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Haluatko mukaan
tekemään hyvää?
Alueellamme toimii 50 klubia, löydät
niistä varmasti sinulle sopivan.
Ota rohkeasti yhteyttä!
Tämä Tervaleijona-lehti on Suomen Lions-liiton I-piirin oma julkaisu.
Piirin lionsklubit sijaitsevat Oulun ja Raahen talousalueilla, Oulujoen
varressa sekä Kainuussa. Klubeja on 50 ja niissä yhteensä
noin 1 000 jäsentä.
Piirimme sivuilta www.lions107-i.fi/klubit/
näet listan klubeista ja pääset linkin kautta etsimään
itsellesi sopivan klubin.
Valtakunnallisen liiton sivuilta www. lions.fi/i
löydät juttuja klubiemme toiminnasta.
Facebookista meidät löytää nimellä Lions I-piiri ja
ryhmämme on Lions I-piirin Leijonat.
Instagramissa tilimme on @lions_finland_i.
Useilla klubeilla on myös omia profiileja.

Tervetuloa mukaan!
Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lions.fi

Oheiset piirrokset ovat suomalaisten
lionsaktiivien omakuvia, joita kerättiin
talteen maailmanlaajuisen Lions-järjestön
100-vuotisjuhlavuonna 2017.
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Suomen Lions-liitto
I-piirin lehti syksy 2021

Vesa Ojanperä, piirikuvernööri
Eija Tuomaala, 1. varapiirikuvernööri
Sanna Loukkola, 2. varapiirikuvernööri
Seija Stenius, piirisihteeri
Susanna Saranlinna, jäsenjohtaja
Mari Korpela, palvelujohtaja
Tapani Tasanto, koulutusjohtaja
Ulla Karppinen, viestintäjohtaja
sekä lions.oulu@gmail.com

Päätoimittaja: Vesa Ojanperä
Toimituskunta: Raimo
Heikkinen, Ulla Karppinen,
Sanna Loukkola, Vesa Ojanperä

Taitto ja ulkoasu: Elsi Salovaara
Kansikuva: Emilia Pulkkinen
Painopaikka: PunaMusta
Painos: 5000 kpl

