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PÄÄKIRJOITUS

Onhan tämä ollut vuosi!

K

uluva kausi jää varmasti muistoihin kaikille leijonille poikkeuksellisena kautena.
Toimintaa rajoittavia tekijöitä on nyt ollut koronasta johtuen jo vuoden ajan.
Normaalit kuukausikokoontumiset ovat olleet
lähes mahdottomia. Kokoontumisrajoitukset
ovat iskeneet pahasti varainkeruuaktiviteetteihin,
jotka ovat perustuneet suuriin yleisömääriin,
samoin erilaiset yhteisöllisyyttä palvelevat tapahtumat ovat olleet rajoitettuja. On jouduttu
miettimään uusia tapoja toimia lamaantumisen
sijaan.
Koronapandemia on se musta joutsen, jonka
aavistettiin tulevan, mutta ei tiedetty milloin tulee
ja missä muodossa, tuli kuitenkin pyytämättä ja
peitti taivaan. Olkoon korona kuitenkin vain musta pilvi taivaalla, jonka takana paistaa aurinko.
Mustallakin pilvellä on kultainen reuna, jos koko
taivas ei ole musta. Kultainen reunus on lupaus
paremmasta. Uudet toimintaympäristövaatimukset, sekä lyhyellä että pitemmällä aikajänteellä,
vaativat uudenlaisia toimintatapoja, ne pakottavat uudistumaan. Alkaa uusi mahdollisuus.
Perinteiset klubi-illat on jouduttu ajattelemaan
uusiksi. Etäkokoukset, sekä niihin yhdistetyt
rajoitetut kokoontumiset, ns. hybridimalli, on
osoittautunut toimivaksi. Samoin on kokoonnuttu ulkotiloissa, jolloin on pystytty huolehtimaan
terveysturvallisuudesta. Klubi-iltojen muutokset, ja pahimmassa tapauksessa pois jäämiset,
aiheuttavat todellisen vaaran jäsenkehitykselle.
Tällaisena aikaan on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteydenpitoon, erityisesti sellaisiin jäseniin, joilla ei ole mahdollisuutta etäosallistumiseen. Myöskin viestinnän merkitys korostuu poikkeuksellisina aikoina.

“

Tulevan toiminnan
haasteina ja painopistealueina tulevat olemaan edelleen
ympäristöasiat sekä
lisääntyvä lasten ja
nuorten fyysinen ja henkinen turvattomuus.

Lions-järjestö on muun toiminnan ohella myös
maailman suurimpia koulutusjärjestöjä. Koronan johdosta olemme joutuneet järjestämään
myös koulutukset uudella tavalla etänä.
Vaikka etäkoulutuksessa jää puuttumaan lähikoulutuksen vuorovaikutteisuus, mahdollistaa se
järjestämisen tehokkuuden ja vähentää matkustamisen tarvetta ja sen vaatimaa ajankäyttöä.

Erityiset kiitokset koulutuksiin osallistuneille ja
kouluttajille tilanteeseen sopeutumisesta.
Palvelutoiminnassa on jouduttu etsimää uudenlaisia tapoja palvella. Vuoden teemani ”kädellä ja
sydämellä” on jäänyt puolinaiseksi, koska palveltava ja palvelun tuottaja eivät ole voineet kohdata
fyysisesti. Palvelu on palkitsevinta silloin kun
nähdään konkreettisesti palvelusta saatava ilo
ja hyöty. Perinteisten palvelumuotojen rinnalle
on kehitetty uusia ”etäpalveluita”, joiden kehittämistä kannattaa jatka myös koronan jälkeisenä
aikana. Siten myöskin palvelujen osalla korona
tulee jättämään pysyvät jäljet.
Koronan lisäksi toinen merkittävä toimintaa
muuttava tekijä on ollut kumppanuusajattelun
lisääntyminen sekä klubien ulkopuolisten kumppaneiden kanssa sekä klubien välillä. Hyviä esimerkkejä olisivat voineet olla ilman koronaa
yhteistyö Hiihtoliiton ja Lasten klinikan kummien kanssa. Lukuisia yhteistyöhankkeita on
kuitenkin pystytty toteuttamaan. Jatkossa kumppanuuksilla ja verkostoitumisella tulee olemaan
entistä suurempi merkitys palvelevien käsiparien
määrän turvaamisessa.
Tulevan toiminnan haasteina ja painopistealueina tulevat olemaan edelleen ympäristöasiat sekä
lisääntyvä lasten ja nuorten fyysinen ja henkinen
turvattomuus. Leijonat voivat vaikuttaa itse ja
kumppanuuksien avulla oman lähiympäristön
puhtauteen ja viihtyisyyteen pienilläkin teoilla
sekä kasvattamaan erityisesti lasten luontosuhdetta. Lasten ja nuorten osalla alkava KiTeNethanke (Kiusaamisesta Terveeseen Nettikäyttäytymiseen) on tarkoitettu parantamaan lasten ja
nuorten turvallisuutta nettiympäristössä vastuullisten ja tietoisten vanhempien avulla. Nuorten
huumeiden käyttö sekä koronan myötä pahentunut yksinäisyys ovat todella pahoja ongelmia,
joihin tulisi pystyä puuttumaan. Samoin ikääntyneiden ihmisten kohdalla yksinäisyys on entistä
vakavampi ongelma.
Leijonien palveluilla on tulevaisuudessakin tarvetta, mutta tarpeisiin vastaamiseen tarvitaan uutta
ajattelua, sekä jäsenistön että palveluympäristön
osalta. Vaikeudet tulee käsittää haasteina, jotka
avaavat mahdollisuuksia. Leijonajärjestö ei voi
pysyä muuttumattomana, vaan sen on kyettävä
seuraamaan toiminnan ja organisaation osalla
ajan virtaa, kuitenkin pitäen perusajatus ”Me
Palvelemme” selkeänä ohjenuorana sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toiminnassa.

Rauni Ojantakanen O-piiri, Markku Karlsson A-piiri, Arto Harju-Autti L-piiri, Ahti Kallioinen Epiiri, Tuula Ranta-Eskola H-piiri, Antero Stenius I-piiri, Kyösti Skippari G-piiri, Petri Lappi K-piiri,
Markku Vesikallio N-piiri, Erkki Mäntylä D-piiri, Nina Moilanen C-piiri, Susanna Jokiperä B-piiri,
Raimo Sillanpää F-piiri, Veli-Matti Wasel M-piiri.

PIIRIKUVERNÖÖRI
ANTERO STENIUS
antero.stenius@lions.fi
050 5909 664
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INSTAGRAM-PILOTTI KÄYNNISTYI

Lions-arkea tuodaan esiin somessa

V

iisi oululaista klubia
lähti pilotoimaan piirin
Instagram-tiliä tavoitteena kaksinkertaistaa
seuraajamäärä kevään 2021 aikana. Alkuvaiheessa seuraajia
oli noin 240. Mukaan lähtivät
LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto, LC Oulu-Uleåborg, LC
Oulu/Kuivasjärvi, LC Oulu/
Pateniemi ja LC Oulusalo/Salottaret.
Muutamalla näistä klubeista
olikin jo oma Instagram-tili olemassa ja muut perustivat sen
tämän projektin myötä.
Pilotissa lähdettiin Oulu
edellä, koska haluamme testata, miten Oulun kokoisessa
kaupungissa Instagram-tilin aktiivinen päivittäminen tuo lisää
seuraajia.
Klubit kertovat omista toiminnoistaan ja linkittävät sitten
piirin tilille. Ja koska koronaaikana ei pääsääntöisesti ajankohtaista materiaalia saada,
niin sovimme, että voi kertoa
mitä aktiviteetteja on parina
viime vuonna ollut.
Tosin yllättävän paljon uusia
ja erilaisia aktiviteetteja on put-

ovat kaikille, myös ei-leijonille,
julkiset. Se tarkoittaa sitä, että se
mitä kirjoitamme sivuillemme
muokkaa myös ulkopuolisten ja
ehkä varteenotettavien jäsenten
mielipidettä meistä.

kahtanut. Mitkä aiheet klubin
kannalta olisi hyviä? Esimerkiksi aktiviteetit, rekryt, informointi, postausjaot ja tulevat tapahtumat. Julkaisuissa käytetään
aina ainakin seuraavia ”hästäkkejä”:
#oulu
#oulu247
#lions_finland_i
#montatapaatehdähyvää

Ja kukin voi laittaa lisää niin
monta kuin haluaa ja keksii,
mitään rajaa ei ole.
Muut klubit ovat tervetulleita
mukaan laajentamaan tarjontaa. Ainut ehto on, että käyttää
ainakin edellä mainittuja #:jä
lisättynä esimerkiksi oman paikkakunnan #.
Muistutan vielä, että sekä Facebook- että Instagram-tilimme

Klubivirkailijoiden koulutus
keväällä ehkä jo kasvokkain

J

äin muutama vuosi sitten eläkkeelle ajatuksin, että nyt saa koulutukset, tietokonesovellukset,
salasanat, etäyhteydet ynnä
muut jäädä unholaan ja saan
nauttia eläkeläisen leppoisasta elämästä.
Sitä se aluksi olikin, mutta
sitten tuli kutsu Lions I-piirin
koulutusjohtajaksi. Mitähän
tulikaan luvattua. Onneksi
edeltäjäni Ulla Karppinen
ojensi heti auttavan kätensä
ja siitä se taas ura urkeni.
Nyt suunnittelen kevään
koulutuksia tai nykyaikaisemmin valmennuksia ja
pohdin mahdollisia valmennettavia, valmentajia ja valmennuspaikkoja.
I-piirin koulutussuunnitelmassa on tavoitteena valmentaa kauden aikana kaikki
piirin presidentit, varapresidentit Jova1:ssä (johtamisvalmennus), sihteerit, rahastonhoitajat,
jäsenjohtajat,
lohkonjohtajat ja piirin uudet virkailijat.
Lisäksi on ilmennyt tarvetta valmentaa Go To Meeting

“

Meillä on
hyviä
valmentajia
antamaan
osaamisensa
yhteiseen
käyttöön.

(GTM) -etäsovelluksen käyttäjiä, jäsenjohtajia ja uusia
jäseniä ja heidän kummeja.
Klubivirkailijat raportoivat
ja etsivät tietoa konkreettisesta lionstoiminnasta Mylcistä ja Mylionista. Näihin
järjestelmiin Jari Hautala on
lupautunut valmentajaksi ja
ne on todennäköisesti jo toteutuneet ennen tämän lehden ilmestymistä.
Edellä mainittu valmennus on hyvä esimerkki siitä,
että meillä on hyviä valmen-

tajia antamaan osaamisensa
yhteiseen käyttöön ja Go To
Meeting -etäyhteys saadaan
pystyyn hyvinkin nopealla
aikataululla.
Valmennukset on siis
suoritettu Go To Meeting
etäyhteydellä. Sovellus on
toiminut pikku haparointien
jälkeen kutakuinkin sujuvasti
ja osallistujat ovat olleet tyytyväisiä, kun on saanut kotona leppoisissa olosuhteissa
seurata asiantuntevia valmentajia.
Kevään aikana valmennetaan tulevia presidenttejä
lisää Jova2:ssa ja jäsenjohtajat etäyhteyksin GTM:llä.
Toukokuussa valmennuksiin
pääsevät uudet klubivirkailijat (presidentit, sihteerit ja rahastonhoitajat), uudet lohkarit ja piirivirkailijat.
Tavoitteena on päästä vihdoinkin face to face -tilanteeseen ja tavata tuttuja ja
uusia kasvoja yhteisiä asioita
pohtien.

Tapani Tasanto
koulutusjohtaja GLT

Miksi pilotti?
Sosiaalista mediaa käyttää 3,8
miljoonaa suomalaista. 2,7 miljonaa on Facebookin käyttäjiä
ja 1,5 miljonaa käyttää Instagramia.
Facebook on siis selkeästi
somen käytetyin media. Instagram on keski-ikäisten ja sitä
nuorempien kanava ja pilotin
tavoitteena onkin hyödyntää Instagramia jäsenhankinnassa.
Nykyisistä piirin tilin 240
seuraajista suurin osa on 45–54vuotiaita ja 55–64 -vuotiaat ovat
seuraavaksi suurin ikäryhmä.
Miehiä ja naisia on yhtä paljon.
Tulkaa mukaan hästägeillä!

Ulla Karppinen
piirin viestintäjohtaja

Viestinnän klubipalkinto jaossa
Vuosikokousten yhteydessä olemme palkinneet jonkun piirimme
klubin viestintäpalkinnolla. Viime vuonna
kiertopalkinto luovutettiin LC Kiimingille.
Tänä vuonna arvioimme klubien
viestinnän monikanavaisuutta. Selvittelemme, miten
klubit ovat hyödyntäneet mm.
sosiaalista mediaa
aktiviteeteissa.
Tarkastelu ajoittuu
lokakuusta maaliskuuhun.

K
U
K
A
Mari Siltakoski on nainen
kansikuvaleijonan takana
Kiiminkiläinen
mainostoimistoyrittäjä Mari Siltakoski on luonut tämän
lehden etu- ja takakannessa
nähtävän leijonahahmon.
Siltakoski antoi taitonsa
klubinsa käyttöön heti liityttyään Kiimingin lionsklubiin kaksi vuotta sitten.
Hänen kädenjälkeään on
nähty muun muassa renkaanvaihtotempauksen
mainoksissa ja joulukorteissa.
Siltakoski kuvaa itseään
luonteeltaan sellaiseksi, että
kun hän lähtee johonkin
mukaan, hän ei lähde katselemaan, vaan tekemään.

Siltakoski kertoo tykänneensä lionstoiminnasta.
Mukaan lähtemistä hän
pohti
parisen
vuotta.
Halu auttaa oli tärkeä osa
päätöstä.
– On hienoa, kun itsellä
on jotain annettavaa. Haluan tehdä hyvää, saan siitä
kiksejä.
– Koen tosi positiivisena sen, että meillä on
klubi, jossa on mukana
monenikäisiä miehiä ja naisia. Se tuo mukaan monipuolisempia näkemyksiä ja
tekemistä.

Elsi Salovaara
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I-PIIRI ON JÄÄMÄSSÄ HISTORIAAN

Piirijakouudistus on mahdollisuus uu
Liiton vuosikokouksessa 2021 tulee
käsiteltäväksi ehdotus
Suomen Lions-liiton
uudeksi piirijaoksi.
Ehdotuksen mukaan Ija L-piirit yhdistyvät ja
mukaan uuteen piiriin
liitetään myös O-piirin
pohjoisia klubeja.
Piirijakouudistuksen
valmistelu käynnistyi liiton
puheenjohtaja Matti Reijosen pyynnöstä elokuussa
2020. Kauden kuvernöörit
päättivät tarttua haasteeseen,
vaikka useat vastaavat yritykset ovat epäonnistuneet
menneinä vuosina.
Piirijaon uudistusta ryhtyi valmistelemaan työryhmä, johon kuuluvat piirikuvernöörit ja liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Työryhmä on kokoontunut
fyysisesti kaksi työseminaariviikonloppua, Tampereella ja
Savonlinnassa. Kuvernöörikurssi on käsitellyt uudistusta GTM-kokouksissaan yksitoista kertaa. Lisäksi pienempi valmisteleva työryhmä on
kokoustanut useita kertoja.
Liiton hallitus ja kuvernöörineuvosto on ollut
ajan tasalla valmisteluista
koko kauden ajan, asiaa on
käsitelty liiton hallituksessa
neljässä kokouksessa ja kuvernöörineuvoston kokouksessa 28.11.2020.
Valmistelulla on ollut liiton
hallituksen ja kuvernöörineuvoston yksimielinen tuki.
Viimeistelty esitys uudesta
piirijaosta klubitarkkuudella
hyväksyttiin liiton hallituksessa 17.3.2021.
Liiton hallituksen toimivaltuuksiin kuuluu tehdä
aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi kuvernöörineuvostolle, joka tekee päätöksiä organisaatioon liittyvistä
asioista, tässä tapauksessa
päättää esityksestä liiton vuosikokoukselle
piirijakouudistuksen toteuttamisesta.
Piirijakouudistuksesta päättää liiton vuosikokous yksinkertaisella klubien äänestyksen äänienemmistöllä.

Piirijakouudistuksen
taustaa

Jokainen lions-klubi kuuluu
siihen piiriin, jonka alueella
se on. Klubit omistavat piirit,

“

Jo tällä hetkellä
puolet piireistä
ei täytä hyvässä
asemassa olevan
piirin vaatimuksia.

Uudistuksessa 14 nykyistä piiriä tiivistyy yhdeksään piiriin.
FI 1 -piiri pitää sisällään nykyiset I- ja L-piirit sekä osan O-piirin
pohjoisosasta.

moninkertaispiirit ja kansainvälisen järjestön. Klubi ei
voi erota piiristä, tai muuttaa
toiseen piiriin omalla päätöksellään.
Kun Suomen ensimmäinen
Lions-klubi LC Helsinki/
Helsingfors perustettiin, se
kuului jäsenenä vain kansain-

väliseen
Lions-järjestöön.
Yhdeksän vaiheen jälkeen
maassamme on nyt 14 piiriä.
Piirien tehtävä on klubien toiminnan tukeminen
ja yhteyksien hoitaminen
Suomen
Lions-liittoon.
Piirit järjestävät koulutusta,
seminaareja, tapahtumia ja

tempauksia. Piiri huolehtii
myös ulkoisesta ja sisäisestä
viestinnästä.
Jotta piirit pystyisivät
palvelemaan
alueidensa
ja lohkojensa klubeja, on
niiden oltava elinkelpoisia.
On kyettävä arvioimaan,
millä klubi- lohko- ja aluerakenteella piiri voisi tarjota
parasta mahdollista palvelua. On pystyttävä näkemään
palvelun laadun säilyminen
vuosien päähän.
Piirin klubien määrä ja
klubeissa oleva jäsenmäärä
ovat tärkeimmät mittarit
arvioitaessa palvelun tarvetta. Kansainvälinen järjestön
sääntöjen mukaan jokaisessa
piirissä tulee olla vähintään
35 klubia ja 1250 jäsentä.
Palvelumahdollisuudet
heikkenevät, koska kansainvälisen järjestön tuki vähenee, kun mennään alle hyvässä asemassa olevan piirin
rajan.
Klubien määrä on vähentynyt viimeisen kymmenen
vuoden aikana 95 klubia, ja
samanaikaisesti jäsenmäärä
on pudonnut n. kuusituhatta
jäsentä, nykyisen määrän ol-

lessa runsaat yhdeksäntoista
tuhatta.
Jo tällä hetkellä puolet piireistä ei täytä hyvässä asemassa olevan piirin vaatimuksia.
Toistaiseksi kansainvälinen
liitto ei ole esittänyt vaatimusta piirijaon uudistamisesta. Uudistustarve on lähtenyt tarpeesta uudistaa
liiton organisaatiota ja toimintaa.

