävän toimesta ja omalla tekemisellään
Heli on ollut tekemässä järjestön ja
klubinsa toimintaa tunnetuksi eri kanavien kautta.
Heli toimii klubinsa tiedottajana,
vaikka hän korostaakin, että klubin tiedotus on kaikkien jäsenien yhteinen
asia, ei vain yhden henkilön tehtävä.
Hän ylläpitää tällä hetkellä klubinsa
sometilejä eli Facebook-sivua ja Instagram-sivua.
Sivustojen
päivittäminen
vaatii
aktiivisuutta, mikäli niistä halutaan
todellista hyötyä. Heli seuraa tilien
seuraajamääriä ja kertoo, että klubin
Instagram-tilillä on jo yli 500 seuraajaa. Seuraajille tulee tuottaa sisältöä,

Sosiaalinen media
on parhaimmillaan
verkostoitumiskanava.

että sivu säilyy tuoreena. Klubin sivulla
onkin yli 100 päivitystä eri tilanteista.
Sosiaalinen media on parhaimmillaan verkostoitumiskanava, ja matkan
varrella Heli on linkittynyt useiden
Lions-klubien sivustojen kanssa ympäri
maailmaa. Yhteistyötä on suunniteltu
mm. LC Ulvila Auroran kanssa yhteisen
Instagram-joulukalenterin muodossa.
Hän on linkittynyt myös afrikkalaisten lionien kanssa ja haaveena on,
että some-kohtaamiset johtavat joskus tulevaisuudessa myös oikeisiin tapaamisiin ja matkoihin.
Klubin tilit vaativat aina ylläpitäjän
hyväksynnän, että uusi seuraaja voi liittyä siihen. Tämä siksi, että sosiaalinen media on täynnä vääriä profiileja,
väärinkäytöksiä, roskapostia jne.
New Voice -kampanja haluaa nostaa esille jäsenhankinnassa erityisesti
naisten, nuorten aikuisten ja erityisryhmien osuutta. Diversiteettiä halutaan
vaalia.
Heli on huomannut, kuinka voitto innosti häntä entisestään jatkamaan valitsemallaan tiellä.
– Tuli hyvä fiilis siitä, että on tehnyt
asioita oikein. Meillä kaikilla on varmasti paljon opittavaa tiedottamisen saralla
ja jos sosiaalisen median hyödyntäminen klubissasi kiinnostaa, piiristä löytyy
paljon auttajia. Uskalla kysyä!

Sanna Loukkola

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

Leijona
Kiiminki voitti piirin videokilpailun
TERVA

Vinkkejä
videontekoon

I-piirin kevään 2020 viestintäkilpailun
aiheena oli Lions-toimintaan liittyvät
videoklipit. Videoita tuli viisi kappaletta: LC Sotkamo/Vuokatti, LC Kiiminki kahdella videolla, LC Oulunsalo/
Salottaret, LC Oulu/Pateniemi. Kaikki
videot löytyvät Lions I-piirin YouTubekanavalta.
LC Kiimingin video Leijonatoiminnasta voitti tämän kertaisen kilpailun.
Videosta välittyi monipuolinen kuva
klubin toiminnasta. Perusviesti oli siis
havaittava.
Videon kesto oli napakka eikä katsoja
pitkästy. Ja mikä parasta, videosta välittyi rento tunnelma. Videosta näkyi myös
selkeästi mistä yhdistyksestä on kyse

mahdollisia yhteydenottoja varten.
Piirin viestintäryhmä järjestää myös
kuluvalla kaudella kilpailun, jossa
luovuus saa kukkia.
Piirin viestintäryhmään kuuluvat
viestintäjohtaja Ulla Karppinen (p. 040
5033128), Heidi Haataja, Mari Korpela,
Sanna Loukkola ja Elsi Salovaara.

1. Tuo tärkein sanoma heti
videon alussa esille.
2. Tee käsikirjoitus ja kerro
asiasi tarinan avulla.
3. Tee videosta mahdollisimman
lyhyt ja tiivis.
4. Hyvä video on informatiivinen myös ilman ääntä.
Käytä tekstejä!
5. Nimeä video kuvaavasti ja
lisää aina lopputeksteihin tekijöiden nimet sekä yhteistyökumppanit.
6. Panosta laatuun. Kuvaa
laadukkaalla kameralla tai
älypuhelimella hyvässä valaistuksessa ja käytä tarvittaessa
erillistä mikrofonia.
7. Ilmaisia editointiohjelmia
voi ladata verkosta.