PÄÄKIRJOITUS

Palvelutoimintaa
poikkeusaikanakin

L

ions-järjestöllä ja sen muotärkeää noudattaa viranomaisten antadostavilla klubeilla on jäsentmia toimintaohjeita.
en hyvän tekemisen ansiosta
Virustaudin leviämisen ehkäisyssä
erinomainen maine luotettavikäsihygienian ja kasvomaskien käytön
na palvelutoimijoina. Arvostusta ja luotohella keskiössä on ollut lähikontaktien
tamusta on lisännyt vuosikymmenestä
välttäminen. Tästä on aiheutunut eritytoiseen jatkunut näkyvä palvelutyö ”We
isiä esteitä paikalliselle palvelutoiminserve -hengessä”. Järjestön paikallisyhnalle, joka on usein henkilökohtaista
distyksiin, klubeihin on hakeutunut yli
kohtaamista avun tarvitsijoiden ja avun
100 vuoden ajan väkeä, joilla palveluhenantajien välillä. Palvelukohtaamisia on
ki on ollut sydämen asia.
jouduttu kokonaan välttämään tai niitä
Toisten auttamiselle ja palvelemiselle
on jouduttu muokkaamaan vallitseva tion maailmalla ja omassa lähiympäristössä
lanne huomioivaksi.
aina tilausta. Pyyteettömän ja vastikkeetHaasteita on, mutta on hyvä huomatoman hyvän tekijöitä tarvitaan. Klubit
ta, että avun tarve ei ole tilanteen
ottavat jatkuvasti myös uusia auttavia
johdosta kaikonnut, vaan usein on käyVesa Ojanperä
käsiä ja sydämiä ilomielin mukaan tonyt päinvastoin. Erinomainen lionien
kauden 2021-2022 piirikuvernööri
imintaan. Tulemalla mukaan voi myös
hoksaaminen oli muun muassa viime
vaikuttaa. Klubien jäsenet päättävät itse,
talvena järjestetty kampanja ottaa pumihin palvelunsa suuntaavat.
helimitse yhteyttä lähialueen yksinäisiin
Maailmalla isojen uutiskynnysten
vanhuksiin.
ylittävien katastrofien uhrien hädän autMonelle oli ilosanoma kuulla putamisen lisäksi olemme klubeissa etsineet
helimesta kysymys: ”Mitä Teille kuuja onnistuneet löytämään avun tarvetta
luu?”
jatkuvasti myös läheltämme. On tärkeää
Samalla oli mahdollisuus tuoda esTulemalla
huomata myös asioita, joissa voimme palille, kuinka klubi ja lionit voisivat autvella myös paikallisesti. Palvelun tarvitsija
taa. Pienistäkin teoista muodostui laamukaan voi
voi olla naapurustossa oleva yksinäinen
ja hyvän tekeminen ja palvelu tavoitti
myös vaikuttaa.
vanhus, syrjäytymisvaarassa oleva nuori
suuren määrän tyytyväisiä ihmisiä, jotka
tai perhe, joka on kohdannut yllättävän
saivat ainakin hetken helpotusta ykelämän muutostilanteen.
sinäisyyteensä.
Kuinka voin auttaa? Tuohon kyTervaleijona-lehden sivuilta tulee
symykseen vastaus on järjestössä jo
hyvin esille piirin klubien tämän kauden
muutaman vuoden ajan yleisesti käytetty
lionstoiminnan laaja ja ajankohtainen
toteamus, että meillä on monta tapaa tehdä hyvää. Vaikasioiden kirjo. Erityisen mielenkiintoinen on kauden uusi
ka yhteiskunnassamme on monin tavoin hyvä ja kattalionshanke Kiusaamisesta terveeseen nettikäyttäytymiseen
va viranomaistoiminnan turvaverkko, monen elämässä
(KiTeNet), jolla tuetaan klubien päättämänä eri tavoin
on kuitenkin asioita, joihin myös vapaaehtoistoiminnan
10-vuotiaiden peruskoululaisten ”elämänkoulua”.
täydentävä ja elämän laatua kohentava apu on tervetullut.
Lionien toiminnasta kiinnostuneiden kannattaa olla roh”Missä avun tarve – siellä lionsklubi ja lionit” periaate on
keasti yhteydessä lähialueen lionsklubeihin, aina kun tulee
näihin tilanteisiin mitä sopivin toiminnan malli.
kysymyksiä aktiviteeteista, toiminnasta tai vaikkapa olisi
Pian parin vuoden ajan on pandemian johdosta annetkiinnostunut tulemaan mukaan klubiin uudeksi jäseneksi.
tu terveysturvallisuuteen liittyviä suosituksia ja määräykTietoja alueen klubeista, lionien toiminnasta ja yhteyssiä. Väkeä yhteen kokoavia tilaisuuksia on jouduttu piirin
henkilöistä löytyy kootusti I-piirin sivustolta (lions107-i.fi).
alueella kokonaan perumaan tai siirtämään. LionstoiminToivotan iloista, palveluhenkistä sekä tuloksekasta vuotta ja
nassa, kuten yleensäkin vapaaehtoistoiminnassa, on ollut
lisäksi kaikille terveyttä ja jaksamista!

“

Leijona

TERVA

Leijona

TERVA

“

Lioneja on maailmassa 1,4 miljoonaa

T

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

Kansainväliseen
lionsjärjestöön kuuluu noin 200 maata.
Järjestö on yksi
YK:n peruskirjan
allekirjoittajista.

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

Nuorisovaihdon alustava paluu
kesällä 2022?

K

esän 2020 ja 2021 nuorisovaihdot
jouduttiin valitettavasti perumaan
pandemian takia. Tällä hetkellä
olemme varovaisen toiveikkaita, että
kansainvälinen nuorisvaihto palautuisi
jollakin tasolla kesällä 2022, niin Suomesta lähtevien kuin tänne saapuvien nuorten
suhteen. Asiat selkiintynevät loppuvuoden 2021 aikana.
Jos vaihdot onnistuvat, tapahtuu
seuraavaa, koronavarauksella: Kansainväliset nuoret Kainuussa – Isäntäperheitä
tarvitaan ajalla 9.–30.7.2022!
Nuoret ympäri maailmaa saapuvat Kainuuseen Joutenlammen leirikeskukseen
(www.joutenlampi.fi)
kansainväliselle
Lions-leirille. Leirillä nuoret tutustuvat upeissa maisemissa suomalaiseen ihmeellisyyteen: hiljaisuuteen, puhtauteen,
ja luontoon. Heille järjestetään päivittäin
aktiviteetteja. Alustavia isäntäperheitä etsitään jälleen.
Isäntäperhe voi olla Oulun tai Kainuun
seudulta, mutta myös muualta Suomesta.
Nuoret saapuvat perinteisesti 2-3 viikkoa