Esitetty
uusi piirijako

Yhteiskunnan
alueelliset
ja rakenteelliset muutokset
edellyttävät myös leijonilta
sopeutumista ja mahdollisuuksien tunnistamista.
Elinkeinoelämä, logistiset
yhteydet, elinkelpoisuus ja
kieli ovat olleet ohjaavina argumentteina uutta piirijakoa
suunniteltaessa. Piirijakoa
valmisteleva työryhmä on
käsitellyt kaikki klubeista tulleet huomautukset piirijakoa
koskien, ja huomioinut niitä
edellä olevien perusteiden
mukaisesti.
Piirijakouudistuksen tavoitteena
on
turvata
Lions-toiminnan tulevaisuus
Suomessa. Esitetyssä uudessa piirijaossa kaikki piirit ovat
jäsen- ja klubimäärältään riittävän vahvoja.
Uudistus antaa kaikille
piireille tasavertaisen kansainvälisen liiton tuen ja
antaa kaikkien piirien leijonille mahdollisuuden osallistua kansainvälisen liiton
tehtäviin. Piirijakouudistus
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udistua
vahvistaa piirien kykyä tukea
klubien palvelutoimintaa ja
siten edesauttaa positiivista
jäsenkehitystä.
Piirijakouudistus antaa samalla myös
mahdollisuuden Lions-liiton
organisaation ja toiminnan
kehittämiseen.
Klubit ovat Lions-toiminnan sielu ja ruumis. Klubien
toiminta ei muutu uudistuksessa millään tavalla, piirin
tarjoamat palvelut paranevat
ja monipuolistuvat. Piirin
toimijat sopeutuvat ja tekevät
kaikkensa, jotta piiri toimisi.
Siihen tarvitaan riittävästä
klubeja ja riittävästi jäseniä.
Tarvitsemme luovuutta ja
rohkeutta ottaa vastaan uutta
klubien asennetta ja ajatuksia, kävelemättä kenenkään
yli.
Tavoitteena on, että uusi
piirijako tulisi voimaan
7/2023. Piirijakouudistuksen aikataululla turvataan
riittävä aika uuden rakenteen
mukaisten toimintatapojen
suunnitteluun, ja siten varmistetaan muutoksen sujuva
toteuttaminen.
Uusi piirijako tulee vaatimaan
totuttujen
toimintatapojen
kyseenalaistamista ja on siten
mahdollisuus uudistua.
Käytännössä uusi piirijako
merkitsee uuden FI1 piirin
(kartalla
tummansininen)
muodostumista
nykyisistä
L-, I- piireistä ja osasta Opiirin pohjoisia klubeja.
Uudistusta valmistellut
työryhmä tiedostaa uuden,
maantieteellisesti suuren piirin, toiminnassa eteen tulevat
haasteet.
Piirijakouudistuksesta
on tiedotettu
aktiivisesti
klubeille marraskuusta 2020
alkaen. Jokaisessa piirissä
asiaa on selostettu piirikuvernöörin kukausikirjeissä,
meidän
piirissä
piirikuvernöörin kirjeissä 4–7.
Piirihallitus on käsitellyt
asiaa joulukuun ja helmikuun kokouksissa ja kannattanut yksimielisesti piirijakouudistuksen toteuttamista.
Erillinen piirin infotilaisuus
järjestettiin
23.11.2020
GTM-kokouksena. Lisäksi
asiaa esiteltiin valtakunnallisessa
webinaarissa
11.1.2021.

Antero Stenius
piirikuvernööri
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Piiristä tuli rekisteröity yhdistys
Lions-piirille 107-I päätettiin piirin vuosikokouksessa 13.5.2020
hakea piirin rekisteröintiä yhdistysrekisteriin. Asia on tämän
kauden aikana saatu päätökseen
ja Patentti- ja rekisterihallitus
(PRH) on vastaanottanut yhdistyksen perustamisilmoituksen,
tarkistanut yhdistyksen säännöt
ja todennut ne yhdistyslain mukaisiksi sekä merkinnyt ilmoitetun piirin yhdistysrekisteriin
18.2.2021.
Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti rekisteröidyn yhdistyksen
perustamisesta haki kolme piirin
jäsenklubia, LC Jääli, LC Oulu /
Pateniemi ja LC Siikajoki.
Rekisteröidyn piirin jäseniksi
tulevat hyväksyttyjen sääntöjen
mukaan piirihallituksen kokouksen päätöksellä kaikki toimialueen
lionsklubit.
Rekisteröinnin yhteydessä on samalla ilmoitettu PRH:lle kuluvan
kauden piirihallitus. Piirin säännöt noudattavat PRH:n aikaisem-

min hyväksymiä mallisääntöjä, ja
ovat siten yhteisiä kaikille rekisteröidyille Lions-piireille
Rekisteröidyn yhdistyksen nimeksi tuli Lions-piiri 107-I ry
ja piirin kotipaikaksi merkittiin Oulu. Piirin toimintaalue on järjestön muodostama
liiton osapiiri, jonka rajat on
määritelty liiton määrittelemän
piirijaon mukaisesti. Piiri on jaettu järjestön sääntöjen mukaisesti
alueisiin ja lohkoihin virkailijoineen.
Rekisteröidyn piirin toiminta ei
poikkea merkittävästi aiemmasta.
Hyväksyttyjen sääntöjen mukaan
piirin tarkoituksena on toimia alueensa klubien yhdyssiteenä ja
neuvovana keskuselimenä sekä
tukea ja ohjata niiden toimintaa.
Sääntöihin on myös kirjattu
aiemmasta toiminnasta tuttu
asia, että piiri ja sen jäsenklubit
ovat voittoa tavoittelemattomia
yleishyödyllisiä yhdistyksiä.
Piirin rekisteröinti ei oleellis-

esti muuta sen ja jäsenklubiensa
suhdetta. Rekisteröitynä yhdistyksenä Lions-piiri 107-I ry on
oikeustoimikelpoinen ja voi toimia useissa eri laissa mainittuna
asianomaisena.
Nyt piiri Y-tunnuksen omaavana
voi toimia myös piirin ja klubien
yhteisten hankkeiden vastuullisena hakijana mm. hankkeissa ja
avustusten haussa. Myös pankkiasiointi ja tilien perustaminen
sujuvoituu.
Piirihallitus on nyt aiempaan
nähden yhdistyksessä yksittäisiä
jäseniään
merkittävämmässä
roolissa vastuunkantajana. Rekisteröimättömässä yhdistyksessä
hallitus ei ollut samalla tavalla
yhteisesti vastuussa päätöksistä,
vaan vastuun kantoivat hallituksen jäsenet henkilökohtaisesti.

Vesa Ojanperä
1. vdg
LC Siikajoki

BRÄNDITUTKIMUS

Hyvä kello kauas kuuluu…

V

anhat sanonnat sisältävät paljon viisauksia. Yksi niistä
kertoo hyvän kellon kauas
kuulumisesta, joskin samaan
hengenvetoon lisätään, miten paha
kello kuuluu vielä kauemmas. Sanonnalla on totuttu tarkoittamaan mainetta. Hyvä maine on aina parempi kuin
huono.
Suomen Lions-liitto halusi tehdä tutkimuksen uusjäsenhankinnan tueksi.
Aika ajoin on tiedettävä mitä meistä ajatellaan. Kaikki tuntevat apinan, mutta
apina ei tunne ketään.
Tutkimuksen kohderyhmiksi
määriteltiin nykyisten jäsenten lisäksi eronneet ja potentiaaliset jäsenet.
Lähestyminen eronneisiin jäseniin tiedettiin haastavaksi. Sen täytyy olla tahdikasta ja hienovaraista. Jotkut eronneet jäsenet eivät hyväksy lähestymistä
lainkaan. Ollaan toki tietoisia siitäkin,
että entisten jäsenten yhteystietoja ei
enää rekistereissämme voi olla.
Potentiaaliset jäsenet määriteltiin
30—60-vuotiaiksi, ja heidän lapsensa
ovat todennäköisesti muuttaneet omilleen. Myös lähestyvä eläkeikä tuki kohdejäsenen potentiaalisuutta.

Kysely

Kyselymuotona
tutkimuskohteelle
lähetettiin linkki, josta avautui kyselylomake. Jäsenten ja entisten jäsenten
kyselyt toteutettiin 7.12.–28.12.2020,
potentiaalisten jäsenten kysely ai-

kavälillä 21.12.–28.12.2020. Lisäksi
jokaiseen kohderyhmään kohdistettiin
viisi noin tunnin mittaista syvähaastattelua.

Tulokset kohderyhmittäin

Kyselyyn vastasi 1449 suomenkielistä
ja 62 ruotsinkielistä nykyjäsentä sekä
52 eronnutta jäsentä. Potentiaalisia
jäseniä oli kyselyssä 324. Yhteensä
1887.
I-piirissä jäsenille kohdistettuun
kyselyyn vastasi 100 leijonaa, entisten
jäsenten kyselyyn vastasi kolme. Potentiaalisiin jäseniin piirijakoamme ei
oikein voida soveltaa.
Jäsenet: Auttaminen ja hyväntekeväisyys olivat perusasioita. Liiton
toiminta saattoi jäädä osalle jäsenistä epäselväksi. Parannusta kaivattiin
näkyvyydelle,
uusjäsenhankinnalle,
yhteistyölle ja uudistumiselle.
Mielekästä on yhteisöllisyys, hyvä
porukka ja auttaminen. Suurin osa
kaipasi toimintaan uudistumista, selkeyttä ja uusia jäseniä. Jokaisen pitäisi
tuntea itsensä tarpeelliseksi klubin toiminnassa. Uusille jäsenille toivottiin
lisää perehdyttämistä.
Entiset jäsenet: Syyksi lopettamiselle
mainittiin ajan puute, toiminnan
jäykkyys, klubin ilmapiiri ja toiminnan
sitovuus. Suositteluaste oli alhainen.
Kiinnostus toimintaan oli lopahta-

nut tai hiipunut. Suurin osa eronneista
jäsenistä (40%) ei enää lähtisi mukaan.
Ikääntyminen ja uusjäsenhankinta koettiin haasteellisiksi. Heikko perehdytys
oli myös noteerattu.
Potentiaaliset jäsenet: Ei tiedetty mitä
lionsklubit tekevät. Ei selkeitä erottuvuustekijöitä. Haastatellut tekivät jo hyväntekeväisyyttä eri tavoin. Toimintaan
ei haluttu sitoutua, mutta kiinnostava
kohde, joka sopisi omaan elämäntilanteeseen voisi tulla kysymykseen.
Mitä tapahtuu, kun kuulet sanan lionsklubi? (hymyilen, ei mitään, ahdistun)
I-piirin jäsenistä 82% hymyilee, 15% ei
tapahdu mitään, 3% ahdistuu.Valtakunnallisesti jäsenistä 79% hymyilee, 18%
ei tapahdu mitään, 3% ahdistuu.
I-piirin eronneistä jäsenistä 100% hymyilee. Valtakunnallisesti eronneista
jäsenistä 67% hymyilee, 23% ei tapahdu
mitään, 10% ahdistuu. Valtakunnallisesti potentiaalisista jäsenistä 27% hymyilee, 68% ei mitään ja 5% ahdistuu.
Tutkimuksen perusteella on nähtävissä, että eronnutta tai eroamassa olevaa
jäsentä pitää käsitellä erityisen hellävaraisesti. Ehkä hyvä kello kuuluu
kuitenkin kauemmaksi kuin huono.
Liitossa on jo aloitettu lions-brändin
kiillotus uusjäsenhankinnan tueksi.

Matti Reijonen
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja
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P

iirikuvernöörin
vierailujen yhteydessä on
jäseniltä kysytty tämän
hetken tuntemuksia lionstoiminnasta.
Edelliskaudella asioita kyseltiin I-piirin 2. alueen klubeissa ja
nyt kaudella 2020-21 vastaavasti
1. alueen klubeissa. Vastauksia
kyselyyn on antanut lähes 400
lionia.
Ensi kaudella on vuorossa Kainuu eli piirin 3. alue. Kyselyssä
on haettu klubien käyttöön
tietoa, mitkä asiat klubien lionit kokevat lionstoiminnassa
vahvimmiksi ja missä nähdään
eniten parannettavaa. Samalla
on selvitetty muuttuuko suhtautuminen kokemuksen karttuessa.
Kyselyn kautta välittyy hyvin
kuva, miten piirin klubien lionit
kokevat nykyisen toiminnan.
Mitkä asiat nähdään vahvoiksi
ja missä puolestaan on eniten
kehitettävää.
Vastaajat nostivat selkeästi suurimmaksi vahvuudeksi klubihengen. Tuntuu, että klubeissa
viihtyminen on säilytetty hyvin. Annettujen vastausten perusteella myös lionstoiminnan
perusasiat palvelut ja varainhankinta koetaan nekin vahvoiksi.
Kokemuksen karttuessa tilanne ei juurikaan muutu,
perusasiat nähdään hyvin samankaltaisina vahvuuksina niin
vasta mukaan tulleiden kuin jo
vuosikymmeniä mukana olleiden keskuudessa.
Toiminnan kannalta elintärkeää viestintää tai sosiaalisen
median ja tietotekniikan käyttöä ei nähty yhtä vahvoina kuin
edellä kerrottuja klubitoiminnan perusasioita. Monen mielestä nämä ovat omassa klubissa
kohtuullisesti hallussa.
Pitkään mukana olleet näkivät
viestinnässä eniten kehitettävää.
Kaikkein eniten parannettavaa
koettiin olevan klubin kansainvälisessä toiminnassa.
Myös Suomen Lions-liiton ja
I-piirin toiminnassa ja klubin
osallistumisessa näiden kautta
lionstyöhön nähtiin paljon ke-

Klubikyselyn saldoa
hitettävää. On hyvä huomioida
myös, että oman klubitoiminnan tulevaisuus arvioitiin yhdeksi heikoimmista kaikista
kahdestatoista kysytystä asiasta.
Toiminnan
tunnettavuudessa nähtiin siinäkin paljon kehitettävää samoin kuin
yhteistyössä muiden klubien ja
kumppanienkin kanssa.
Klubikyselyyn annetuista vastauksista saa hyvän kuvan, missä alueen klubeissa tällä hetkellä
lionstoiminnassa
mennään.
Tavoitteen mukaisesti kyselyn
antamaa tietoa hyödynnetään
mahdollisuuksien mukaan toiminnan kehittämisessä.
Tämän kauden aikana pidetyissä johtamisen valmennustilaisuuksissa ja muissakin koulutustilaisuuksissa on tuotu esille
kentältä saatua tuoretta viestiä

asioista, jotka kenttäväki kokee vahvoina ja missä nähdään
kehitettävää. Oppi on tärkein
klubeille, mutta ne on syytä
kuunnella herkällä korvalla ja
huomioida myös piirin toiminnassa.
Kyselyyn annettujen vastausten
pohjalta on syytä korostaa
seuraavia ohjeita:
1. Pidä aina mielessä lionstoiminnan perusta: ”Me
palvelemme”
2. Pidä osaltasi yllä klubihenkeä ja anna hyvän klubihengen
näkyä myös klubin ulkopuolelle
3. Toimi jäsenhankinnassa
innostuneen avoimesti, kysy
uusia jäseniä rohkeasti mukaan
toimintaan ja klubin jäseneksi
4. Pidä klubin palvelupaletti

tuoreena, vahvista hyviä palveluja, ideoi ja kehitä uusia
5. Ideoi ja osallistu aktiivisesti
klubin palvelutoimintaan
6. Muista, että on olemassa
monenlaisia tilaisuuksia hyvään
palveluun, hyödynnä rohkeasti
myös muiden kokeilemia palvelutapoja
7. Muista varainhankinnan
tärkeys avustustyölle ja korosta, että annettu tuki menee
järjestössämme kohteisiinsa
täysimääräisenä ilman voittoa,
hallinto- ja organisaatiokuluja
8. Tue klubissa avointa ja
myönteistä tiedon kulun
ilmapiiriä, varo juoruja ja katko
huhuja
9. Kannusta viestittämään entistä paremmin klubin toiminnasta myös muulle lionsväelle
ja yleisölle

10. Muista, että toiminnan viestinnässä myös jokaisen omalla
lionstarinan kertomisella on
merkitystä
11. Eri tehtävät klubissa,
piirissä, liitossa ja kansainvälisessä toiminnassakin tarvitsevat hoituakseen innokkaita ja
asialle omistautuneita lioneja
– lähde mukaan haasteita
pelkäämättä ja/tai anna tukesi
muille eri tehtäviä hoitaville
12. Yhteistyössä on voimaa –
tee porukalla, aina tilaisuuden
tullen paranna yhteistyötä muihin klubeihin ja ympäröivään
yhteisöön
13. Anna avoimesti kiitosta ja
palautetta rakentavasti

Vesa Ojanperä
1 vdg
LC Siikajoki

Klubipaperien arkistointiin on selkeät ohjeet

T

ämä lienee tuttu tilanne
monessa klubissa: Klubin
papereita on presidentin
hallussa, sihteerillä, entisillä
toimijoilla, sähköpostin pilvipalveluissa. Osa täysin hukassa. Kuinka saada kattava kuva
klubin vaiheista esimerkiksi
historiikkia tai palkitsemisia
varten?
LC Oulu Avaimessa päätettiin käydä läpi paperit, kun
klubin 45-vuotisjuhla lähestyi.
Nakki napsahti klubimestari
Jouni Kreusille.
Ensin kerättiin kasaan kaikki
mahdollinen materiaali nykyi-

“

Mapeista
karsittiin pois
kaikki
ylimääräinen.
siltä ja entisiltä toimijoilta.
Mapeista karsittiin pois kaikki
ylimääräinen ja järjesteltiin ne
uudelleen.
– Yleensähän kaikki laitetaan

vaan sekaisin samaan mappiin,
Kreus naurahtaa.
Kreus kertoo, että he noudattivat liiton arkistointiohjetta
soveltuvin osin. Arkistoida tulee
virallisten kokousten pöytäkirjat, toimintakertomus, tilinpäätös sekä erilaiset tilastoasiat.
Esimerkiksi vanhat piirikuvernöörien kirjeet eivät kuulu
arkistoitavien joukkoon, eikä
klubi-iltojen muistioitakaan tarvitse tallettaa.
Uudesta käytännöstä aiotaan
pitää kiinni.
– Opastus on tärkeää. Edeltäjien tulee neuvoa seuraajiaan.

LC Oulu Avaimen pitkästä
historiasta jäi puuttumaan joitakin kokousten pöytäkirjoja ja
toimintakertomuksia.
Kansallisarkiston Oulun
yksikköön, tutummin maakunta-arkistoon, materiaaleja ei
yritetty saada, ja se voisikin
olla hankalaa, koska tiedot ovat
puutteelliset.
Kansiot ovat nyt kaikki yhdessä paikassa.
– Ne on varastoitu yhden klubilaisen lämpimään autotalliin
turvallisesti.
Prosessin aikana pohdittiin
sitäkin, että arkistopaperit voisi

myös skannata, jotta ne niistä
saataisiin sähköinen versio.
– Siihen ei nyt ryhdytty, mutta
ajan kanssa sekin toki saataisiin
tehtyä, Kreus tuumii.
Klubiarkistot kuitenkin ovat
jatkossa sähköisiä. Viralliset
dokumentit arkistoidaan paperisen version lisäksi myös klubin
ostamalle ulkoiselle kovalevylle.
Se on helppo vaihtaa kädestä
käteen kauden päätöskokouksessa.