Liitto palkitsi Pateniemen ympäristövideon
Leijonat 70 vuotta Suomen luonnossa -kampanjan yhteydessä toteutetun
Suomen Lions-liitto ry:n ympäristökilpailun voittajat on valittu. Kilpailu keräsi tänä vuonna hienosti 19 hakemusta.
Hakemuksissa kuvatut aktiviteetit
kattoivat monipuolisesti ja innovatiivisesti ympäristönsuojelutyötä sekä monissa oli mukana osaamisen kiertotaloutta
eri sukupolvien kesken.
Raati valitsi ensimmäisen palkinnon
saajaksi LC Kontiolahden ja toisen palkinnon saajaksi LC Oulu/Pateniemen.
Raadin perusteluissa todetaan: LC
Oulu/Pateniemen videota katsoessa
nousi hymy huulille. Klubi on ollut
järjestämässä koululaisille suunnattua
oppimistapahtumaa monen yhteistyökumppanin kanssa.
Tapahtuma hyödyntää pelillisyyttä ja yhteistyötä, jossa monet lähestymisnäkökulmat nivotaan yhteen eri

toimijoiden toteuttamina tehtävinä. Syntynyt oppimiskokemus on näin vaikuttavampi.
Tehtävien kysymykset laittavat koululaiset pohtimaan omia arjen valintojaan
ja niiden vaikutuksia ottaen huomioon
myös kansainvälisyyden. Vanhemmilla
sukupolvilla on paljon jaettavaa ekologisesti kestävästä elämäntavasta.

Nuukailu ja kuluttamisen vähentäminen ovat enemmän kuin koskaan planeetan selviämisen avainkysymyksiä
ja sitä voi edistää sukupolvien välisissä
kohtaamisissa. Hakemusvideo on myös
hyvä tapa dokumentoida asioita, levittää tietoa sekä inspiroida katsojia.

Leijona
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Helenat kokoontuivat yhteiskuvaan. Elisa-keiju ja Kasperi-poikakin pääsivät mukaan.

Eläinseikkailuun Kuhmossa
osallistui yksi keijukin

“

M

aakunnan rannan leikkipuisto
Kuhmossa kylpi auringonvalossa ja sininen vesi kimmelsi.
Kesä oli parhaimmillaan. Ei siis ihme,
että puistossa oli paljon hilpeitä ihmisiä.
Lapsiperheille suunnattu tapahtuma
pidettiin 17. heinäkuuta. Järjestämisestä vastasivat Emilia Pulkkinen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuhmon
yhdistys, LC Kuhmo/Helenat, Kuhmon
Kalamiehet ja Paikallislehti Kuhmolainen.
Tapahtuman puuhaajat halusivat järjestää lapsille tapahtuman Kuhmoon,
kun tuntui siltä, ettei lapsiperheille ole
hirveästi toimintaa kesällä.
Paikalle oli saapunut ainakin 50 lasta, ja heidän lisäkseen huoltajat. Leikkipuistossa perheen pienimmille oli rastirata, jossa lasten kanssa seikkailivat

Tapahtuman puuhaajat halusivat järjestää
lapsille tapahtuman
Kuhmoon.

erilaiset eläinhahmot pehmoeläinten
muodossa.
Ideana seikkailussa oli, että lapset
kiertävät rastiradan suorittaen tietyt tehtävät. Vanhemmat lukivat korteista ja
lapset arvuuttelivat, mikä eläin mahtoi
olla kyseessä. Tehtävistä muodostui
lopuksi loru.
Paikalle oli saapunut myös harvinaisia vieraita: metsän tarumainen siivekäs

asuja, Elisa-keiju. Elisa oli kiltti keiju
ja hän mielellään autoi lapsia rastilta
toiselle. Kierroksen lopuksi LC Kuhmo
/ Helenat tarjosi kaikille lapsille mehua,
keksejä ja karamellejä. Lapset saivat tuoda
tapahtumaan mukanaan myös oman nallen.
Useimmat mukana olleet lapset olivat
ensin käyneet uimassa ja siten virkistäytyneet. Myös jäätelöä oli nautittu päivän
aikana. Monelle tuntui olevan menossa
täydellínen kesäpäivä.
Puistossa myös leikittiin eri välineillä
ja vietettiin samalla yhteistä aikaa
koko perheen kanssa. Paikalla oli myös
tuote-esittelijöitä, joiden pisteillä riitti
myös hyörinää.
Tällaisia tapahtumia toivottiin lisää.
Raili Suomalainen

Paltamossa pidettiin
salkunvaihtoseremonia
Paltamon clubissa valta vaihtui. Presidentti Terttu Väisänen
luovutti tehtäväsalkun Jukka Leinoselle vanhalla Myllypuron myllyllä.
Samalla reissulla paistettiin makkarat ja tutustuttiin vanhaan
myllyyn ja savusaunaan. Jouni Leinonen (myllyn isäntä) kertoili myllyn historiasta kuinka aikoinaan on viljoja kyläläiset
(joskus salaakin) jauhaneet.