ennen leiriä arvioiden seuraavasti: 9.7.
(EU:n ulkopuoliset) ja 16.7. (EU:n alueelta). Leirille tarvitaan myös muutamia
nuoria ohjaajaksi!
Isäntäperheenä voi toimia viikon, kaksi
tai kolme, miten perheelle parhaiten sopii. Vaihdon aikana ulkomaalaiselle nuorelle tulee tarjota majoitus ja ruokailu. On
toivottavaa, että joku perheenjäsen olisi
vaihdon aikana kotosalla, ettei nuoren tar-

vitsisi viettää ainakaan pitkiä aikoja yksin.
Meille arkiset asiat ovat eksoottisia ja luksusta ulkomaalaisille. Vie nuori metsään,
makkaranpaistoon, mökille, uimaan, marjaan, saunaan, valoisia kesäöitä ihailemaan,
pullakahveille tai joulupukkia katsomaan!
Oletko suomalainen nuori, 17-21 vuotias, ja haluaisitko vastaavasti kesällä 2022
2-3 viikon vaihtoon ulkomaille?
Mikäli olet kiinnostunut nuorisovaihdosta, voit olla yhteydessä paikkakuntasi
Lions Clubiin, ja tiedustella mahdollisuutta vaihtoon klubisi kautta. Hakuaika päättyy yleensä joulukuun 15.päivä, joten kannattaa ottaa klubeihin yhteyttä viimeistään
marraskuussa asian suhteen!
Lisätietoja ja isäntäperhelomakkeita saa I-piirin
nuorisovaihtojohtajalta
Marika Haapakoskelta:
marika.haapakoski@lions.fi
044 410 3326.

Suomen lionsklubien
yhteisiä aktiviteetteja
Nuorisovaihto
Suomen Lionsklubit lähettävät vuosittain noin 300 nuorta nuorisovaihtoon
perheisiin eri puolille maailmaa. Vastaavasti Suomen lionsklubit vastaanottavat 200–300 nuorta muualta maailmasta nuorisoleireille ja vierailuun
suomalaisissa perheissä.

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

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

MITÄ LIONIT
TEKEVÄT
JA MIKSI?

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

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

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

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

Lionstoiminta harrastuksena

35 € Suomen Lions -liiton jäsenmaksu
43 USD Lions Clubs Internationalin jäsenmaksu
Oman klubin jäsenmaksu (vaihtelee)

K

Mukaan toimintaan pääset, kun
•lion kutsuu sinut
•ystävä suosittelee sinua
•perheenjäsen on jo mukana toiminnassa
•perustetaan uusi klubi
•sinulla on kiinnostus toimintaan, kurkkaa silloin
lisätiedot www.lions107-i.fi/jaseneksi/

Kurkistus toimintaan
jäsenkyselyn näkökulmasta

Susanna Saranlinna
I-piirin jäsenjohtaja

Harrastusmaksut ja
niiden vastineet

Harva harrastus on sellainen, ettei siihen liittyen synny minkäänlaisia kustannuksia. Lähtemättä vertailemaan voi lionstoimintaa
pitää varsin kohtuullisen hintaisena harrastuksena. Halutessaan
siihenkin toki saa kulumaan euron poikineen.
Vuotuinen jäsenmaksu koostuu osista. Se sisältää kotimaisen Suomen Lions-liiton perimän jäsenmaksuosuuden, kansainvälisen järjestön (Lions Clubs Internationalin, LCI) jäsenmaksuosuuden sekä oman klubin määrittelemän hallintomaksun.
Toiminta sisältää erilaisia aktiviteetteja sekä yhteisiä kokoontumisia, joihin liittyen saattaa kuluja aiheutua esimerkiksi
ruokailuista.
Jäsenmaksut kattavat klubin, liiton ja järjestön hallinnolliset kulut. Palveluvarainhankinnalla kerätyt tuotot lahjoitetaan täysimääräisinä eteenpäin. Liiton ja järjestön tuella klubeille järjestetään muun muassa erilaisia toimintaa
tukevia materiaaleja sekä ylläpidetään www-sivustoja ja digitaalisia palveluita.
Piirin, liiton ja järjestön toimihenkilöt toimivat teh-tävissään
klubeja varten järjestäen esimerkiksi erilaisia koulutuksia. Vapaaehtoistoiminnan tarjoama koulutus sekä toiminnassa mukana olemisen myötä kehittyvä järjestöosaaminen laajentavat
monen lionin osaamista, jonka myötä kompetenssia pystyy hyödyntämään myös työelämässä. Jäsenetuina jäsenille on neuvoteltu sopimus-hintoja (IKH, Viking Line, Levin Iglut, Vuokatin
Aateli).