Elsi Salovaara
piirilehtivastaava
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Miten jäsenet saadaan pysymään klubissa
ja osallistumaan toimintaan?
* pönötys kokouksissa ja palavereissa pitää saada muutettua iloiseksi idearikkaaksi keskustelevaksi tapahtumaksi, josta jää hyvä jälkimaku jokaiselle.
* poissaoleviin ja ulkojäseniin kannattaa olla yhteydessä tyyliin ”mitä sinulle
kuuluu?” Rupattelu piristää tunnetusti ja tutkitusti vastaanottajaa. Hieman
sivuun jäänyt kokee kuuluvansa joukkoon edelleen, vaikka itse on ollut hieman passiivinen.
* pidetään palaverit vaikka luonnonhelmassa laavulla, nuotiolla tai esimerkiksi kävelypalaverina, niin kuin se nyt korona-aikaan on tullut työpaikoillakin
käytänteeksi.
* pitää ymmärtää, että työ ja perhe vaativat oman aikansa, ja sen jälkeen
tulevat harrastukset
* olisi hyvä järjestää ideariihi klubin toiminnan kehittämiseksi. Riiheen voisi
kutsua myös naapuriklubin mukaan, sillä yhdessä tehden asioille tulee uusia
tuulia.

Vinkkilistat jäsenjohtajien
valmennuksesta
Kauden jäsenjohtaja Eija Tuomaala valmensi klubien jäsenjohtajia etäyhteydellä
helmikuun alussa.Minulla oli tilaisuus seurata Eijan keskustelupainoitteista valmennusta ja kuunnella osallistujien kertomia kokemuksia.
Aluksi Eija painotti sitä, että yksistään jäsenjohtajan tehtävä ei ole hankkia uusia
jäseniä ja saada jäsenet pysymään klubissa, vaan se on meidän kaikkien lionien
asia.Ohessa koontia koulutuksessa esiin tulleista vinkeistä.

Tapani Tasanto

koulutusjohtaja, tapani.tasanto@lions.fi

Eija Tuomaala

LCIF 100 klubikilpailussa
on edessä loppukiri
LCIF 100 klubikilpailu päättyy 30.5.2021. Olisi hyvä,
että klubien lahjoitukset
olisivat jo toukokuun alussa
tiedossa, koska lahjoitusten
kirjautuminen LCIF:n rekisteriin kestää viikkoja.
Piirin kaksi parasta klubia
saavat ylimääräisen Melvinin, jotka jaetaan kampanjan
tuloksen perusteella piirin
kahdelle parhaalle klubille.
Mittarina on kauden LCIFlahjoitusten jäsenkeskiarvo.
Tämä tarkoittaa, että jos
klubi lahjoittaa esim. 1000
USD niin sillä saa yhden MJjäsenyyden. Kun klubi on piirin kahden parhaan joukossa,
klubi saa yhden lisä-Melvinin
Lions-liiton aikoinaan maksamista krediiteistä (katastrofiavustukset mm.) joita vielä
sen verran jää jäljelle nyt piirikuvernöörien saamista kiintiöistä.
Tarkennusta kilpailuun,
että kun klubi lahjoittaa
esim. 1000 USD niin tuo
summa jaetaan klubin kilpailun lopun jäsenmäärällä.
Tässähän luonnollisesti pärjäävät sellaiset klubit, joiden
jäsenmäärä on pieni. Jos haluaa pärjätä kisassa kannattaa
lahjoittaa vähintäänkin 1000
USD, jolla voidaan palkita

ansioitunut klubin jäsen vaikka
ei kilpailussa pärjäisikään.

Tämän hetken tilanne
I-piirissä kolme parasta:
LC Muhos
133,3 US/Djäsen
LC Vaala
103,4 USD/jäsen
LC Oulu/ Uleåborg
38,1 USD/jäsen
Kilpailun ulkopuolelta muistutan, että usealla klubilla on
LCIF-tilillään jo pientä summaa
vailla tarvittava määrä dollareita saadakseen MJ-jäsenyyden
ansioituneelle jäsenelle. Annan
mielellään lisätietoja liittyen
asiaan.
LCIF-Europa päivän ajankohta on 22.5.2021 ja keräyskohde tuhkarokko. Mikäli jokin
klubi päättää lipaskeräyksestä
minulta saa lippaita ja siihen
tarvittavia lupatarroja. Keräyslupa on voimassa 30.6.2023
saakka.

PDG Jouko Lampinen MJF
I-piirin LCIF-koordinaattori
0500 586072
jouko.lampinen@lions.fi

jäsenjohtaja, eija.tuomaala@lions.fi

Miten saadaan uusia jäseniä?
* miettikää asuinympäristöä ja tuttavapiiriä
* klubin yhteystiedot netissä ja somessa ajantasalle, jos joku haluaa
lisätietoja lionstoiminnasta ja jäsenyydestä
* kansainvälisyys kannattaa huomioida: jäsenenä voit mennä missä
tahansa maassa klubiin vierailulle
* myös kotimaassa voit vierailla klubeissa ja saada vaikkapa muuttoapua
klubista
* klubitoimintaan voi nyt osallistua myös etänä.
* myös projektiluontoisesti voit olla toiminnassa mukana.
* johtajaksi kouluttautuminen on yksi hyvä mahdollisuus ja siitä on
hyötyä myös työelämässä
* harjoittele ns. hissipuhe, se on hyvä käyntikorttisi. Mitä, missä, milloin,
miksi lionin toimivat
* huomiokaa klubin näkyvyys somessa. Facebookissa, Instagramissa ym
ja vaikka kissanristiäisissä kannattaa jakaa tietoa lionstoiminnasta.
* vapaehtoistoimintaan on korona-aikana kiinnostus lisääntynyt.
* avataan mitä meidän hyväntekeväisyys on eli konkretiaa enemmän mihin ja milloin apua on annettu
* ei unohdeta sitä, että Lions-järjestö on palvelujärjestö emmekä aina ole
keräämässä rahaa vaan saatamme esimerkiksi siivota ympäristöä,
ulkoiluttaa vanhuksia, järjestää hiihtokilpailuja jne
* stipendien ja avustuksien saajat voidaan pyytää toimintaan mukaan
kuten esimerkiksi partiolaiset ovat osallistuneet aktiivisesti Lc LiminkaLiminganlahden järjestämään Niittypäivään
* se minkä kansalta keräämme, sen myös palautamme. Omaan toimintaan
emme niitä varoja käytä.
* Lions-järjestö on tutkimusten mukaan maailman luotettavin palvelujärjestö.

Jouluajan iloa
puhelinsoitolla
650 henkilölle

L

ions I-piirin lions-klubit ilahduttivat jouluisella puhelinsoitolla
noin 650 henkilöä.
Hankkeen käynnistäjänä
toiminut piirin entinen
piirikuvernööri
Hannu
Anttonen pitää tulosta hyvänä.
– Monet yhdistykset ovat
joutuneet rajoittamaan toimintaansa korona-aikana.
Me leijonat päätimme
käynnistää tämän hankkeen LC Oulu/Raatin esimerkin pohjalta.
Puhelintempaukseen osallistui 21 lions-klubia, joissa noin 190 leijonaa soitti
noin 650 sellaiselle tuttavalleen, joihin ei pitkään
aikaan ole ollut yhteydessä.
Kainuussa tavoitettiin
100 henkilöä ja PohjoisPohjanmaan klubeissa 550
henkilöä.
– Mukana olevat klubit

edustavat piirimme kaikkia
kolmea aluetta. Palvelutunteja kertyi 300. Eli keskimäärin puoli tuntia perpuhelu.
– Olemme saaneet hyvää
palautetta tästä joulunajan
tempauksestamme.
Vastaanottajat olivat todella
ilahtuneita ja yhteydenotto
toi heille hyvän mielen,
Anttonen summaa.
LC Oulu/Raatti toteuttaa
hanketta pitkin vuotta ja
monet klubit ovat päättäneet jatkaa joulun jälkeen
aloitettua puhelinhanketta.
– Lions-järjestön "Me
palvelemme" -tunnus toteutuu hyvin myös korona-aikana, muistuttaa Anttonen.

Ulla Karppinen

viestintäjohtaja
ulla.karppinen@lions.fi
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Adressi
toimii niin juhlassa
kuin surussa

A

dressit ovat Arne Ritari -säätiön toimintaa,
joista saatavilla tuloilla
tuetaan muun muassa
nuoriso-, vanhus- ja vammaistyötä sekä palveluaktiviteettejä.
Adressi on tuotepakkaus, joka
sisältää adressin kansilehden,
viisi eri kuvalla varustettua välilehteä, muistolause-ehdotelmia
myös ruotsin kielellä, kirjekuoren adressia varten ja pienemmän kirjekuoren rahaa tai
lahjakorttia varten.
Erilaisista välilehdistä voit
valita tilaisuuden / muistettavan mukaan, sopivimman ja
tarvittaessa täydentämään omin
kuvin ja piirustuksin. Irralliset
välilehdet mahdollistavat helpon tulostamisen, hyödyntäen
tietokoneen avulla valittavia eri
kirjaisintyyppejä ja valokuvien
muokkausta.
Klubimme jäsen Eero Vilen
täytti 13.3. seitsemänkymmentä
vuotta. Klubimme on perinteisesti onnitellut jäseniään
tasakymmeninä 50 vuodesta
lähtien. Sankari tunnetaan isänmaallisena miehenä, niinpä
Suomen lippu on varma valinta.
Muokkaan tekstin läppärillä,
minulla on valmiina fonttina
Lucida Callipgraphy 16 se on
mielestäni selkeä ja antaa ”juhlavuutta”. Valittu välilehti vain
tulostimeen oikein asetettuna ja
tulostetaan (katso ylin kuva).

Valmiita värssyjä,
mutta voi keksiä itsekin

Teen lisäksi henkilökohtaisen
onnittelun, johon valitsen välilehdistä ”Ruusuja ja viulun”.
Käytössäni oli Eeron kuva
kaksoisveljensä kanssa lähdössä
ekaluokalle kouluun. Ennen
kuvan muokkaamista varmistin, kumpi pojista oli Eero ja
sitten rajasin sopivan kokoisen
kasvokuvan. Lisäksi muokkailin sankarille sopivaa ”Syntymäpäivärunoa” ja asettelin
välilehdelle istuviksi.
Onnitteluihin adressien käyttö on vähäisempää, mutta monessa tilanteessa se on huomattavasti monipuolisempi tapa

korvata syntymäpäiväkortti tai
-kukat.
Surunvalitteluun adressin käyttö on todella vaivaton. Valmiiksi
tehdylle pohjalle voi helposti
vaihtaa muistolauseet mukana
tulevasta mallista tai hakea
netistä lukuisista vaihtoehdoista tai kirjoittaa haluttu virsi
tai runo. Sen jälkeen valitaan
sopiva kuva-aiheinen välilehti.
Tämä tarjoaa myös toimivan
palveluaktiviteetin, auttamalla
adressien
”kirjoittamisessa”
saaden samalla pienen lahjoituksen Lions-toimintaan.

Adressien tilaaminen ja
”jakelu” klubeissa

Jokaisessa klubissa tulisi olla
nimetty
ARS-lion.
Hänen
tehtävänään
on
huolehtia
adressien tilauksesta ja niiden
saatavuudesta.
Paras vaihtoehto olisi, että
jokainen hankkii 1–2 adressia itselleen kotia, silloin ne ovat tarvittaessa käytettävissä. Mikäli
ne ovat ARS-lionin takana, menee tilanne usein ohi ja adressit
hankitaan muualta.
Lionina minulle on ollut kunnia-asia käyttää omaa adressia ja olen huomannut, kuinka
monipuolisesti ne toimii.
Adressien tilaaminen on
tehty mahdollisimman helpoksi. Omalta I-piirin etusivulta
vasemmasta alakulmasta löytyy
Arne Ritari -säätiön logo/Lions
Ritari, jonka alapuolella on teksti: Tilaa adressi (katso keskimmäinen kuva).
Klikkaamalla ”Tilaa adressi”
pääset suoraan tilauslomakkeelle (katso alin kuva).
Vastaava linkki löytyy myös
Suomen Lions-liiton kotisivulta. Lomakkeessa on punaisella
tähdellä merkityt sarakkeet,
jotka ovat pakollisia.
Ensimmäisenä tulee valita Piiri, klikkaa A:n oikealla puolella
alas osittavaa ”nuolenkärkeä”,
jolloin avautuu valikko, josta
klikkaa I, jolloin Piiri I on
oikein. Sen jälkeen täytetään pakollisiksi määritetyt sarakkeet.
HUOM! Lasku menee tilaus-

lomakkeessa ilmoitetulle henkilölle, ilmoitettuun osoitteeseen. Tilausmäärä tehdään aina
tasakymmeninä 10,20,30 jne.
Valikko avautuu klikkaamalla
nuolenkärkeä, Valitse toimitustapa on pakollinen, tärkeämpi
täyttää Muuta huomioitavaa,
esim. kiireellinen tai jos adressit
halutaan eri henkilölle toiseen
osoitteeseen.
Kun lähetät tilauslomakkeen,
se menee suoraan ”laskuttajalle” ja toinen tulee välittömästi
Piirin AR-toimikunnan pj:lle eli
piirissämme allekirjoittaneelle.
Saatuani sähköpostin tarkistan,
lähetänkö lähetyksen minä vai
onko ne mahdollista toimittaa
esim. piirikuvernöörien klubivierailujen yhteydessä.
Adressitilaukset voi tehdä
myös soittamalla, lähettämällä
sähköpostia tai toimittamalla
muulla tavoin viestiä minulle.
Olen tarvittaessa yhteydessä ja
voidaan tehdä myös tilaus yhdessä netin kautta.
Arne Ritari -säätiön toimintaan ja palveluihin pääset
tutustumaan laajemmin klikkaamalla piirin tai Lions -liiton
kotisivuilta Arne Ritari -säätiön
logoa, jolloin pääset säätön
omille sivuille.
Adressien lisäksi sieltä löytyy
lisää tietoa muun muassa. Ritareista, Pro Ritareista ja Apurahoista. Minä vastaan ja opastan
tarvittaessa kaikkiin em. aiheisiin liittyvissä kysymyksissä.
ARS-apurahat ovat oiva tapa
tukea
klubin
aktiviteetteja
taloudellisesti. Ota yhteyttä,
niin mietitään mitä ja miten
toteutetaan. Nyt on oikea aika
tehdä suunnitelmia, miten
jäsenistöä aktivoidaan.

Matti Teiska

LC Sotkamo/Vuokatti
I-piirin AR-toimikunta pj.
045 3536 633
matti.teiska@luukku.com
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Lionien uusi kampanja KiTeNet =
kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen
Suomen lioneilla on
pitkä perinne nettiturvallisuudesta keskusteluttamisessa. Jaamme
nyt esi-infon yhteiseen
lion-kampanjaan, joka
klubeissa voidaan toteuttaa kauden 2021–
2022 aikana ja joka on
Suomen Lions-liiton
tukema kampanja.

L

asten internetin käytön
aloittaminen
aikaistuu
vuosi vuodelta. Yli 20 %
0–3-vuotiaista käyttää nettiä,
10-vuotiaista jo yli 90 %.
Vuonna 2016 tehdyssä suomalaisessa tutkimuksessa todettiin,
että yli 2 tuntia vuorokaudessa
internetissä vietetty aika on
yhteydessä lasten epätoivottuun käyttäytymiseen. THL:n
mukaan tuo 2 h/pv onkin maksimiaika, joka lapsen on hyvä
viettää internetissä.
Lasten elämä on siis vahvasti
netissä. Siellä opitaan sosiaalisia taitoja, yhteydenpitoa, etsitään tietoa ja kavereita ja kaikkea mahdollista.
Samanaikaisesti hyvän rinnalla ongelmat ovat kasvaneet.

Useassa koulussa asiat ovat kehittyneet aina poliisiasiaksi asti.
Ongelma vaikeutuu ja laajenee,
ja EU:kin on ottanut kantaa
säädösten kehittämiseksi.
Mitä taitoja me vanhemmat
tarvitsemme
voidaksemme
luotsata lapsemme oikeaan ja
terveeseen mediankäyttöön?
Kodin tehtävä on tukea lasta
tiedon ja tunteen jakamisessa sekä kasvattaa vastuullisuuteen internetin käytössä.
Muun muassa toisen oikeuksien kunnioittaminen, oman
yksityisyyden
suojaaminen,
toista kunnioittava käytös, kiusaamisen ehkäisy ja yhteisten
sääntöjen noudattaminen ovat
tärkeitä opittavia taitoja.

Mitä lionit tekevät

KiTeNet-kampanja
toteutetaan valtakunnallisesti lionien toimesta laajalle joukolle
10-vuotiaita. Lähtökohtana on
valtakunnallinen työ lasten ja
nuorten hyväksi. Kampanjakokonaisuutemme koostuu tiedotuskampanjasta, kumppanuusverkoston luomisesta (MLL,
poliisi jne), liiton nettisivuista,
jaettavasta materiaalista (videot, tiedote jne), lions-piirien

tukihenkilö- sekä kumppanuusverkostosta.
Puhumme erityisesti vanhemmille – kyse on tuesta kodin kasvatustyöhön, joka samalla auttaa kodin ja koulun yhteistyötä.
Innostava ja kiitollinen kohde
kaikille klubeille!

Toteutus

Teemme kampanjalle paketin,
jonka leijonat tarjoavat kouluille
alueellaan tai webinaariin, joka
on tarjolla netissä esimerkiksi
vanhemmille.
Lionit ovat siis mukana toteuttamassa
lähikouluissaan
yhteistoimintapäiviä tai vanhempainiltoja. Käytämme jaettavan aineiston valmistelussa
valtakunnallisia asiantuntijoita.
Vahvuutemme ja roolimme
on kyky jalkautua kentälle
yhteistyöhön ja parantaa kuntayhteistyötä.
Kampanjan videomateriaalina käytämme osin valmista
materiaalia ja osin työstämme
hankkeen pääviestin sisältäviä
videoita, jotka sisältävät ajankohtaiset
ongelmakuvaukset
keskustelun pohjaksi. Näin
tarjoamme virikkeitä, kun kodin aikuiset tapaavat toisiaan

järjestämissämme tilaisuuksissa.
Myös kampanjan käyttöoppaassa opastetaan kysymyksissä: Voiko lapsen viestejä lukea?
Pitääkö kännykän käyttöä
laadullisesti ja määrällisesti seurata? Miten voit olla lapsen rinnalla digimaailman karikoiden
välttämiseksi? Mitkä ikärajat
ovat merkityksellisiä ja miksi?
Mistä apua vaaratilanteissa?

Miten klubit ottavat
yhteyttä ja mihin?

Otsikossa on kysymys, johon
vastaamme
yhteistyökumppaneidemme
avustuksella
myöhemmin. Periaate on, että
alueilta ja lohkoista valitaan
yhdyshenkilö kuntaa ja koulutointa ajatellen.
Yhteistyökumppaninamme
on myös vanhempainliitto,
jonka kautta saamme ideoita
vanhempainiltojen sekä webinaarien että iltatilaisuuksien
järjestämisessä. Osalla klubeista
on jo kokemusta näistä, mutta
yhteistyökumppaneiden avulla
tuomme esille mahdollisia uusia
toimintatapoja. Niistä keskustelemme toukokuun ja syyskuun
webinaareissa sekä klubeille

jaettavassa materiaaleissa.
Tuon oman alueen tapahtuman järjestämiseen on aikaa
koko ensi kausi, joten klubilla
on aikaa valita aikansa ja paikkansa, kunhan kampanja on
kauden suunnitelmissa.
Tärkeintä on, että olemme
kaikki klubit järjestämässä ko.
keskustelutilaisuuden
asiantuntijoiden jakaman materiaalin tuella. Koska osalla
klubeista on jo kokemusta keskustelutilaisuuksien järjestämisestä, toivomme ideoita jatkoa
ajatellen. Ne voi lähettää meille,
koostamme ne yhteiseen käyttöön.
Palaamme aiheeseen piirien eri tilaisuuksissa, mutta
erityisesti kaikille tarkoitetussa
webinaarissa
toukokuussa.
Kampanjan esi-info löytyy
myös liiton jäsensivustolta kohdasta KiTeNet, jota klubit ovat
etäkokouksissaan jo käyttäneet.