Kulmat kuntoon
Myllyojalla
LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto kävi siivoamassa Myllyojalla Suomen luonnon päivänä toteuttaen Lions-liiton
Kulmat kuntoon -tempauksen.
Lopuksi Antti Pönkkö kertoi Oulujoen rannalla Myllyojan suussa sijainneen tiilitehtaan historiasta. Loistava
luontokohde, jossa kanjonimainen tunnelma, lehtomainen
kasvillisuus ja yllättävän järeä lähes koskematon puusto. Lahopuita oli sopivasti kaatuneena uoman pohjalla
lisäämässä luonnon monimuotoisuutta. Kannattaa käydä
tutustumassa.

ÄIMÄR AUTIO

KIITOS TUESTANNE

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Vihdoinkin
yhdessä taas!
Juhannuksen etkot, LC Oulnsalo / Salottarien kauden
päättäjäiset ja hallituksen vaihto vietettiin lion Ainon
mummolan pihapiirissä kesäkuussa aurinkoisessa
säässä.
Tulevan kauden pressa Tuulia antoi hurukyytiä
väistyvälle pressa Katille, sihteerikkö Tessa vihdottiin
tuoreeksi tulevan pressan ja varapressojen Minna ja
Pirkko K:n toimesta toiselle kaudelle entisajan paatipunkassa, väistyvä kassööri Anna pyöräytti klubirukin
vauhtiin tulevalle rahurille Inkerille, talkoilla pujotettiin nyyttäriherkut vartaisiin ja grillattiin juhla-ateria
jälkiruokineen nautittavaksi.
Kesäillan maalaismaisemaan kaikui nauru ja
iloinen rupattelu pitkälle yöttömään iltaan. Syksyllä
ta-vataan taas ja uudetkin leijonamielet ovat tervetulleita touhukkaaseen Salotarjoukkoomme.

Viestitie 2, 87700 Kajaani
08 636 611 • info@ekokymppi. ﬁ
www.ekokymppi.ﬁ

Nykyaikaisilla osallistavilla digityökaluilla toteutettu

työkirja PK-yrityksille kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan
kilpailukyvyn kehittämiseen.

QL Laadun portaat digityökirjan sisältö rakentuu kätevästi verkossa
tärkeimmille suunniteltaville liiketoiminnan osa-alueelle.
1. Missio ja visio
2. Toimintaympäristö ja kilpailukyky
3. Strategia ja tavoitteet
4. Johtajuus ja toimintaperiaatteet
5. Henkilöstö ja osaaminen
6. Teknologiat, työympäristö ja välineet
7. Toimintamalli ja -prosessit
Näitä osa-alueita kehittävät neljä porrasta
muodostavat jatkuvan kehittämisen kehän.
Suunnittele -Tee-Arvioi-Kehitä -sykli
parantaa yrityksen kilpailukykyä heti
käyttöönotosta lähtien.
Ota digityökirja kehittämistyökaluksesi
kätevästi verkossa. Vain soitto riittää.
Tarvittaessa opastamme
ja autamme sisällön tuottamisessa.

Kysy minulta lisää

Jorma Ketola
p. 0400 682 951
jorma.ketola@gmail.com

MUISTOKIRJOITUS

Martti Kangas
Martti Johannes Kangas syntyi Oulussa 2.1.1918 ja kuoli
Hailuodossa palveluskoti Saarenkartanossa 20.3.2020. Hän
oli 102-vuotias kunnioitettu sotiemme veteraani ja arvostettu LC Hailuodon perustajajäsen.
Suursaaren valtaukseen osallistuneen nuoren miehen kunniamerkkiripaan kiinnitettiin Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein.
Jatkosodan alkaessa hän oli toiminut Helsingin laivastoasemalla laivan päällikkönä. Seuraavaksi hänet siirrettiin
merenkulkuhallituksen toimesta luotsiksi Hialuodon Marjaniemeen. Eläkkeelle siirryttyään hänen linjatkin laajenivat, ei tarvinnut pysyä samalla väylällä.
Lions club -toiminta rantautui Hailuotoon. Toiminnasta
kiinnostuneita oli 12, joista yksi Martti. Hän pani alkuun
monet klubin toimet ajatuksin ”Me palvelemme”. Eräälle
vanhukselle tehtiin sisäsauna pesuhuoneineen ja paljon
muuta.
Sihteerimme kirjoitti kerran: ”Martti hyvin vasaraa käyttää, rakentamisen malli näyttää, ei ollut järki jäässä.”
Tämä touhu asenteineen ja taitoineen on jatkanut hänen
pitkää elämää liikuntoinenne.
Annamme kiitokset kavereista parhaalle ”leijonalle”.