Hannu Anttonen
IPDG, kampanjan vastuullinen

Johanna Arho-Forsblom
1. VDG, Lions Quest -kouluttaja
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Suuntaviittoja toimintaan
ensi kaudelle
SUOMEN LIONS-LIITON
MD 107- I -PIIRIN VUOSIKOKOUS
24.4.2021 klo 12–16 GoTo Meeting (Etäosallistuminen)
ASIALISTA
VALTUUTETTUJEN, KOKOUSEDUSTAJIEN JA
MUIDEN OSALLISTUJIEN TOTEAMINEN
Piirikokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA
PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN
KAUDELTA 2019–2020
(Toimintakertomuksen tiivistetty versio luettavissa
seuraavalta aukeamalta)
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO KAUDELTA 2019–2020
TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN,
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA
VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN KAUDELTA
2019–2020
PÄÄTETÄÄN SEURAAVAN TOIMINTAKAUDEN
2021–2022 JÄSENMAKSUSTA, LIITTYMISMAKSUSTA JA MAHDOLLISISTA MUISTA MAKSUISTA
EHDOTUS TOIMINTASUUNNITELMAKSI JA
TALOUSARVIOKSI KAUDELLE 2021–2022
VAALIKAUDEN 2020–2021 EHDOKASESITTELYT
DG (piirikuvernööri) ehdokkaan esittely
1. VDG (varapiirikuvernööri) ehdokkaan esittely
2. VDG (varapiirikuvernööri) ehdokkaiden esittely

Talven kääntyessä kevääksi on muun toiminnan ohella aika suunnitella klubeissa ja
piirissä tulevankin kauden toimintaa. Tämä
kausi on ollut edelliskevään tavoin hyvin
poikkeuksellinen myös lionstoiminnassa.
Moni jäsenemme kuuluu virustaudin riskiryhmiin ja muutenkin tiukat varotoimet on
pitänyt ottaa vakavasti ja tavalla tai toisella
huomioon. Palvelutyötä, varainhankintaa
tai edes omia tapaamisia ei ole voitu toteuttaa entisin käytännöin.
Uutta toimintakautta suunnitellessa on
lupa odottaa tilanteen helpottumista ja
uuden toiminnan viriämistä. Heti tilanteen helpotuttua on toiminnassa taukoakin
pitäneiden tartuttava toimeen innolla ”me
palvelemme” -hengessä.
Avun tarve lähiympäristössä ja maailmalla ei ole poikkeusolojenkaan myötä hävinnyt. On myös paikallaan ottaa opiksi hyviksi
todetuista poikkeusolojen käytännöistä –
esimerkiksi etätapaamiset kannattaa ottaa
monissa asioissa uudeksi toimintatavaksikin.
Jäsenhuollon merkitys on korostunut,
yhteydenpito myös vähemmän osallistuviin on nostettu kauden aikana hyvin esiin.
Toiminnassa on korostunut jäsenten motivaation ylläpito ja jaksamisesta huolehtiminen.
Tilanteesta johtuva yleisötapahtumien
vähyys on hankaloittanut myös uusien
lionsjäsenten rekrytointia. Myönteisenä piirteenä on ollut, että etäältä osallistuminen on
tuonut klubien leijonia hyvin muun muassa
piirin koulutustilaisuuksiin. Ainakin osa
tilaisuuksista tarjotaan jatkossa myös etäyhteyksin.
Uutta kautta suunniteltaessa pidettiin piirissä pieni strategiatyöneuvottelu

VAALIKAUDEN 2021–2022 DG (PIIRIKUVERNÖÖRI)
EHDOKKAAN, 1.VDG:n, 2 VDG:n VAALI
JA TULOKSEN VAHVISTAMINEN
VALITAAN KAKSI (2) TOIMINNAN TARKASTAJAA
JA KAKSI (2) VARATOIMINNANTARKASTAJAA
KAUDELLE 2021–2022
TOIMIKAUDEN 2021–2022 PIIRIHALLITUKSEN,
TOIMIKUNTIEN, TYÖRYHMIEN JA A
SIANTUNTIJOIDEN VALINTA
KLUBIEN ALOITTEET PIIRILLE
SEURAAVA PIIRIKOKOUS
MUUT TIEDOTUSASIAT
Ehdotus Somen Lions-liiton uudeksi piirijaoksi liittokokoukseen 12.6.2021, esittely ja keskustelu.
Suomen Lions-liiton vuosikokous GoToMeetingkokouksena 12.6.2021.
PALKITSEMISET

Varsimainen kutsu ja esityslista on lähetetty klubeille.
Materiaalit löytyvät myös piirin verkkosivuilta:
http://www.lions107-i.fi/kausi-2020-2021/
vuosikokous-24-4-2021-aineistot/

Tulevan kauden toiminnan suunnittelussa on
poikkeusolojen jälkeen taas haastetta.

kärkiteemoiksi otettavista asioista. Edellä
kerrottujen korona-ajan oppien ottaminen
koettiin yhdeksi tärkeimmistä painopisteistä.
Asiat huomioidaan mm. koulutustarjonnassa ja tapahtumien ”uudelleen käynnistämisen” viestinnässä.
Koulutuksessa säilytetään nopeus reagoida klubien ja lionien tarpeisiin. Klubeille
tarjotaan hyviä malleja tehokkaaseen viestintään ja ajan tuomiin viestinnän vaatimusten nopeisiin muutoksiin. Kannustetaan
piirin klubeja kattavaan viestintään toiminnastaan.
Jäsenhuollossa keskitytään aiempaa näkyvämmin jäsenten motivointiin ja jaksamisesta huolehtimiseen. Hyvän tekemisen ja
tapahtumien kautta syntyy myös mahdollisuuksia rekrytointiin. Herätellään piirin
puoleltakin klubeja hyödyntämään entistä
paremmin mahdollisuutensa uusien jäsenten
kysymiseen. Aktiivien ja toimivien jäsenten
ohella uudet jäsenet tuovat klubeille uutta
tulevaisuutta.
Palvelutoiminnan osalta piirin toiminnassa panostetaan tulevana kautena klubien yhteisten hankkeiden tukemiseen. Ensi
kauden merkittävin uusi suomalainen hanke
on KiTeNet. Kirjaimet tulevat hankkeen
pääviestistä ”kiusaamisesta terveeseen nettikäyttöön”. Hanke kohdistuu 10-vuotiaisiin
koululaisiin ja heidän vanhempiinsa.
Klubit voivat osallistua hankkeeseen eri
tavoin. KiTeNet on klubeille pääosin palveluaktiviteetti eikä edellytä rahallista sitoutumista. Kevään aikana hankkeesta tulee
ohjeistusta ja materiaalia. Alustavasti on
suunniteltu, että piirin alueella hanketta
käynnistetään näyttävästi jo syysukukauden
alkuun. KiTeNet-hankkeen ohella tarjotaan
klubeille neuvontaa ja ohjeita paikallisiin
ympäristön kunnostushankkeisiin. Onnistuneet ympäristön kunnostustoimet kiinnostavat laajasti myös lähialueiden asukkaita.
Ensi kaudella pidetään näkyvästi esillä
myös lionsjärjestön kansainvälistä palvelutyötä. Piirillä on tärkeä tehtävä nostaa myös
tätä klubien toiminnan puolta esille. Viime
vuosien aikana ovat erityisesti nuoret osoittaneet suurta kiinnostusta toimintamme
kansainväliseen palvelutyöhön.
Piirissä varaudutaan kauden aikana ennakkoon myös vireillä olevaan piirijakouudistukseen.
Kansainvälisen
lionsjärjestön säännösten ja ohjeistuksen
mukaisesti Suomessakin piirit ovat alueeltaan laajenemassa. Laajeneminen edellyttää piirin toiminnalta myös toimintatapojen
sopeuttamista uuteen.
Piirin toimintasuunnitelma kaudelle 2020–
2021 esitellään hyväksyttäväksi huhtikuun
lopulla vuosikokouksessa. Uuden kauden
lionstoiminnalle tulee pitkän poikkeusajan
jälkeen isoja haasteita ja odotuksia. Säilyttämällä hyväksi katsotut osat toiminnassamme ja varautumalla ”uuteen normaaliin”
myös uusin eväin olemme valmiita ensi kauteen.

Vesa Ojanperä
I-piirin 1. vdg
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Piirikuvernööriehdokas

Vesa Ojanperä
LC Siikajoki

Henkilötietoja
Syntynyt 1957 Paavola
ylioppilas Ruukin lukio 1976
fil.kand. Oulun yliopisto 1983
pääaineena maaperägeologia,
ympäristösihteeri vuodesta 1987.
Työ
Ympäristösihteeri, Pyhäjoen kunta
Luottamustoimia
Alueellisia ja paikallisia luottamustehtäviä
kunnissa, seurakunnissa ja eri yhdistyksissä
liittyen lionstoiminnan lisäksi mm. kotiseututyöhön, liikuntaan, urheiluun ja teatteritoimintaan.
Toiminta Lions-järjestössä
Vuodesta 1989 LC Siikajoen jäsen,
presidentti kausilla 1992–93 ja 2011–12,
CS 2005–06, ZC 2010–11.
107-I piirin 2. vdg kaudella 2019–20 ja
1. vdg kaudella 2020–21. Nuorisoleirin
isäntäperheenä useita keroja ja piirin leojohtaja vuosina 2016–18. Palvelutyössä
läheisiä ovat olleet erityisesti veteraanien ja
nuorten asiat.
Johtoajatus
Palvelun perinne jatkuu muutosten keskelläkin. We serve – me palvelemme – on
ollut alusta pitäen yli 100-vuotisen lionsjärjestömme toimintaa kuvaavana tunnuslauseena ja on nykyisissä haasteissa hyvin
ajankohtainen edelleen. Perusajatus, missä
on avun tarvetta, siellä tulee olla apua antamassa myös lion ja klubit.
Harrastukset
Lions-palvelutyö, muu yhdistystoiminta,
kotiseututyö, retkeily ja muu liikunta, sukututkimus.
Perhe
Aviopuoliso lion Marja ja kolme aikuista
lasta, viisi lastenlasta.

1. varapiirikuvernööriehdokas

Eija Tuomaala

2. varapiirikuvernööriehdokas

Sanna Loukkola

LC Kiiminki

LC Oulunsalo/Salottaret

Työskentelen päiväkodissa lastenhoitajana.
Pitkä ura politiikassa lautakunnista kunnanhallitukseen asti on tuonut tietoisuuden
siitä, miten politiikka ohjaa elämäämme.
Työ jatkuu edelleen. Olen ollut mukana
myös seurakunnan luottamushenkilönä ja
Osuuspankin sekä Arinan edustajistoissa.
Vapaaehtoistyö on aina ollut minulle
tärkeä asia, joten sitä olen paljon tehnyt monella tapaa ja monissa järjestöissä. EHYT
ry.n Muruset-ryhmässä olen mukana vapaaehtoisista netti-isovanhemmista kootussa porukassa ja päivystän netissä muutaman
kerran viikossa.
Leijonissa olen toiminut vuodesta 2012
lähtien. Saatuani kutsun piirin tehtäviin olin
ensin lohkarina kaksi vuotta, josta toisen
vuoden tein myös jäsenjohtajan tehtävää.
Nyt menossa on neljäs vuosi jäsenjohtajana.
Liittotasolla olen mukana jäsentoimikunnassa ja Puhtaat vedet-toimikunnassa.
"Yksin ei voi tehdä kaikkea, mutta jos
jokainen tekee jotain, niin kaikki tulee
tehdyksi." Tuo lause johdattelee tapaani
työskennellä. Uskon vahvaan tiimityöskenteleyyn, jossa jokainen tukee toistaan ja
kaikkien pitää tulla kuulluksi.
Tiimissä toivon puhaltavan muutoksen
tuulien. Tekemisessä pitää näkyä ilo ja huumori. Oma roolini on tiimissäni olla yksi
innostaja ja kannustaja, sekä tuoda esille
uusia tapoja, myös klubeihin.
Tarvitsemme lisää työkaluja toimintaamme, ja niitä haluan kehitellä
tiimini kanssa ja tuoda niitä käytöönne. Toimintaamme pitää pohtia ja tehdä muutoksia
tarpeen vaatiessa, mutta ei vain muutoksen
vuoksi.
Uusien jäsenien hankkiminen on
tärkeää, mutta vielä tärkempää on pitää
huoli jo olemassa olevista jäsenistämme.
Osaan myös katsoa peiliin, koska innostava ja spontaani luonteeni vaatii sen väliin, ja
se onkin kehittymiskohteeni.
Kädentadot, (uusia mekkoja ja laukkuja
tulee väliin kuin liukuhihnalta) musiikki
ja ulkona puutarhassa työskentely luovat
tasapainoa elämääni. Perheeni on minulle
rakkainta maailmassa.

Olen 43-vuotias lion Oulusta. Liityin mukaan leijonatoimintaan vuonna 2013, kun
klubimme perustettiin. Toimin Salottarien
charter-presidenttinä täysin ummikkona,
lions-toiminta oli minulle tuolloin ihan
uutta.
Klubimme on tullut tunnetuksi vuosien varrella värikkäistä tempauksista ja
sähäkästä toiminnasta. Oma ideologiani on
klubimme toiminnan kaltainen, ja asioissa
tulisi edetä avuntarve edellä. Nopea päätöksenteko ja toiminta mahdollistavat äkillisiin
avunpyyntöihin vastaamisen. Parhaimmillaan lions-toiminta on auttavien käsiparien
tarjoamista, yhdessä tekemistä, verkostoitumista ja hauskan pitoa.
Olen toiminut vuosien varrella erilaisissa
klubitehtävissä, sekä piiritasolla jäsenjohtajana ja lohkon puheenjohtajana. Olen osallistunut lukuisiin koulutuksiin, tutustunut
erilaisiin toiminteisiin ja klubeihin. Ihailen
klubeissa tapahtuvaa pitkäjänteistä työtä,
jolla luodaan paikkakuntien historiaa. Haluan olla mukana toiminnan kehittämisessä,
niin että se vastaa ajan ihmisen tarpeisiin.
Haluan, että lions-toimintaa tehdään
sydämellä ja sellaisella innolla, ettei tarvitse
miettiä sanaa 'sitoutuminen'. Positiivisuudella ja energisellä asenteella saamme paljon hyvää aikaan sekä järjestön sisällä että
sen ulkopuolella. Olen löytänyt valtavan
määrän rakkaita ystäviä tämän harrastuksen
kautta ja olen todella kiitollinen siitä.
Asun Oulussa, mutta olen asunut aikanaan myös Luleåssa (lapsuusvuoteni), Helsingissä, Raahessa, Lontoossa ja Australian
Gold Coastilla. Olen kartuttanut reissuillani näkemystä, kokemusta ja kielitaitoa.
Järjestömme on kansainvälinen, ja uskon
että em. asioista on tässäkin kohtaa apua.
Perheeseeni kuuluu mieheni Sauli ja
hänen kaksi aikuista poikaansa. Harrastuksiini kuuluu muun muassa musiikki
(soittaminen, laulaminen), lukeminen, golf,
konserteissa käyminen ja kokkaaminen.
Olen tehnyt työurani myynnin parissa,
viimeiset kymmenen vuotta olen ollut
DNA:n palveluksessa taloyhtiö- ja yritysmyynnin tehtävissä.
Haluan kannustaa klubeja avoimuuteen,
keskusteluun ja päätöksiin vaikeissakin
asioissa. Verkostoitukaa, koska tämän
parempaa ympäristöä siihen on haastavaa
löytää. Tavataan taas, kun sen aika koittaa!
Mutta siihen asti, ideoidaan ja suunnitellaan tulevaa.
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Toimintakertomus kaudelta 2019–2020
I-piirin
55.
toimintakausi
käynnistyi
kansainvälisessä
vuosikokouksessa Milanossa.
Järjestömme kansainväliseksi
presidentiksi valittiin Etelä-Korealainen Dr. Jung-Yul Choi.
Hänen teemansa liittyi paitsi
teemaan ”Me palvelemme”
myös moninaisuuden arvostamiseen ja Kampanja 100 sai
voimakkaan painotuksen.

Jäsenistö ja klubit

Tärkeimpiä keinoja piirin jäsentavoitteen saavuttamiseksi olivat: yhteinen materiaali jäsenhankintaan, MyLCI:in käytön
aktivointi,
GAT-työnjaot,
jäsentoiminnan vireyttäminen
mm. messupaketit, passiivisten
jäsenten aktivoiminen, heikkojen klubien tukeminen valmennuksella, kumppanuusajattelu
sekä www-sivujen kehittäminen.
Piirin jäsenmäärä oli kauden
alussa 1 130 ja kauden lopussa
1 114, joten jäsenkatoa oli 16
jäsentä. Piiriin perustettiin aivan kauden alkaessa yksi uusi
liitännäisklubi perheklubiksi.
Myös yksi klubi alkoi toimia luontoklubina. Aktiivisia
klubeja kauden lopussa oli 52.
Yli 40-vuotisjuhlia vietti piirissä 14 klubia, piirin itse juhliessa 55-vuotista taivaltaan
Oulun KvN:n yhteydessä helmikuussa.
Yllä mainituissa tavoitteissa
messutoiminnan aikaansaannokset näkyivät positiivisimmin. Piirin vuosikokous järjestettiin GTM:nä, joka laski
juhlan tuntua mutta toteutui
yhteistyöllä onnistuneesti. Piirikokouksia järjestettiin 5 ja
aluefoorumeita 2.
Piirin paras klubi LC OuluUleåborg palkittiin tervaveneellä. Alueiden klubeja palkittiin Pekka-patsaalla seuraavasti:
I-alue LC Jääli, II-alue LC
Raahe/Kreivi ja III-alue LC
Hyrynsalmi.
Jäsenkilpailun voitti LC Sotkamo. Viestinnän palkinnon
klubivideosta sai LC Kiiminki.
Erikoismaininta
MyLionin
käytöstä sai LC Kempele Aurora, Syöpälapsi- hankkeesta
LC Oulunsalo ja Alfa-tv esiintymisestä
LC
Oulu/Sillat. Kansainvälisiä palkintoja
saatiin hyvin seuraavista osaalueista: GLT, GST, Some,
LCIF, GAT-tarina.
Toimintakauden tilinpäätös
osoittaa ylijäämää 5.347 ja taseen loppusumma on 39.544
€ eli taloutemme on vakaalla
pohjalla.

Tiedotus ja viestintä

Ulkoisessa viestinnässä lisättiin

klubien näkyvyyttä erityisesti
paikallislehdissä, sosiaalisessa
mediassa ja Terva Leijonalehdessä. Tavoitteena oli myös
laajentaa Hyvän päivän tapahtumia yleisötapahtumiksi.
Uutena oli Leijonaviesti-tiedote piirin alueen medioille. Piirillä ja useilla klubeilla on myös
omat Facebook-sivut. TervaLeijona-lehteä tehtiin kaksi
numeroa 20-sivuisena tabloidpainoksena.
Ensimmäisessä
painosmäärä oli 15 000 ja
toisessa 2 000 kpl.
Muita merkittäviä tuloksia
olivat Viestintäryhmän perustaminen kauden lopussa.
Näkyvyys lehdistössä oli hyvä,
Kansainvälinen some-palkinto saatiin piiriin. Piirin sivuja
kehitettiin uudella alustalla.
Lions-lehden
toimituskunnassa oli piirin edustaja mukana. Hypokoira-tarina ja lasten
syöpäprojektimme videoita löytyy piirin www -sivustolla, jotka
nähtiin myös Alfa-tvssä.
Myös 55-vuotishistoriikki
perustuen mm. piirin lehden
aihealueisiin 50 vuodelta, löytyy sivuiltamme. Paranevat
piirin sivut ansaitsevat kaikkien
lukemista eli siellä on Hyvää
sivujen täydeltä.

Koulutus

Koulutuksessa toteutettiin klubi- ja piirivirkailijoiden valmennuksen edelleen kehittäminen.
Erityistä huomiota kiinnitettiin
imagon muutokseen klubeissa
sisältäpäin toteutettuna, uusiin

välineisiin (gotomeeting, videot, digitaalisuus), oppimiseen
tekemisen kautta ja opaslionien
koulutukseen.
Piiri järjesti yhteensä 31 eri
koulutustilaisuutta. Niihin osallistui yhteensä 191 jäsentä piirin
34 klubista. Uusina kursseina
toteutettiin ”Innostu ja Uudistu”- sekä toiminnan rahoitusmahdollisuudet -kurssit.
Korona vaikutti koulutuksiin
ja GTM otettiin perusteellisesti käyttöön. Some-koulutusta
saatiin, mutta sitä myös kaivattiin lisää.
OPASLION-kurssitus toteutettiin uutena sertifikaattikoulutuksena. GLT ja GMT palkittiin
ansioistaan kv-johtajan toimesta. Erityisesti uuden kehitys oli
positiivista kauden koulutuksessa.
Quest-peruskoulutukseen
osallistuneita oli 20 Oulussa ja
liikuntaseura-koulutukseen
8
henkilöä Vuokatissa.

Palvelu ja varainhankinta

MyLCI:n raporttien mukaan
klubit suorittivat 1 062 palveluaktiviteettia. Niissä tehtiin
yhteensä 20 539 Lionstuntia
ja palvelusta hyötyneitä oli
yhteensä 189 543. Varoja piirin
klubit keräsivät yhteensä 90 330
$ ja lahjoittivat 83 784. Palvelumme arvo oli töineen noin 0.5
M€. Luvuista puuttuvat 20 %
klubeista!!!
Ympäristöpalkinto saatiin
jo toistamiseen piiriimme (LC
Oulu/Pateniemi) ja ympäristö-

johtajan paikka täytettiin (lion
Arto
Iwendorf).
Yhdessä
olemme saaneet paljon hyvää
aikaan! Koronasta huolimatta!!
Piiri sai ja käytti apurahoja
hyvin: Partiolaisten kanssa
metsäretkien
toteuttamiseen,
Leo-toiminnan kehittäminen,
koulutukseen ja GAT-tarinan
kerronnasta sekä ARS- apurahaa.

LCIF-säätiö ja Melvin
Jones -jäsenyydet sekä
ARS-toiminta

LCIF-säätiömme juhli 50-vuotistaivaltaan, johon piirimme
otti osaa ponnekkaasti.
Piirin klubit lahjoittivat
LCIF-rahastoon kauden aikana
yhteensä 12 440 $ (11 $/jäsen). Melvin Jones -jäsenyyksiä
hankittiin peräti 16 kappaletta,
joista KvN-kokouksessa Oulussa luovutettiin 14 MJ-jäsenyyttä. 25 % klubeista osallistui
lahjoituksiin.
Kampanja 100 tuli juhlavuonna tutuksi hyvän viestinnän ja
klubien aktiivisuuden ansiosta ja siinä piirin toimijoilla oli
tärkeä roolia. Siitä myös piiriläisiä palkittiin mm. Helping
Hands-tunnustuksella.
Arne Ritari -säätiö. Kauden
aikana lyötiin 1 Lions-ritari.
Klubien omiin hankkeisiin piiriin tuli kaudella AR-säätiöltä
yksi avustus. Adressien myynnissä jäätiin tavoitteesta, kun
piirissä myytiin adresseja 260
kpl. Tuloksessa näkyy LCIF:n
juhlavuoden panostus.

Kansainvälinen toiminta

Nuorisovaihto peruutui koronan vuoksi. Isäntäperheitä etsittiin Facebook-sivuilla. Tämä
oli toimiva tapa ja tuotti yli 10
isäntäperhettä.
Leo tapaamisia/vierailuja
oli Leo-Clubin Oulu/Kempele
klubi-illassa 2 kpl. Uuden Leo
-Club Vaalan toiminta on toistaiseksi pienimuotoista. Leoille oli anottuna piirihanketta
varten erillinen määräraha, jonka käytöstä usein neuvoteltiin.
Rauhanjulistekilpailun teemana oli ”Rauhan matka”.
Piirihallituksen
kokouksessa
Suomen loppukilpailuun valittiin kolmen rauhanjulistetyön
joukosta voittajaksi Vaalan koulusta oleva piirros, joka menestyi hyvin myös kansallisessa
kilpailussa (3.)
Kummilapsitoimintaa on
järjestetty
pääasiassa
Sri
Lankaan. I-piirissä 18 klubilla/
Lady-ryhmällä on kummilapsi.
Piirissä on arviolta 40 kummilasta tällä kaudella.

Piirin yhteisaktiviteetit

Piirin toiminnassa korostui suunnitelmallisuus ja yhteistyö.
I-piirin pääprojektimme lasten
syöpään liittyen oli ”Pikkupotilaiden viihtyvyys ja hyvinvointi” toteutui hienosti (arvo
16 000 €) ja siihen otti osaa 30
klubia, 10 yritystä ja 7 yksityishenkilöä.
Lahjat on jaettu
OYS lastensairaalan osastolle
150 pakkauksena.
Hyvänpäivän diabetes-käve-
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Mitä koronan jälkeen?

N

yt on hyvä aika suunnitella
kevään, kesän ja syksyn aktiviteetteja.
Suunnittelupalaverin voi kätevästi järjestää
esimerkiksi Teams-kokouksena. Tässä
on esimerkkejä muutamista ympäristöön
liittyvistä aktiviteeteistä.
ERILAISET VESISTÖJEN TILAA
PARANTAVAT AKTIVITEETIT
* Järvikunnostukset ovat usein pitkäkestoisia ja vaativat hyvää suunnittelua. Moniin järvikunnostustoimenpiteisiin tarvitaan myös vesilain mukainen
lupa ja yhdistys hankkeen toteuttajaksi.
Klubeille helpoin tapa osallistua järvikunnostuksiin onkin osallistua jo meneillään olevassa kunnostuskohteessa
järjestettäviin talkoisiin. Tietoa kunnostuksista saa VYYHTI verkoston sivuilta
www.proagriaoulu.fi/vyyhti. Myös ELYkeskuksista voi tiedustella kunnostushankkeista.

Kaudellaan joutuu monenlaisiin rooleihin….. Milloin Milanossa
Conventiossa, milloin Talinnassa Eurooppa-foorumissa, milloin
lenkkikengissä klubivierailulla…

lyjä oli klubeissa 3 kpl. Oulun
seudun klubien yhteinen Kuusisaaren talvitapahtuma järjestettiin kolmannen kerran useiden
toimijoiden ja Oulun kaupungin
kanssa yhteistyössä ja se onnistui koronasta huolimatta.
Lionien perinteeksi muodostunut ympäristönsiivouspäivä
järjestettiin loronasta johtuen
pienimuotoisesti Kulumat kuntoon -nimellä. Myös Kumppanuussopimukseen liittyvät Lasten Leijonahiihdot saatiin alulle
piirissä. Perinteinen lasten leijonaoulumpialaiset
siirrettiin
koronan vuoksi.
Puhtaat vedet -projektiin liittyen klubit tekivät omia aktiviteetteja. Nämä aktiviteetit
huomioitiin myös Lions-liitossa, josta saimme piiriin tunnustuksena Ympäristöpalkinnon 2.
sijan.
Lasten ja nuorten toiminnan
tukemisen arvat sekä joulukortit
toteutuivat kohtuullisesti.
Konsertit Lastenklinikoiden
Kummien
kanssa
siirtyivät
koronasta
johtuen.
Sen sijaan piirimme järjestämät
vk-kokous toukokuussa ja KVN
kokous helmikuussa, jonka
yhteydessä juhlittiin SLL:n 60v, LCIF:n 50-v ja piirimme 55-v
taipaleita, toteutuivat hienosti.
Merkittävää edistymistä
yhteistyörintamalla
tapahtui
Raahen alueen klubien osalta,
kun alueen klubit pyysivät kannustusta yhteistyöhön piirin
GAT-tiimiltä. Kun prosessista
raportoitiin kv-päämajaan, piiri

palkittiin tarinasta rahapalkinnolla.
Kymmenestä
piirin
yhteistyöhankkeista toteutui yhdeksän, joka kerto klubien hyvästä yhteistyöstä.

Kiitokset

Piirihallituksen 7 vuoden aikana olen kokenut monenlaista,
olen saanut tutustua SLL:n toimintaan hallituksen jäsenenä,
kansainväliseen toimintaamme
ja kattavasti piirimme leijoniin
ja klubien toimintaan.
On ollut hienoa nähdä miten
ponnekkaasti klubit tekevät
palvelutyötä alueillaan ja miten
yhteistyö klubien kesken lisääntyy. Palvelutyön ohella klubien
varainkeruu on merkittävää ja
kerätyillä varoilla on saatu paljon hyvää niin paikallisesti kuin
myös maailmanlaajuisesti.
Suuret kiitokset Teille leijonille
tästä tekemästänne työstä. Toteutimme yhdessä uudenlaisia
aktiviteetteja ja toimintatapoja.
Kokoustimme ahkerasti, laajasti ja onnistuneesti verkossa eikä
Korona meitä nitistänyt henkisestikään.
Kiitokset kaudesta teille leijonat, puolisot ja Leot sekä
oma puolisoni, joka mahdollisti
monta asiaa.

Hannu Anttonen
DG 2019–2020
Koko vuosikertomus liitteineen:
http://www.lions107-i.fi/
kausi-2020-2021/vuosikokous24-4-2021-aineistot/

* Virtavesikunnostustukset, varsinkin
purokunnostukset, sopivat hyvin talkoilla toteutettaviksi. Vaelluskalat, kuten
taimen ja harjus kutevat puroissa ja pienissä joissa ja kärsivät kutupaikkojen
liettymisestä. Kutupaikkoja voidaan
pääsääntöisesti kunnostaa vesialueen ja
maanomistajan luvalla. Monissa puroissa on myös rumpuja, jotka toimivat vaellusesteinä ja ovat helposti korjattavissa.
Tietoa kohteista ja menetelmistä voi kysellä ELY-keskuksista, VYYHTI-verkostolta ja vaelluskalajärjestöiltä.
* Rantojen kunnostustarpeita on varmaan joka kunnassa. Rantojen kunnostuksista/ siivouksista kannattaa olla
yhteydessä kuntaan. Sieltä voi saada
vinkkejä kohteista ja apua roskien
poiskuljetukseen.
ILMASTONMUUTOKSEEN LIITTYVÄT
AKTIVITEETIT
* Tietoiskut esim. lähiruoasta yhdessä
Maa- ja kotitalousnaisten kanssa
* Oma piha, lehtien silppuaminen haravoinnin sijaan. Näin voi jättää nurmikon
lannoittamatta ja siitä saa jopa hiilinielun.

* Puiden istuttaminen sitoo hiiltä.
* Kiertotalous vähentää luonnonvarojen käyttöä. Alkuun pääsee vaikkapa
järjestämällä peräkärrykirppiksen.
YMPÄRISTÖN VIIHTYISYYTEEN
LIITTYVÄT AKTIVITEETIT
* Leijonat ovat taas tänä vuonna
järjestämässä Kulmat kuntoon -talkoita.
Talkoista tiedotetaan klubeja erikseen.
* Ulkoilualueet ja uimapaikat ovat olleet
kovalla käytöllä koronaikana ja vaativat
kunnostusta sekä huoltoa. Kannattaa
olla yhteydessä kuntaan, sieltä saa neuvoja ja mahdollisesti materiaaleja.
* Lähiympäristön puistoalueilta saattaa
löytyä kunnostustarpeita ja klubihan voisi ottaa jonkin kohteen nimikkokohteekseen.
* Korona on rajoittanut mm. vanhusten
avustustoimintaa, joten voisimme vaikka
käydä istuttamassa kukkia palvelutalojen
pihoille. Näin ei tarvitse olla kontaktissa
riskiryhmäläisiin.
YMPÄRISTÖN MONIMUOTOISUUTEEN
LIITTYVÄT AKTIVITEETIT
* Perinnemaisemien, niittyjen ja ketojen
hoito, sopii hyvin talkoilla toteutettavaksi. Hoito lisää luonnon monimuotoisuutta ja auttaa uhanalaisten lajien säilymistä
tarjoamalla esimerkiksi hyönteisille ja
linnuille elinympäristöjä. Perinnemaiseman hoidossa voi kysyä neuvoa luonnonsuojelujärjestöiltä ja ELY -keskuksilta.
* Linnunpöntöt sopivat hyvin talkoilla
tehtäviksi, samoin hyönteishotellit.
* Puiden istutus.
Toivottavasti klubit saavat näistä
esimerkeistä ajatuksia omien ympäristöaktiviteettien suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteishenki syntyy yhdessä
tekemisestä, ei konjakkia juomalla sanoi
joku viisas, jonka nimeä en nyt muista.
Autan mielelläni kehittelemään ympäristöön liittyviä aktiviteettejä.

Arto Iwendorff

I-piirin ympäristöjohtaja
arto.iwendorff@gmail.com
p. 0400 120 295
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Sri Lankaan tukea jo 35 vuotta
Suomen ja Sri Lankan
lions-työnä toteutettava Sri Lankan kummilapset –koulutusohjelma täyttää tänä vuonna
jo 35 vuotta.

Kummilapset Sri Lankassa

• Aloitus 1986

• Yhteensä yli 2650 lasta, tällä hetkellä aktiivisena noin 1000 kummilasta
• Lapsia valmistunut lääkäreiksi, insinööreiksi,
opettajiksi ja suuri joukko erilaisten ammattien
harjoittajiksi

J

uuri
valmistuneessa
omassa logossa komeilee riikinkukko, joka on
tärkeä hahmo Sri Lankan
maisemissa, perinnetansseissa ja mytologiassa.
Kuvassa riikinkukon
pyrstösulkien sisin kerros kuvaa peruskoululaisia. Toinen
kerros tarkoittaa lukiolaisia
ja ammattiopintoja suorittavia. Uloimmassa kerroksessa
ovat yliopisto-opiskelijamme.
Keskellä oleva vartalo kuvaa
kummeja.
Suurin ja tärkein osa logossa ovat kuitenkin kummilapset, joita kummit – eli
tässä riikinkukko – lempeästi
katsoo ja kannattelee.

Korona koettelee
myös Sri Lankaa

Koronarajoitusten
tultua täysillä voimaan viime
keväänä yllätti sen kokonaisvaltaisuus monet kummit.
Posti ei ottanut vastaan
kummilapsille lähetettäviä
kirjeitä eikä myöskään sieltä
päin ole tullut kirjeitä –
vieläkään.
Jotkut kummit ovat saaneet
syksyllä jätettyä kirjeensä
postiin, mutta niiden perillemenosta ei ole varmuutta.
Kummit ovat kuitenkin koko ajan voineet pitää
yhteyttä isompien kummilasten kanssa (opiskelijat tai jo
ammatissa toimivat) sähköpostin ja/tai facebookin väli-

Kummimaksu menee lyhentämättömänä
perille
• Kummimaksut ovat 10/15/30 €/kk
(peruskoulu/lukio ja ammattikoulu/yliopisto)
• Kummilapsi saa rahan lyhentämättömänä kuukausittain.
• Laskutus kerran vuodessa
• Lisäksi peritään hallintorahaa 10 €/vuosi (pankki-, posti- yms. kulut)
• Toiminta ei saa ulkopuolista rahoitusta ja se
tarkastetaan vuosittain.

tyksellä.
Koulunkäynti ja opinnot
ovat myös siellä olleet keskeytyksissä ja ajoittain on
ollut alueellisia liikkumisrajoituksia. Opetusta on
mahdollisuuksien mukaan
järjestetty ryhmissä ja yliopisto-opiskelut etänä teknologiaa hyödyntäen.
Nyt koulunkäynti jatkuu ja
kouluja on avattu asteittain.
Esikoulut ja ala-asteen luokat
(1–5) on avattu jo aiemmin
paitsi läntisessä provinssissa
ja ns. lockdown-alueilla, joissa ne avattiin nyt tammikuun
puolivälin paikkeilla.
Yläaste ja lukio (6–13) avattiin viime marraskuun lopulla lukuun ottamatta edellä
mainittuja alueita. Valtakunnallinen O/L-koe (peruskoulun loppukoe) pidetään

Voisitko sinä tai porukkasi tukea kummilapsen
koulunkäyntiä?
• Kummi voi olla yksittäinen henkilö tai perhe tai
joku porukka
• Kummin ei tarvitse Lions-liiton jäsen
• Kummilapset ovat varattomista perheistä,
usein isästään orpoja
• Kummin tuki on merkittävä apu koulunkäynnin
ja opintojen turvaamiseksi.

normaalisti
joulukuussa,
mutta nyt se järjestetään vasta maaliskuussa.
Maassa on maskisuositus,
matkustusrajoitukset ja rajoitukset niin tapahtumiin
ja esityksiin kuin muihinkin
kokoontumisiin.
Vuosittaisen matkan
tilalle etä-tarkastus
Kaikkina kuluneina vuosina yhteistyöklubien toiminta tilityksineen sekä
lasten kouluraportit heidän
haastatteluineen on tehty
työryhmän
yksityisten,
omakustanteisten Sri Lankan
matkojen aikana tammi- ja
helmikuussa.
Matkustusrajoitusten vuoksi tänä vuonna vuoden 2020
tarkastukset
toteutetaan
etänä siten, että klubien koor-

Lisätietoa
lions.fi / Toiminta / Kansainvälinen toiminta / Sri
Lanka / Kummilapset Sri Lankassa

dinaattorit tallettavat lasten
raportit, kuitit, valokuvat ja
mahdolliset kirjeet Google
Shared Drive-palveluun, jossa on jokaiselle lapselle luotu
oma kansio.
Kummit saavat ns. kevätkirjeen liitteineen suunnitelman mukaan samoihin
aikoihin kuin muinakin vuosina. Tänä vuonna se tulee

LC Oulu-Terwa ei säikähtänyt koronaa
Menossa oleva leijonakausi
on nostanut harjaksia pystyyn
klubeissa kautta maan. Periksi
ei anneta, vaikka kokoukset
ovat läppärin takana ja kahvittelut kotipöydän ympärillä.
LC Oulu-Terwa on samassa
veneessä, mutta perinteisistä aktiviteeteista ei luovuttu.
Kausi käynnistyi varovälein
pressan
kotipatiolla
kakkukahvien
myötä.
Samoilla
nurkilla
hoidettiin pikakomennuksella talven
polttopuut pressan naapurille pinoon saakka.
Monia vuosia jatkunut, tuiralaisia ja muitakin ohi kulkijoita ilahduttanut joulukuusi nos-

tettiin jalustaansa marraskuussa
”voimalla seitsemän miehen”.
Vain piparien ja kuuman glögin
tarjoilut jouduttiin jättämään
väliin valtiovallan ohjeiden mukaisesti.
Varainhankintaakin on pystytty hoitamaan totutulla tavalla
kauppaliikkeisiin sijoitettujen
pullopanttipyramidien keräysvimman voimin aivan kelvollisin tuloksin.
Rajakylän koulun kanssa toteutettu
ympäristöaktiviteetti
”tuikkukupit talteen” käynnistettiin jälleen kerran. Kisa
ratkaistaan kevään kuluessa.
Juuri nyt harkitaan huhtikuun
kokouksen
toteuttamistapaa.