Seppo Viitaluoma

p. 010 504 3400

Pyöräilykypärät
ykkösluokkalaisille
Sotkamossa
Sotkamossa on hieno perinne uusien ykkösluokkalaisten
koulutien turvaamiseksi. Lions Club Sotkamo/Vuokatti
lahjoittaa kaikille koulunsa aloittaville pyöräilykypärän.
Perinne on jatkunut jo 30 vuoden ajan! Tänä syksynä
kypärän sai 126 ekaluokkalaista ja tämä on koko perusopetuksen suurin ikäluokka. Sotkamon kunta kiittää!

KIITOS TUESTANNE

Hyvää syksyä
2020
t. Lions Club Vihanti

Kiinteistö Oy Ahmahaka
KIITOS!
Anna
palautetta,
ehdota
yhteistyötä,
kysy, tule
tutustumaan!
Piirikuvernööri
Antero Stenius
050 5909 664
Jäsenjohtaja
Eija Tuomaala
040 8678 152
Viestintäjohtaja
Ulla Karppinen
040 5033 128
Spostit: etunimi.
sukunimi@lions.fi

Helppoa a...
mist
u
s
a
a
m
o
l
Hyrynsalmi

tai miksi et muuta kokonaan meille?

Kiinteistö Oy Ahmahaka myy Asunto Oy
Hyrynsalmen Linnalan huoneistoja. Myytävät huoneistot sijaitsevat Hyrynsalmen
kunnan keskustassa.

Lisätietoja:
Pekka Oikarinen 044 710 4401
pekka.oikarinen@hyrynsalmi.fi
www.ahmahaka.fi

Huoneistot soveltuvat hyvin myös vapaaajan asunnoiksi. Ukkohallan matkailukeskukseen huoneistoilta on matkaa 18 km.

Tutustu kohteeseen tarkemmin osoitteessa
www.ahmahaka.fi/myyntikohteet

IKH:lta työkalut ja varaosat vaativaan käyttöön!
Meiltä myös:
 hydrauliikka ja peräkärryt
 työvaatteet Patron-HellyHansen-Mascot
 Sievin jalkineet

www.ikh.fi

Oulu

Kaakkurinojantie 3, 90420 OULU
Puh. 0201 323 529
E-mail: info.oulu@ikh.fi

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

VINKKI:

Lions
vai lions?
Lions- ja lions-sanan
kirjoitusohje
Yleisperiaate on, että kun
puhutaan Lions-aatteesta
tai arvoista, Lions kirjoitetaan isolla ja erotetaan tavuviivalla. Mutta
kun puhutaan aatteen
toiminnallisista ilmentymistä, lions kirjoitetaan
pienellä ja yhteen. Jos
kyseessä on tuote –
LION-lehti tai LION-viesti
– kirjoitusasu on niiden
itse käyttämän mukainen.
Tässä tavallisimmat:
lion
lionsklubi
lionstoiminta
lionsmerkki
Lions-tavoitteet
Lions-periaatteet
Lions-lupaus
Lions-ritari
Lions-ansiomerkki
LION-lehti
LION-viesti
leotoiminta
leojäsen
leohallitus
Hyvän Päivä
(vuoden) Valtakunnallinen
Hyväntekijä
(lionien) Vuoden
Hyväntekijä
Termien sisältöön voi
tutustua osoitteessa
www.lions.fi

KIITOS TUESTANNE

me korjaamme

KOTISI
KIVIJALASTA VIIMEISEEN LISTAAN
Tilaa ilmainen
arviokäynti!

restent.fi

Hyödynnä
041 505 5632 kotitalousvähennys.

FIKSAAMO

AUTOKORJAAMO

KATSASTUS

YHDELLÄ
KÄYNNILLÄ HOITUU KAIKKI!
PARHAIN
TARJOUS
AUTOLLE
SI!
Saat tuntuvia etuja mm. varaosista, renkaista
ja akuista.
HINTA REHELLISESTI AINA KOHDILLAAN
HUOLLAMME KAIKKI MERKIT, TAKUUN SÄILYEN
NYKYAIKAINEN TESTILAITTEISTO JA TIETOTAITO
HUOLTOAJAT NOPEASTI (SOVITTAESSA MYÖS LAUANTAISIN)
MYÖS NOUTO- JA PALAUTUSPALVELU
KATSASTUSPALVELUT

OTA YHTEYTTÄ:
Puh. 0207 344 222
myynti@lapkaara.fi
Välirinne 8, 90940 Jääli
www.lapkaara.fi