Vaihtoehtoja on vaikka toisille
jakaa. Onhan Suomen keväässä
hienoja alueita, joihin voimme
kokoontua taatusti koronarajoitteiden mukaan ja nauttia samalla valkoisten hankien loistosta. Paikkaa tarkennellaan vielä.
Maaliskuun alussa klubiamme
kohtasi surullinen viesti, kun
todellinen aktiivi ja perustajajäsenemme Martti Lamminaho jätti pitkän sairauden myötä
maallisen vaelluksensa ja liittyi
taivaallisiin leijonajoukkoihin.
Klubin toiminta jatkuu kesän
aktiviteettien toivossa.

Kauko Kallio
sihteeri

sähköpostina. Liitetiedostoina on tuttuun tapaan
Sri Lankan klubin kuitti
kummimaksusta ja lapsen
kouluraportti ja mahdollisuuksien mukaan myös
valokuva.
Pirjo Puoskari
LC Oulu/Hannat
p. 045 6767 076
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Mukavasti
etäyhteydellä
kotisohvalta

Kummilapset lähellä sydäntä
LC Kempele Auroralla,
samoin myös useilla Auroran
jäsenillä ja heidän perheenjäsenillään on oma kummilapsi.
Sri Lankassa opetus on ilmaista, mutta päästäkseen
kouluun lapsi tarvitsee koulupuvun ja -tarvikkeet, eikä
vähävarainen perhe pysty
niitä hankkimaan.
On tavanomaista, että isä
on jättänyt perheensä ja äiti
joutuu yksin hankkimaan
toimeentulon itselleen ja lapsilleen.
Usein monta perhettä asuu
yhdessä ja asuinolot ovat hyvin alkeelliset. Monilta puuttuu pöytä ja sähkövalot,
joten läksyt on tehtävä majan savilattialla vatsallaan
maaten, päivänvalon aikana.
Anja ja Harri Hirvelä
vierailivat helmikuussa 2020
tapaamassa kummityttäriä.
LC
Kempele
Auroralla
on 10-vuotias kummityttö
Imasha (sininen paita), An-

jalla ja Harrilla 11-vuotias
Udani.
Tytöt ovat ystävyksiä.
Saimme tavata tytöt ensin
lastenjuhlassa ja toisen kerran Udanin tädin talossa,
jossa lattia ja seinät olivat
betonia, katto aaltopeltiä ja
ikkunoissa puiset luukut.
Talon takana ”keittiössä”,
seinät olivat aaltopellistä ja
ruoka valmistettiin, sri lankalaiseen tapaan, avotulella.
Lisäksi ulkona oli kolmelta
sivulta muoveilla suojattu
tila, joka toimi kylpyhuoneena. Peseytymistä varten vesi
laskettiin vesijohdosta pesuvatiin.
Kaikki tapaamamme
ihmiset olivat iloisia ja
ystävällisiä ankeista asuinoloista huolimatta. Imashan
toiveammatti on poliisi,
Udani haaveilee tanssinopettajan ammatista.
Tammi-helmikuussa 2020
monet kummit matkustivat
Hikkaduwaan
osallistuak-

seen omien kummilastensa
lastenjuhliin. Juhlan yhteydessä koordinaattorit hoitavat kummilasten haastattelun, lapset kuvataan ja
jokainen saa kassillisen koulutarvikkeita.
Tarvikekassien
kokoamistalkoisiin osallistui noin
30 kummia eri hotelleista.
Talkoot järjestettiin Eero
Arvon johdolla Hotelli Oasis
Villan ravintolassa.
Niin Auroran kuin meidän
jäsenten kokemukset kummilapsesta ovat positiivisia.
Lapsikohtainen rahallinen
panos on kohtuullisen pieni, mutta lasten elämän
seuraaminen tuo valtavasti
iloa ja hyvää mieltä.
Anne Karppinen-Salonpää
presidentti 2019–2020

Anja Hirvelä

rahastonhoitaja
LC Kempele Aurora

Etäyhteydet ovat antaneet oman vivahduksen
myös lionstoimintaan. Lions Liiton lisenssoima Go To Meeting -etäsovellus on osoittautunut käteväksi yhteydenpitovälineeksi,
mutta yhtälailla Teamskin toimii kunhan
vain ottaa sen käyttöön.
Itse olen nautiskellen seurannut kokousta
tai valmennusta, kun on saanut nostaa jalat
välillä pöydälle ja kipaista hakemaan jääkaapista välipalaa. Välillä on tullut sanottua
jokin kommentti, mutta hiljaakin on voinut
olla.
Ensimmäisessa Teams -palaverissa ihmettelin, miksi muut eivät kuulleet puhettani, vaikka kuinka huusin korvat punaisena.
Kuvaakaan ei kuulemma näkynyt, vaikka
olin tällännyt pyhäpuvun päälle, kravatin
kaulaan ja tukan vesikampauksella suoraan.
No menihän se kun sitten vain kuuntelin
ja annoin ymmärtää kantani asioihin hyvin
suomalaiseen tyyliin eli vaikenemalla.
Syy moiseen ei ollut sovelluksessa, vaan
vanhassa pöytäkoneessani, sillä se oli sen
verran vanhaa ikäluokkaa ettei sen varustuksiin kuulunut mikrofonia ja kameraa. Eipä
noita kyllä aikaisemmin ole tarvinnutkaan.
Teams vaikuttaa hyvältä ja sen yleishyödylliset yhdistykset saavat Microsoftilta
ilmaiseksi.
Lc Liminka-Liminganlahdella sellainen
jo on, mutta vasta klubille hankittu käytetty
läppäri herjaa kirjautumisen yhteydessä, että
salasana vanhentunut. Niinpä tietenkin – eihän kaikki voi mennä niin kuin Strömsöössä.
Tapani Tasanto
Lc Liminka-Liminganlahden kasööri

Salottarien virtuaalinen joulutori oli huippuidea

J

o monen vuoden ajan
LC Oulunsalo Salottaret ovat osallistuneet
Oulunsalon entisajan markkinoille ja tapahtuma on toiminut merkittävänä varainkeruuaktiviteettina.
Joulun alla 2020 markkinoita ei järjestetty ja tieto peruutuksesta tuli hyvissä ajoin.
Klubissa ei luovutettu, vaan
mietittiin, mitä voisimme
toteuttaa turvallisesti joulumarkkinamyynnin sijaan.
Salottaret ideoivat hetken,
ja päättivät perustaa virtuaalisen joulutorin. Tapahtuma
luotiin Facebookiin, ja tapah-

“

Tällä joulutorilla
ei varpaita
palellut.
tumaan lisättiin tieto tuotteista, joita torilla oli myytävänä.
Tilattavana oli joululeivonnaisia ja jouluruokia.
Konsepti hiottiin mahdollisimman yksinkertaiseksi.
Tuotteiden tiedot ja hinnat
olivat omina ilmoituksinaan

em. tapahtumassa. Tilaukset tehtiin Facebook-tapahtumassa, tuotteet maksettiin
etukäteen, ja nouto tapahtui
Oulunsalon
valitustalolta
yhtenä päivänä.
Tapahtumaa mainostettiin
klubin jäsenten toimesta heidän omilla Facebook-sivuillaan, sekä klubin sivulla. Tilauksia alkoi tippumaan jo
marraskuun puolella ja lopulta tilauksien kokonaisarvo
oli yli 600 euroa!
Tilatut tuotteet leivottiin
salottarien omissa kodeissa,
isoja leivontatalkoita ei tilanteen takia järjestetty.

Joulutori oli monella tavalla
menestys. Ensinnäkin, koska
tuotteet oli tilattu ja maksettu
etukäteen, niitä valmistettiin
juuri oikea määrä ja vältyttiin hävikiltä.
Joulutori ei ollut sään armoilla. Vaikka entisajan joulumarkkinoiden tunnelma
on ainutlaatuista, tällä joulutorilla ei varpaita palellut.
Sen sijaan joukko klubilaisia
järjesteli ostokset tilaajille
noutopäivän aamupäivänä,
ja odotteluaikaa hyödynnettiin muun muassa soittelemalla ja laulamalla joululauluja Oulunsalon valistustalon

kahviossa.
Virtuaalitori jää varmasti
elämään klubin aktiviteettina, ja alustavasti on puhuttu
samankaltaisen tapahtuman
järjestämisestä esimerkiksi
vapun yhteyteen. Silloin
myynnissä voisi olla munkkeja ja simaa jne.
Ideaa saa kopioida muissakin klubeissa ja Salottaret
kannustavat rohkeasti miettimään tähän hetkeen sopivia
tapoja toimia. Nyt on uudenlaisen tekemisen aika.
Sanna Loukkola
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Raahessa
lahjoitettiin
valoja lapsille
LC Raahe Kreivi luovutti
joulukuun
ensimmäisenä
päivänä Raahen Keskuskoulun pihalla 357 kappaletta
polkupyörien etu-/takavalosarjaa annettavaksi kaikille
Raahen kaupungin alueen
koulujen 2-luokan oppilaille.
Lahjoituksen osaltaan
mahdollistivat Oulun Liikenneturvalta saadut 150 kpl erä
sekä Raahen Satama Oy:n
antamat joulukorttirahat.
Lisäksi klubi käytti hankintaan osan Raahen kaupoissa
(Citymarket, Halpa-Halli ja
Pietarintori) olevien pullonpalautuskuittien keräystuotosta. Lahjoituksen kokonaisarvo oli noin 1600 euroa.

LC Raahe Kreiviä edustivat Jorma Pirttijärvi, Pentti Rahkamaa, Matti Laurila, Kyösti Korhonen sekä Pauli Sarpola ja kuvan ottaja
Harry Sanaksenaho. Lahjoituksen ottivat vastaan Keskuskoulun johtaja Anita Paani ja Honganpalon ja Tikkalan koulunjohtaja Anne-Maria
Tokola.

Hyrynsalmella
haastettiin
ladulle

Kahden päivän muuttourakka
LC Raahe/Kreivin lionit
hoitivat insinööritoimisto Polartekin muuton joulukuussa.
Lauantaina 12. joulukuuta
kello 9 kokoontui 17 veljeä
Softpoliksen ovelle. Porukka
jaettiin kahteen ryhmään.
Osa lähti kolmanteen kerrokseen purkamaan pöytiä
ja lastaamaan kaappeja ja
komeroita hissiin.
Toinen ryhmä otti kalusteet
vastaan ja siirsi niitä lainaksi
saatuun nostoperälaudalliseen kuorma-autoon.
Ensimmäisen kuorman

kuljetuksen jälkeen syntyi
kolmas ryhmä. joka siirsi tavarat välivarastoon määränpäässä.
Kun pöytien kuljetusvuoro tuli, niin tätä kolmatta ryhmää vahvistettiin kokoamaan pöytiä,
jotta komerot voitiin siirtää
määrättyihin huoneisiin.
Lauantaina keskityttiin suurten tavarayksiköiden siirtoon kuorma-autolla, koska
sitä ei olisi käytössä enää
sunnuntaina.
Auton vuokrauksen mah-

dollisti LC Oulaisten Rauno Ojantakanen, jonka
valvonnassa Koulutuskeskus
Raahen opiskelija teki näyttötyön kuorman lastauksesta ja purusta. Korvauksena maksettiin ko. klubille
200
euroa
Polartekilta
saamastamme 2500 eurosta.
Osa suurista tavaroista siirrettiin myös Pentti KeskiKorsun isolla peräkärryllä.
Sekä Ouluntien Shelliltä ja
Veli Sepältä korvauksetta
lainaksi saaduilla pakettiautoilla. Asiamiehenä oli

veli Matti Laurila, joka
joutui lauantaina paikattavaksi terveyskes avohaavan
vuoksi.
Lauantai-iltapäivän ja
sunnuntain tehtäväksi jäivät
noin 200 muuttolaatikon ja
pienempien tavaroiden siirto, joka tehtiin em. pakettiautoilla ja veljien omilla
kuomullisilla peräkärryillä.
Lauantaina tehtiin noin
7,5 tunnin päivä ja sunnuntaina 5,5 tunnin rupeama.
Harry Sanaksenaho

Hyrynsalmen Iskun hiihtojaoston järjestämä hiihtohaaste
on nostanut hiihdon imagoa ja
tuonut ladulle vilskettä saavuttamalla kaikki ikäluokat.
Mitä useammin hiihtää, sitä
suuremmat mahdollisuudet
on voittaa lahjakortti. Voitto
voi tulla jo yhdestä hiihtokerrasta.
Hiihtohaasteen päätarkoitus
on saada ihmiset liikkumaan
ja hiihtämään. Koska koronaepidemian vuoksi kilpailutoiminta on jumissa, tällainen
leikkimielinen kisailu pitää
lajia esillä ja saa uusiakin hiihdon harrastajia.
Helmikuussa suoritetussa
arvonnassa oli mukana 745
hiihtosuoritusta.
LC-Hynsalmi tukee tätä
yhteisöllistä
hiihtotapahtumaa.
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L

eijonajärjestö
on
tehnyt
maailmanlaajuisesti
palvelutyötä
reilun
sadan vuoden ajan. Leijonatoiminta on näkyvää ja
vaikuttavaa monissa kansainvälisissä, kansallisissa ja
paikallisissa aktiviteeteissä
joissa monin tavoin autetaan
ja tuetaan avun tarvitsijoita.
Yksinä Leijonien järjestäminä paikallisina varainkeruuaktiviteetteina ovat olleet isot tapahtumat. Nämä
ovat
lisänneet
alueiden
sisäistä yhteistyötä ja tunnettavuutta.
Valtakunnallisesti tunnettuja ovat mm. Oripään Okramaatalousnäyttely, Ranuan
Hillamarkkinat, Limingan
Viikateniiton MM-kisat ja
Tyrnävän Perunamarkkinat.

Perunamarkkinoita
vuodesta 1991

Toisena vuonna
leijonat päävastuuseen

Tyrnävän Perunamarkkinat
järjestettiin
ensimmäisen
kerran vuonna 1991. Tavoitteena oli nostaa esille paikallista osaamista ja erityisesti
perunaa. Tyrnävän kunnan,
Yrittäjien ja LC Tyrnävän
yhteisen ponnistelun tuloksena oli pienehkö paikallinen
toritapahtuma sateisena ja
kylmänä syyslauantaina.
Yhteisen tekemisen tuoma
tyydytys innosti jatkamaan
ja parin vuoden kuluttua sovittiin, että Leijonat ottavat
päävastuun Perunamarkkinoiden järjestelyistä.
Aluksi klubin presidentti
oli markkinoiden vetäjä,
mikä oli alkuvaiheessa toimiva ratkaisu. Perunamarkkinoiden kehittymisen kannalta oli ratkaisevaa, että klubin
sisällä organisoiduimme vastuutehtäviin ja tiimiä rupesi
vetämään
Perunamarkkinapäällikkö.
Erityisen merkittäviä
vetäjiä ovat olleet Antti
Matinolli ja Eero Ylilauri,
joiden aikana Perunamarkkinat ovat kasvaneet nykyiseen
kokoluokkaansa. Vuosittain
kävijöitä on ollut noin 10
000, torimyyjiä noin 120,
kansallisesti tunnettuja esiintyjiä, ohjelmaa ja tekemistä
kaikenikäisille, unohtamatta
päätähteä eli perunaa.

Sää on
tärkeässä roolissa

Paikalla ovat kaikki järjestelyissä mukana olleet tahot:
leijonat, kunta, koulut, eri
järjestöt (SPR, MLL, Martat, Yrittäjät, urheiluseurat,
kyläyhdistykset), yritykset ja
Rantalakeus-lehti.
Tärkein markkinointikanava on ollut vuotuinen
Perunamarkkina-lehti jonka
on toimittanut Rantalakeus.
Sitä on jaettu Oulun alueella
40 000 talouteen.

Talkookorvaukset ovat
yhdistyksille tärkeitä

Järjestelyissä edetään
vuosikellon mukaan

Tyrnävän
Perunamarkkinat
järjestetään
syyskuun viimeisenä lauantaina vuosittain. Sama ajankohta tuo jatkuvuutta ja on
alueellisesti odotettu hetki.
Järjestelyiden rungoksi on
muodostunut kolme asiaa:
Perunamarkkinakäsikirja,

seuraavan vuoden organisaatio: markkinapäällikkö,
tiedotusvastaava (tiedotus ja
markkinointi) ja markkinasihteeri (toripaikkojen myynti)
ovat henkilöitä, jotka keskeisesti tekevät talven aikana työtä seuraavan syksyn
markkinoita varten.
Jokaiselle klubin jäsenelle
on nimetty oma vastuualueensa: liikennepäällikkö,
talkoovastaava, lipunmyynti,
markkinatoimisto, siivous,
kuulutus, tekniikka, talous
jne. Heidän apunaan ovat
talkoolaiset.
Huhtikuun kokoukseen
mennessä järjestelyt ovat
valmiit ja silloin sovitaan,
milloin yhteispalaveri pidetään. Tähän elokuussa pidettävään palaveriin osallistuvat leijonien lisäksi kaikki
sidosryhmät. Tällöin sovitaan viikkoaikataulut ja sen
jälkeen asiat etenevät viimeisissä viilauksissa ja markkinoiden lähestyessä sääennusteita seuratessa.

vuosikello
ja
organisaatiokaavio.
Perunamarkkinakäsikirjassa on kuvattu yksityiskohtaisesti tapahtuman järjestelyt ja vastuualueet.

Vuosikierron aloitushetkenä voidaan pitää marraskuussa pidettävää palautepalaveria, jossa käydään
läpi onnistumiset, uudet
ideat ja kehitettävät asiat.

Palautepalaveriin osallistutaan aktiivisesti, mikä on osoitus siitä, että Perunamarkkinoista on tullut kunnan
yhteinen tapahtuma ja monelle järjestölle merkittävin
varainkeruumahdollisuus.
Järjestöaktiivit ovat lauantaina kiireisiä muun muassa
liikenteenohjauksessa, lipunmyynnissä ja järjestyksenvalvojina. Näistä tekemisistä
maksamme talkookorvauksen heidän organisaatiolleen.
Vuosikierron seuraava vaihe
on joulukuussa päätettävä

Sää on pääsääntöisesti suosinut Perunamarkkinoita. Parina vuonna on ollut tuulista ja
kylmää, jolloin kävijämäärä
oli vähäinen ja taloudellinen
tulos heikko.
Talousriskin pienentämiseksi olemme budjetoineet menoihin seuraavan vuoden
pohjakassan. Perunamarkkinoilta kertyvä nettotulo
jaetaan lyhentämättöminä
avustuksina lähinnä alueen
nuorille ja apua tarvitseville.
LC Tyrnävä kiittää kaikkia
tahoja jotka ovat olleet mukana Tyrnävän Perunamarkkinoiden
järjestelyissä.
Olemme saaneet paljon vinkkejä, henkistä tukea, kannustusta ja opastusta.
Viimeisempien vuosien
yhteistyökuvioissa lämmittää erityisesti läheinen kanssakäyminen Tyrnävän kunnan Kuulammen koulun
oppilaiden ja opettajien kanssa sekä yhteistyö OAMK:n
Luonnonvara-alan
kanssa
markkinoinnin ja talkoiden
puitteissa.
Lisäksi OAMK:n graafisen
puolen opiskelijat uusivat
kutsukilpailuna Perunamarkkinoiden ilmeen, voittaja oli
Laure Kurkelan hellyttävä
Pottu-Pena.
Jos joku LC klubi haluaa
kuulla
kokemuksistamme,
kerromme mielellämme lisää.
Jaakko Rahko

LC Tyrnävä
I-piirin 2. alueen II lohkon
puheenjohtaja
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Vaalassa hankittiin varoja kolmella tavalla
Lc Vaala urakoi euroja
vaalalaisten nuorten ja ikäihmisten tukemiseen 2019–
2020 kevään/syksyn aikana
kolmessa erillisessä projektissa.

1

Touko- ja lokakuun
r e n k a a nva i h t o t e m pauksessa vaihdettiin
noin 30 auton renkaat etupäässä ikäihmisille, jopa
noutamalla auto kotoa ja
palauttamalla se työn tultua
tehdyksi, koronan vaatimuksien mukaisesti.
Kymmenkunta leijonaa
ahkeroi molemmilla kerroilla kello 10–14.30 ja samalla
itse tuotujen autojen kuljettajat voivat nauttia odotellessa
makkaroista ja pullakahvista.

2

Kesän 2019 aikana
aloitimme Oulujärven
hiihdon tilalle tulevan
Suonperän hiihdon valmistelut.
Yhteistyöprojekti
Metsähallituksen ja Vaalan kunnan sekä vaalalaisten
järjestöjen kanssa alkoi jo
kesällä hiihdon reitin kartoituksella.
Metsähallitus kaatoi reitillä olevat puut ja kuljetti
ne lähelle tuli-/taukopaikkoja, jossa lionit kävivät
pätkimässä ja pilkkomassa
niistä polttopuita Suonperän
kämpän kaminaan sekä
neljän taukopaikan nuotioihin. Loppuvaiheessa iski korona kuin kirkkaalta taivaalta, jolloin hiihtotapahtuma
jäi toteutumatta.

Kunnan toimesta ladut
pidettiin kunnossa ja hiihtäjiä kävi reitillä useampi
kymmenen omatoimisesti.
Koronan ja kelien niin salliessa on tarkoitus toteuttaa
hiihto tänä vuonna aiempien suunnitelmien pohjalta.
Ajankohta ilmoitetaan mikäli korona sen sallii.

3

Syksyn alkukoleudessa
uusimme Vaalan urheilukentän katsomon
penkkejä yhteistyössä kunnan teknisen toimen kanssa,
joka hankki tarvikkeet. Talven tulo pakotti meidät lopettamaan työt syksyn osalta,
mutta homma jatkuu kevään
koittaessa.

Aurorassa innostuttiin kirppiksistä ja käsitöistä

V

uosi sitten ehdimme
juuri painattaa liput
viidenteen LC Kempele Auroran Säihkettä suveen -muotinäytökseen, kun
korona muutti suunnitelmat.
Onneksemme uudet
jäsenet tuovat tullessaan
myös uusia ideoita. Aloitimme kotivarastojen inventoinnin ja saimme kokoon
paljon hyväkuntoisia astioita, vaatteita ym. tarvikkeita
kirpputorilla
myytäväksi.
Tästä alkoi hieno yhteistyö
Wanilla Kirppiksen kanssa.
Tuotto käytetään kokonaisuudessaan
hyväntekeväisyyteen.
Olemme
saaneet lahjoituksia myös klubimme ulkopuolelta.
Jo edellisenä syksynä kaivoimme esiin lankakerät,
sukkapuikot ja virkkuukoukut. Jos omista varastoista

Myssyjä ja sukkia OYSin vauvoille.

puuttui tarvittavia lankoja,
hankimme omin kustannuksin lisää.
Puikot ja koukut ovat suihkineet ahkerasti. Virkatuista
neliöistä syntyi yhteistyössä
kaksi torkkupeittoa, toinen
kempeleläiselle veteraaninaiselle ja toinen kummitytöllemme Sri Lankaan.

Olemme lahjoittaneet villasukkia Hoitokoti Punahilkan
ja Kempeleen kotihoivan
asiakkaille sekä villasukkia
ja myssyjä OYS:n synnytysosastolle.
Aktiviteettituotoilla olemme
lahjoittaneet
muun
muassa
käyttötarvikkeita
asunnottomille,
kirppu-

torin lahjakortteja diakoniatyön kautta jaettavaksi
vähävaraisille ja perinteiset
joulupaketit
seurakunnan
Ruokatori Mannan asiakkaille jo viidennen kerran.
Kasvomaskituoton
lahjoitimme
Lastenklinikoiden
kummeille.
Hyvän päivänä 8.10.2020
teimme
heijastinpuun.
Keräsimme kodeistamme ylijäämäheijastimia ja saimme
lisää muutamilta järjestöiltä
lahjoituksena. Ripustimme
heijastimet puuhun Kempeleen torilla. Kiinnitimme
puunrunkoon lapun ”Jos
et näy, ota tästä”. Vajaassa
viikossa yli 200 heijastinta
löysi uuden omistajan.
Vuosi sitten kempeleläinen
opettaja sai osallistua Lions
Quest -koulutukseen Auroran ja Sampolan kustannuk-

sella.
Keväästä 2017 alkaen LC
Kempele Auroran ja LC
Kempele Sampolan yhteinen ympäristöhanke on ollut
viikoittainen baanansiivous.
Parin kilometrin pituinen
kevyenliikenteen väylä ulottuu Kempeleen keskustasta
uimahalli Zimmariin saakka.
Maanantaiset siivousvuorot
alkavat toukokuun alussa,
heti kun lumet ovat sulaneet.
Pareittain tapahtuva työ
hoidetaan syyskuun loppuun, joskus jopa lokakuulle,
säästä riippuen. Siivoustyön
lomassa vaihdetaan kuulumisia ja ideoita naapuriklubin kanssa.
Anne Karppinen-Salonpää
Anja Hirvelä
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Kuvat: Pekka Räsänen

Rantapohja
LC Haukipudas/Kello
Hannu Liljamo
ja K-Market
Martinniemi
kauppias Janne
Apukka.

Jouluruokaseteleillä
hyvää mieltä

Vihannin Myllypellon kosteikon
monipuoliset hyödyt

R

aahen
Myllypellon
kosteikko -hanke ajoittui vuosille 2018–2019
Läntisrannan kyläyhdistyksen aloitteesta ja Raahen kaupungin hallinnoimana.
Hankkeen tavoitteena oli
edistää vesiensuojelua parantamalla ravinteiden ja kiintoaineiden
sitoutumista
kosteikolle ja edistää luonnon monimuotoisuutta.
Kosteikko lisää maa- ja
metsätalousalueiden veden
varastointikapasiteettia
ja
vähentää veden tulvimista.
Kosteikon reunapenkereillä
kulkeva polkureitti yhdistää
Läntisrannan virkistysalueen
luonto ja perinnepolkuun ja
näin alueen virkistyskäyttö
monipuolistuu.
LC Vihanti halusi toteuttaa
Myllypellon
kosteikolla
Suomen Lions Liiton Leijonat puhtaiden vesien puolesta -hanketta (2018–2020).

Klubi käynnisti lion Antero Mustakankaan esityksestä aktiviteetin syksyllä
2020 kohteena Myllypellon kosteikko. Tavoitteena
on tukea alueella tehtävää
vesiensuojelua ja edesauttaa
alueen virkistyskäyttöä. Lion
Pekka Räsäsen johdolla
on rakennettu kolme siltaa
ja kuljetettu ne lähemmäs
kosteikkoa.

Kevään edetessä sillat siirretään kosteikolle ja asennetaan paikoilleen. Viimeistelytyöt ja siltojen käyttöönotto
suoritetaan,
kun
lumet
ovat sulaneet. Aktiviteetin
loppuvaiheista ja siltojen
käyttöönotosta
kerromme
seuraavassa Tervaleijonassa.
Petri Turula
LC Vihanti

Sillan viimeistelyä, lionit Heikki ja Pekka.

LC Haukipudas/Kellolla
on ollut yli 10 kauden ajan
aktiviteetti tukea Haukiputaalla tukea tarvitsevia
perheitä ja vähäosaisia
jouluruokaseteleillä.
Setelit
Haukiputaan
seurakunnan diakoniatyö
yhdessä Oulun sosiaalitoimen kanssa kohdistavat vähäosaisille perheille
tai yksityishenkilöille. Ne
antavat mahdollisuuden
ennen joulua hankkia jouluun ruokaa tai vastaavaa.
Alkoholia ja tupakkaa
jouluruokasetelillä ei saa
hankkia.
Jouluruokaseteleitä voidaan käyttää kahdessa tai
yhdessä
Haukiputaalla
olevassa kaupassa riippuen
mitenkä
kohdistamme
tukemme. Nämä valitut
kaupat ovat osallistuneet
ostamalla mainoksen klubimme
vuo-sittaiseen
kalenteriin.
Kauppoihin on jaettu
mallit jouluruokaseteleistä
jotta kaupassa voidaan

varmistaa että jouluruokaseteleitä käyttävät vain he,
joille ne on myönnetty.
Jouluruokasetelin käyttäjän
henkilöllisyys varmistetaan
kaupassa ostohetkellä kassalla. Seteli on käytettävä yhdellä ostoskerralla. Setelistä
ei palauteta rahaa setelin
käyttäjälle.
Kauppiaan on myös
mahdollista
olla
tukemassa
aktiviteettiamme
myöntämällä vaikka 10%
alennuksen jouluruokaseteliostoksista. Näin tapahtui
tälläkin kaudella K-Market
Martinniemessä kauppiaan
toimesta.
Olemme lahjoittaneet myös
ruokaseteleitä koronan takia kuten viime kaudella
K-Supermarket Revontoriin
Haukiputaalla.
Klubimme toimiessa näin
joulupukkina saamme mekin
jotain. Hyvän mielen.
Hannu Liljamo
sihteeri
LC Haukipudas/Kello

Ylikiimingin klubi siirsi 50-vuotisjuhliaan
Klubilla tuli 50 toiminnan vuotta täyteen
11.4.2020. Perustajajäseniä oli 21, tällä
hetkellä jäsenmäärä on 23. Kuluneiden
vuosien aikana klubin toiminnassa on
ollut mukana yhteensä 118 veljeä.
Koronatilanteesta johtuen vuosijuhla
päätettiin
siirtää
kesäkuulle 2020. Juhla suunniteltiin pidettäväksi ulkotiloissa ”koko perheen
juhlana”, johon kaikki ylikiiminkiläiset
olisivat olleet tervetulleita.
Kestoltaan juhlat olisivat olleet noin
kolme tuntia ja ohjelmaltaan erityisesti
lapsille kohdistuvana. Valitettavasti koronatilanne ei helpottunut ja juhlimiset
siirtyvät nyt seuraavaan merkkipaaluun.
Klubin lukuisista aktiviteeteista yksi

on toteutettu jokaisena toimintavuonna: Stipendit ylikiiminkiläisille koululaisille. Aluksi niitä annettiin vain
Ylikiimingissä koulunsa päättäneille.
Myöhemmin stipendi on annettu myös
eri lukioista kirjoittaneille ylioppilaille
ja ammattikouluista valmistuneille
ylikiiminkiläisille.
Stipendin on 50 vuoden aikana saanut
noin 450 oppilasta ja perinne jatkuu.
Juhlan peruuntumisesta huolimatta
klubin 50-vuotishistoriikki tehtiin
valmiiksi ja vieressä yksi sen tarinoista.
Lasse Haapamäki

Valoa tulevaan
Tapaus sattui muistaakseni 90-luvun alkuvuosina. Silloin sähköistettiin
Ylikii-mingissä viimeisiä ympäri vuoden asuttuja taloja.
Joloksella asui Kuusamon Paanajärveltä kotoisin oleva rintamaveteraani, jonka taloa oltiin sähköistämässä. Valtion ja kunnan avustuksella
johdot tulivat pirtin ulkoseinään asti, mutta siitä eteenpäin tarvittiin
apua. Klubi lupasi maksaa talon sisäiset sähkötyöt.
Jostain syystä minulle jäi yksin tehtäväksi käydä kertomassa klubin
avustuksesta talon asukkaille. Oli pimeä joulukuinen päivä, kun menin
taloon. Koputin ovelle, ei kuulunut mitään, menin sisään ja sanoin
”päivää”. Minusta tuntui, että pimeässä pirtissä oli ihmisiä, vaikka
mitään ei näkynyt. Niinpä rupesin esittämään asiaani ”tyhjille seinille”.
Päästyäni asiassa sen verran eteenpäin, että kuulijat ymmärsivät mistä
on kyse, pirtin nurkasta rupesi kuulumaan rapinaa, sitten raapaistiin
tulitikku ja sytytettiin kynttilä. Siinä tilanteessa oli todella tunnelmaa.
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M

uhoksella
kokoontui yli
kuusi
vuosikymmentä
sitten
16
palveluhenkistä eri ammattialojen miestä suunnittelemaan
lionsklubin perustamista paikkakunnalle. Aloitteen teki
oululainen lion Eero Salo.
Suunnitelma toteutui ja
Muhoksen Lionsklubi perustettiin 8 p:nä huhtikuuta
1956, LC Oulun toimiessa
kummiklubina. Klubin ensimäisenä presidenttinä oli
DI Jukka Vuorinen. Toisena
perustajajäsenistä mainittakoon tunnettu leijona Eero
”Mönsä”
Kokko,
joka
eteni aikanaan Lions-liiton
puheenjohtajaksi asti.
Klubin palvelutoiminta
lähti vireästi liikkeelle ja
jäsenmäärä kasvoi tasaisesti
vuosien saatossa.
Enimmillään klubissa oli 49
jäsentä. Vuonna 2006 miesvaltaiseen klubiin otettiin ensimäiset kaksi naisjäsentä.
Lionsjärjestön tunnuslause
on ”Me palvelemme” ja
LIONS-sanan
kirjaimista
muodostuu lause ”Luovuta
Isänmaasi Onnellisempana
Nouseville
Sukupolville.”
Näitä periaatteita noudattaen Muhoksen Lionsklubi
on toiminut aktii-visesti ja
tehnyt monella tapaa hyvää
vuosikymmenten saatossa.
Siitä on todisteena, että
klubin jäsenille on myönnetty ansioista 21 Melvin Jones
Fellow jäsenyyttä, sekä lyöty
11 jäsentä Lions-ritareiksi.
***
Palvelutoiminnan
merkittävimpiä aktiviteetteja ovat
olleet Montan leirintäalueen raivaus ja toiminnan
aloittaminen, Kirkkosaaren
kuntoradan
rakentaminen
valaistuksineen,
kahden
sotaveteraanin talon ulkopuolen saneeraus, rullalautarampin rakentaminen
nuorison käyttöön, lasten
liikennepuiston rakentaminen, sankarivainajien muistotaulun
kustantaminen
seurakuntatalolle,
sekä
Muhoksen puhelinmuistion
toimittaminen
muutaman
vuoden välein.
Perinteisiä toiminnassa
edelleenkin olevia aktiviteetteja ovat kynttilöiden
sytytys
sankarihaudoille
itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona, kuuman mehun
tarjoilu siviilihautausmaalla
jouluaattona, sekä nuorisovaihto ulkomaille.
Viime vuosikymmenellä
on toimintaan tullut mukaan
perheliikuntapäivän

65-vuotias
Muhoksen
klubi

Ylhäällä: Klubikokous Muhos-ravintolassa perustamisvuonna 1956. Alhaalla: Lasten liikennepuisto otettiin käyttöön kesällä 2005 ja leijonien
ja rotarien yhdessä tekemä rullalautaramppi valmistui 1991.

järjestäminen
Korkalanvaaralla perinteisen nappulahiihto-kisan jatkeeksi,
osallistuminen MuhosMuksu-tapahtumaan, raha-apu
seurakunnan diakoniatyölle
vähävaraisten jouluavustusta
varten, stipendien jakaminen
kouluille keväisin, sekä lauluesitykset palvelukodeissa.
Lisäksi klubi on suorittanut
vuosikymmenten saatossa
lähes 200 kerran suoritettua
aktiviteettia.
***
Varainhankinnan pääasiallisena tulolähteenä on ollut
paikallislehti Tervareitti Oy,
jonka omistavat Muhoksen,
Utajärven ja Vaalan Lionsklubit. Tervareitin osinkorahoilla klubit ovat pystyneet
kohdentamaan huomattavan
euromäärän erilaisiin avustuksiin, stipendeihin ja lah-

joituksiin.
Muhoksen Lionsklubi
on käyttänyt tähänastisen
toimintansa aikana edellä
mainittuihin
kohteisiin
pyöreästi 650 000 euroa.
Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana rahaa
on kerätty lisäksi keräyspyramideilla, jotka ovat
K-Supermarket Mimmissä,
S-marketissa ja HalpaHallissa.
Kerätyt rahat on kohdennettu vanhus-ja nuorisotyön
hyväksi. Aikanaan varainhankintaa suoritettiin myös
Punainen Sulka -keräyksillä,
vapun säätilaveikkauksella,
kinkkuarpajaisilla, sekä aurausviittatyöllä.
***
Lionsklubin
perustamispäivästä
lähtien
aurinko on noussut lähes

24 000 kertaa. Höyryveturien, kirjoituskoneiden ja
veivipuhelimien
aikakaudesta on siirrytty sähköjunien,
tietokoneiden
ja
älykännyköiden aikaan.
Kaikki perustajajäsenet
lepäävät jo hautakumpujen
alla. Klubin jäsenten määrä
on hiipunut vuosikymmenten myötä. Klubissa on tällä
hetkellä enää 16 jäsentä, eli
sama määrä kuin klubia perustettaessa.
Ikääntyvän jäsenistön keski-ikä on noin 70 vuotta. Uusia jäseniä on pyritty hankkimaan aktiivisesti mukaan
toimintaan, mutta nopeasti
etenevällä digilisaation aikakaudella yhdistystoiminta
ei näytä juurikaan miellyttävän kansalaisia. Nykyisinhän on tarjolla runsaasti
erilaisia kiinnostavia ja vastuuvapaita harrastustapoja,

joten henkilöt hakeutuvat
mieluummin niiden pariin.
Muhoksen Lionsklubin
jäsenistö toivoo kaikesta huolimatta, että toimintaan
saataisiin mukaan uusia
palveluhenkisiä jäseniä. Niinpä uusien jäsenten aktiivista
hankintaa jatketaan.
Tiivistäen toimintaa kuvaa osuvasti vanhan leijonamarssin hieman muunneltu
viimeinen säkeistö.
”Taas työhön leijonat, jok`ainoa!
Siis riennä lionsties ja kaikkialla
auta nosta! Lie esteet vaikeat, lie
työläät tiet. Kun uskot, uskallat
ja teet, niin ihmisyyttä eespäin
mittas viet!”
Muhoksen Lionsklubi ei
juhli merkkipäivää julkisesti,
vaan juhlii sisäisesti jäsenistön kesken.
Pertti Marttinen
seniorileijona
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Ikolan pappilan purku on ollut
Kuhmo/Kuhmoniemen voimannäyte

K

uhmon seurakunnan kirkkovaltuusto päätti saneerata vanhan vuonna 1811
rakennetun Ikosen pappilan.
Toinen vaihtoehto oli rakennuksen purkaminen.
Klubimme jäsen, kirkkoherra
Timo Suutari kysyi kokouksessamme, haluaisivatko klubimme
jäsenet osallistua talkoilla sisätilojen purkutöihin. Lyhyen
keskustelun jälkeen päätimme
yksimielisesti osallistua.
Työt aloitettiin lokakuussa 2020
ja vähitellen urakka alkaa olla
lopuillaan. Kaikki rakennuksen
sisäseinä-, lattia-ja kattomateriaalit, wc, pesuhuone ja sauna
purettiin. Ulkoseinien maalipinnat ulkoeteisestä raapattiin maalausta vaille valmiiksi.
Talkootyöhön ovat klubimme
jäsenet osallistuneet ahkerasti
klubiveli Eero Väisäsen johdolla. Työ on ollut pölyistä, raskasta ja osaamista vaativaa.
Talkoiden osuus on ollut

latoimintaan. Voi sanoa, että
vanha pappila on uusi pappila.
Rakennuksesta
tulee
yhteisöjen talo. Osa tiloista
varataan vuokrattavaksi sidosryhmille. Klubimmekin saa nurkkauksen
klubimateriaaleille.
Lisäksi saamme pitää klubikokouksemme uudistuneen pappilan tiloissa.
Ikolan pappila on Kuhmon
vanhimpia rakennuksia; tyylikäs, perinteikäs ja sijainniltaan
Pajakkakosken rannalla keskeinen. Kiitos kirkkovaltuustolle rakennusperinteen vaalimisesta.
Tämä klubimme yhteinen
urakka yhdisti jäsenistöä, virkisti hieman jo laantunutta
toimintaa ja antaa uskoa tulevaisuuteen. Me palvelemme.
Me toimimme. Me teemme.
todella mittava, sillä rakennus
on vanha ja iso.
Kun purkutyöt on saatu lopul-

lisesti valmiiksi, kirvesmiehet
tekevät peruskorjauksen. Periaatteessa kaikki pinnat uusitaan

ja keittiö uudenaikaistetaan.
Remontin jälkeen keittiötä
voidaan käyttää lounasravinto-

Tapio Lipsonen
Jorma Eronen

Ajan mukaista, rajoitettua
auttamistyötä Kiimingissä

Joulupuusta iloa kiiminkiläisille -työryhmä luovuttamassa keräystuottoa seurakunnan ja sosiaalitoimen kautta jaettavaksi. Toisessa
kuvassa tehdään polttopuita laavulle.

R

ajoitukset ovat vaikuttaneet lionstoimintaan,

emmekä
Kiimingissäkään ole tavanneet osaa
jäsenistämme kasvotusten kertaakaan viimeisen vuoden aikana – valitettavasti. Kuluvan
kauden alkaessa vähän odottelimme, onko tapahtumia yleensäkään mahdollista järjestää.
Sittemmin tekemistä on kuitenkin tullut ihan mukavasti.

Anna valosi loistaa

Marraskuussa meillä oli ”Anna
valosi loistaa” -tempaus, joka
toteutettiin ulkona eikä suurta
väkimäärää
kokoontunut yhteen. Jaoimme siis
polkupyörän etu- ja takavaloja

sekä heijastimia lähinnä lapsille
ja nuorille erään paikallisen yrityksen pihassa.
Emme voineet koronan vuoksi toteuttaa aikaisemmin suunnitelmissa ollutta liikenneturvallisuustapahtumaa nuorille,
joten päätimme kuitenkin tehdä
jotain pienimuotoisempaa.
Toivottavasti jakamamme
valot ja heijastimet ovat tuoneet
lisäturvaa pimeyteen liikenteen
keskelle.

Jouluiloa koteihin

Marras-joulukuun
aikana
konkretisoitui
”Joulupuusta
iloa kiiminkiläisille” -keräys.
Keräykseen nimetty työryhmä
aloitti järjestelyt jo lokakuun

alussa, pitäen palaveria mm.
seurakunnan edustajan kanssa,
jolloin saatiin sovittua mitä ja
mihin mennessä kerätään.
LC Kiimingin joulukeräys on
toteutettu jo useana vuonna.
Toimimme yhteistyössä Kiimingin seurakunnan ja sosiaalitoimen kanssa, emmekä ole
jämähtäneet paikoilleen vaan
kehitämme uusia keräystapoja.
Keräys tuotti ennalta saatujen
toiveiden mukaiset 42 joululahjapakettia lapsille sekä 2500
eurolla lahjakortteja, joilla perheet saivat muun muassa jouluruokaa.
Näiden lisäksi saimme ison
korillisen jouluherkkuja ja lahjakortteja hierontaan, fysiotera-

piaan ja kampaamoon. Nämä
kaikki jaettiin Kiimingin seurakunnan ja sosiaalitoimen kautta
Kiimingin ja Jäälin alueen vähävaraisiin koteihin. Keräyksen
toteuttamiseksi tehtiin yli 70
tuntia vapaaehtoistyötä Kiimingin lionien toimesta.

Polttopuita laavulle

Tälle vuodelle suuri osa ihmisistä viettää talvilomansa kotiseudullaan, ja mekin varauduimme nyt hiihtolomakauden
alkuun polttopuutalkoilla.
LC Kiiminki on jo vuosia
ylläpitänyt paikallista, yleisessä
käytössä olevaa laavua ja huolehtinut sinne polttopuita kaikkina vuodenaikoina.

Talkoillessa on samalla testikäytetty laavun tulipaikka, eli
keitetty nokipannukahvit ja istahdettu paistamaan makkarat.
Yhdessäoloa ja palvelutyössä
muiden ihmisten huomioimista samalla kertaa – tällainen
toiminta vetää hyvin mukaan
heitäkin, jotka eivät kokousten
”peruspönöttämisestä” innostu.
Toivotaan, että vuoden aikana
voimme toteuttaa jo perinteeksi
muodostuneita
palveluaktiviteetteja. Kenties kehitämme
myös uusia, maailmantilanteeseen sopivia toimintatapoja.

Mari Siltakoski
tiedotussihteeri
LC Kiiminki
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Klubikeppi ja lokikirja
matkaavat klubista toiseen

H

uhtikuun 2019 piirin vuosikokouksessa entiset piirikuvernöörit Aarto
Mäkinen ja Seppo Saarela
lahjoittivat komean klubikepin ja sen mukana lokikirjan
kiertämään I-piirin klubeja.
Lokikirjassa oli molempien
”käyttöohjeet”. Klubin, joka
saa kepin ja lokikirjan on
kuukauden sisällä luovutettava ne seuraavalle klubille.
Tämä voisi olla esimerkiksi
klubi-illan yhteydessä. Tällä
tavoin klubit tutustuvat toistensa toimintaan ja kenties
löytävät jonkun yhteisen aktiviteetin.
Lokikirjaan kirjoitetaan
luovutuspäivämäärä ja klubin kolme keskeistä kauden
aktiviteettia. Ja nämä kiertäjät tuodaan aina piirin vuosikokouksessa näytille.
Ensimmäistä kauttaan toimiva klubi LC OuluUleåborg sai kepin ja lokikirjan ensimmäisenä.
Lokikirjaan kirjoitimme:
lasten ja nuorten diabeteksen
ehkäisyyn ja hoitoon liittyen
järjestimme lokakuussa 2018
yhdessä LC Oulu/MyllyojaHaapalehdon kanssa hy-

“

Toivottavasti
vauhti vain
kasvaa jatkossa.
väntekeväisyyskonsertin ja
helmikuussa 2019 LC Oulu/
Myllyoja-Haapalehdon
ja
LC Oulu/Avaimen kanssa
yleisötilaisuuden
diabetes
aiheesta. Joulukuussa ilahdutimme Koskelan palvelutalon asukkaita ja toukokuussa siivosimme Oulun
CP-yhdistyksen kesähuvila
Seepparin piha-alueen.
Kesäkuussa 2019 ”kulkurit” luovutettiin LC Oulu/
Raatille, josta ne vie-tiin
Kuhmoon Helenoille ja edelleen Sotkamoon Sapsottarille. Helmikuussa 2020
paketti palautui Ouluun LC
Oulu/Avaimelle, josta edelleen Oulusaloon Salottarille
ja sieltä Liminkaan Kultasirkuille. Kaikki klubit olivat
kirjoittaneet aktiviteeteistaan
lokikirjaan.
LC Liminka/Kultasirk-

kujen presidentti Pirkko
Moisander luovuttu kepin ja
lokikirjan helmikuussa 2021
LC
Liminka/Lakeudelle.
Lokikirjaan hän oli kirjoittanut: ”Jotakin mieluisaa
saimme kuitenkin aikaan.
Syyskuun alussa yhteinen
liikuntailta diabeteksen hyväksi, kunnanvaltuutettujen
kanssa. Tapahtumaa suosi
loppukesän lämmin sää.
Lokakuun alussa pystytimme Limingan kirjastoon
yhteisnäyttelyn
paikallisten taiteilijoiden kanssa.
Otimme taiteen keinoin
kantaa puhtaan luonnon ja
puhtaan veden puolesta. Emmekä unohtaneet näyttelyssä
metsääkään. Nyt hoitelemme
klubimme henkistä hyvinvointia
kännykkäviestein
ja kotiprojektein. Meidän
toiminta – ajatuksemme on
”Monta tapaa tehdä hyvää”.
Luovutamme aktivointikepin
kireässä pakkasessa Limingassa 12.2.2021 seuraavalle
klubille.”
Klubikeppi ja lokikirja ovat
siis tehneet jo pitkän matkan Oulusta Kuhmoon ja
sieltä Oulun kautta Limingan lakeuksille.
Korona-

aika heitti hiekkaa rattaisiin
pitkäksi aikaa, mutta ryhmävierailun sijaan keppi
ja lokikirja voivat matkata
myös presidentiltä toiselle.
Toivottavasti vauhti vain
kasvaa jatkossa ja odotammekin mielenkiinnolla mikä
klubi tuo 24.4.2021 vuosiko-

koukseen kulkurit näytille.
Sehän onnistuu erinomaisesti myös virtuaalikokouksessa!
Ulla Karppinen
viestintäjohtaja
ulla.karppinen@lions.fi,
040 5033 128

Leijonaemojen yhteistyö kantaa hedelmää

L

ions-liitto
solmi
syksyllä 2020 valtakunnallisen yhteistyösopimuksen Leijonaemot ry:n
kanssa. Leijonaemot ry on
valtakunnallinen erityislasten vanhempien vertaistukiyhdistys, joka toimii yli diagnoosirajojen.
LC Oulunsalo/ Salottaret
sai heti syksyllä tiedustelun,
olisiko klubi valmis auttamaan, kun ensimmäiset
avunpyynnöt tulevat Oulun
seudun klubeille.
Salottaret ovat koko olemassaolonsa ajan toimineet
nopean toiminnan joukkona, ja olemme tarttuneet
ripeästi haasteisiin, aina kun
olemme saaneet auttajaryhmän kasaan.
Periaatteena on, että jos
avun tarve ja tarvitsija
on tiedossa, meidän on
'helppo' vain kääriä hihat.
Oikaisemme
byrokratiaosuudet ja tässä tehokkaaksi
viestintävälineeksi on osoittautunut Whatsapp-sovellus.

misiä, jotka "ihan hyvää hyvyyttään tulevat auttamaan".
Minä kerroin, että sitähän
varten me tässä toiminnassa
olemme, että haluamme auttaa ihmisiä.

Koko klubille saadaan viestiä
nopeasti kerralla ja vastauksetkin saadaan ketterästi.
Ensimmäinen
siivouskeikka tammikuussa
Ensimmäinen konkreettinen
avunpyyntö tuli marras-kuun
puolella. Leijonaemojen toimesta pyydettiin kotityöapua pienten lasten yh-äidille.
Hänen aiemmin saamansa
siivousapu oli päättymässä ja
tarve olisi vuoden 2021 alusta alkaen.
Asia esiteltiin Salottarien klubi-illassa ja heti oli
selvää, että apua tarjotaan
resurssiemme
mukaan.
Koska tarve on pidempiaikainen kuin vain esim. yksi
kuukausi, I-piirin palvelujohtaja Mari Korpela ehdotti,
että Salottaret ottaisivat hoitaakseen tammikuun ja hän
jakaisi haastetta eteenpäin
myös muihin klubeihin, jotta perheen äidille saataisiin
apua tarjolle pidemmäksi aikaa.

Kuvassa siivouspartio Sanna Loukkola ja Tessa Tieksola.

Päivämäärät lyötiin lukkoon ja niinpä allekirjoittanut ja leijonasiskonsa Tessa
Tieksola suuntasivat tammikuun pakkasten paukkue-

ssa perheen kotiin tekemään
viikkosiivousta.
Äiti oli ihan liikuttunut
ja ihmeissään, että miten
voikin olla näin ihania ih-

Haasteeseen vastasivat
muutkin klubit
Kiitollisuudesta tuli meille
siivoajillekin hyvä mieli, ja
se vahvisti omaa tunnetta
siitä, että olemme todellakin
oikealla asialla.
Tammikuun siivousvuorot
hoidettiin mallikkaasti koronasuosituksia noudattaen ja
kapula siirrettiin Marin toimesta eteenpäin.
Haasteen ovat ottaneet
tämän siivousavun osalta
myös LC Oulu Hannat, LC
Oulu Sarat ja LC Oulu. Helmikuusta eteenpäin on sovittu, että Pro-Kaks Kotityöpalvelu huolehtii seuraavista
siivouskerroista em. klubien
sponsoroimana.
Sanna Loukkola
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HAASTE KLUBEILLE

Klubit ja kulmat kuntoon
Lionsien kansainvälistä jäseneksi
ottamisen päivää
vietetään lauantaina 24.4.2021.
Nyt on hyvä mahdollisuus miettiä uudenlaisia tapahtumamuotoja uusien jäsenten hankkimiseksi.
Osalla klubeja toiminta on
hiipunut, mutta paljon tehdään
asioita uudella tapaa. Uusia
jäseniä on saatu muutamaan
klubiin jopa kolme!
”Klubit ja kulmat kuntoon”
työnimellä
voimme
juhlia
päivää pitkin viikkoa nro 16.
Siivoaisimme esimerkiksi lähialueita viikon aikana. Toukokuussahan meillä on myös
omat jo perinteiset siivousjuttumme, mutta siitä tiedotamme
myöhemmin. Mietitään siis
klubeissa saada mahdollisia uusia jäseniä mukaan laittamaan
kulmia kuntoon.
Voimme kysellä kaupungilta/kunnalta mikä olisi sopiva
kohde käydä keräämässä roskia
pitkäkestoisesti pitkin vuotta.
Esim. seurakunnat ottavat apua
vastaan keväällä talven kynttiläroskien keräämiseksi hautausmailta Eli kannustamme
klubeja kysymään rohkeasti.
Terveyden- ja hyvinvoinnin
laitos THL kertoo, että roskia
on turvallista kerätä näin ko-

xxxx

rona-aikanakin. On epätodennäköistä, että ulkona olleesta
roskasta tulee tartuntaa.
Ohjeena maskiroskien
keräämiseen THL kertoo, että
maski otetaan kuminauhasta
kiinni. Ja hanskojahan me
käytämme joka tapauksessa.
Ehkäpä keräilykeppiäkin.

tunnit sekä keräysjätteen määrä
kiloissa tai jätesäkkien lukumäärässä. Palaamme tähän raportointiin myöhemmin.

Toteuttamistapa on tietenkin
vapaavalintainen, kuitenkin tavoitteena on saada uusia jäseniä
ja näkyvyyttä leijonatoiminnalle. Klubeja pyydetään myös
ottamaan kuvia ja laittamaan
ne viestintäjohtaja Ulla Karppiselle, ulla.karppinen@lions.fi.
Jokainen haasteen vastaanottanut klubi voi tehdä tempauksesta omaa markkinointia paikallismediaan ja someen sekä
ennen että jälkeen tapahtuman.
Olemme tehneet leijonatoiminnasta kertovan videon, jota
klubit voivat käyttää niin tässä
kuin muissakin jäsenhankinnan tapahtumissa. Video löytyy
YouTubesta https://youtu.be/
nEFsR0GmSMg
Tärkeää on myös raportoida
MyLioniin ”Klubit ja kulmat
kuntoon” -tempaukseen osallistuneiden leijonien lukumäärä ja

Pääsiäisen lähestyessä voimme
ilahduttaa palvelukoteja ja muita yhteisöjä, vaikka itsetehdyillä
korteilla. Myös oleskelutiloihin
kukat ovat tervetulleita ja henkilökuntakin ilahtuu pienestä
muistamisesta – vaikka suklaasta. Kevään edetessä ulkona
on mukava ihailla leijonien
tekemiä kukkaistuksia.
Tämä kaikki pätee myös
äitienpäivään.
Saisimmeko
tempaistua porukalla niin,
että alueemme kaikki palvelukodit tulisi huomioitua - joko
pääsiäisenä tai äitienpäivänä?
Kaikki mitä me julkisesti
teemme, auttaa meitä jäsenhankinnassa ja nimenomaan
palvelun kautta.
Mutta yhtä tärkeää kuin
uusien jäsenten hankkiminen
on huoli klubin jokaisesta jäsenestä.

Uusi aika –
uudet tavat toimia.
Onnistuisimmeko?

Heitämmekin myös toiveen,
että nyt kevään aikana klubeista otettaisiin yhteyttä jokaiseen oman klubin leijonaan ja
kysymällä vaikkapa ”mitä sinulle kuuluu?” Nyt on pelkona,
että klubeista jää pois jäseniä,
kun toiminta on hiljaista.
Olemme myös tottuneet vanhoihin kokouspaikkoihin, mutta voimmehan me kokoontua
koronaturvallisesti esimerkiksi
ulkona. Nuotiolla, leikkipuistossa, puistossa, laavulla jne.
Sielläkin tehdyt päätökset ovat
oikeita päätöksiä.
Toisaalla tässä lehdessä on
klubien jäsenjohtajien tapaamisista yhteenveto, joissa ideoita
klubitoiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja lions-toiminnan
houkuttelevuuden lisäämiseen.
Autamme tarvittaessa!
Jäsenjohtaja Eija Tuomaala,
eija.tuomaala@lions.fi
Palvelujohtaja Mari Korpela,
mari.korpela@lions.fi
Viestintäjohtaja Ulla Karppinen,
ulla.karppinen@lions.fi
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