Kesäkuussa 2021 julkaistut Minä Leijonana -jäsenkyselyt tulokset valottavat tämän päivän lionstoimintaa jäsenten kuvaamana.
Kyselyyn vastaajina painottuvat yli 60-vuotiaat miesjäsenet. Ja
miksipä eivät painottuisi, edustavathan he omalla tavallaan juuri
sitä, mitä lionstoiminta Suomessa tällä hetkellä on. Vastaajat
ovat keskimäärin olleet toiminnassa mukana 20 vuotta.
Pukuetikettiä vaaliva mielikuva tyypillisestä lionista ei
kuitenkaan sovi ajankohtaisesti siihen, mitä jäsenistö pitää
tärkeämpänä; perinteitä halutaan uudistaa. Halutaan toimia aikaisempaa vapaamuotoisemmin, niin toiminnassa kuin
vaatetuksessakin. Nuorten ideoita pidetään tärkeinä ja toimintaan halutaan saada uudenlaisia aktiviteetteja.
Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että vaikkapa perinteinQstockissa kesällä 2021 muistutettiin festariväkeä puhtaiden vesien
tärkeydestä. Kuvassa leijonat Heidi Enwald, Susanna Saranlinna,
Mari Korpela ja Elsi Salovaara.

en lipaskeräys ei lionstoiminnan varainhankintakeinona ole
sitä mieluisinta toimintaa. Palkitsevinta harrastuksessa on itse
palvelu, jota tehdään yhdessä muiden klubilaisten kanssa. Joku
toivoo mahdollisuutta tehdä yksinkin, mutta useimmat haluavat lionstoiminnan olevan myös itselleen tärkeä yhteisöllisen
toiminnan foorumi. Palvelutoimintaa halutaan tehdä paikallisesti, lähellä omaa elinympäristöä.
Yksi jäsenille tärkeä asia on ehdottomasti syytä tässä yhteydessä mainita, ystävyys. Vähäinen se ei ole millään tapaa,
myöskään minulle. Pieni tutkielma vaikkapa omaan Facebook-kaverilistaan vahvistaa asian, lionsystäviä löytyy niin
läheltä kuin kaukaa, Suomesta ja ympäri maailmaa. Tärkeitä
heistä jokainen ja yhdessä se tekijä, mikä pitää liekin tähän toimintaan palamassa.
Lapset ja nuoret, veteraanit sekä muutoinkin vanhukset ja
ympäristö ovat meille tärkeimpiä auttamisen kohteita. Uskon
niiden olevan myös monelle ei-leijonalle sellaista, mihin
kohdistuu vahvaakin tahtoa jollain tapaa auttaa ja olla mukana
rakentamassa sekä kehittämässä tulevaisuuden yhteiskuntaa.
Nämä samaiset kohteet on tunnistettu myös tekijöiksi, jotka
saavat jäsenistön viihtymään klubeissa. Edelleen ne ovat tekijöitä, jotka näkyvät muille toimintana tai tapahtumana, joiden
kautta haluamme avata polkua tulla mukaan toiminnasta kiinnostuneelle.
Kuva: Tero Takalo

orona-aika on vaikuttanut myös vapaaehtoistoimintaan viime aikoina. Vaikutus ei suinkaan ole ollut yksiselitteisesti negatiivinen. Päinvastoin, ihmisten halu
auttaa on lisääntynyt, on keksitty rajoituksista huolimatta uusia
tapoja auttaa ja välittää läheisistä.
Ennen kaikkea halu auttaa on lisääntynyt siten, että se
kohdistuu lähellä auttamiseen. Edelleen hyvää halutaan jakaa
pitkäkestoisesti, osana säännöllistä toimintaa, mutta rinnalle on
tullut tahto auttaa myös hetkeen tarttuen, pop up -kulttuurille
tyypillisesti. Korona-ajan vapaaehtoistyöhön kohdistuva tutkimus on osoittanut monen aloittaneen vapaaehtoistyön korona-aikana ja valtaosa haluaa jatkaa osallistumista myös tulevaisuudessa.
Vapaa-ajan merkitys ihmisille on tullut koko 2000-luvun
ajan yhä tärkeämmäksi. Kodin ja perheen merkitys on kasvanut, samoin harrastukset koetaan aikaisempaa tärkeämmiksi.
Ihmiset hakevat harrastuksista lisää hyvinvointia, työssäkäyvät
vastapainoa työelämälle.
Vapaaehtoistyö on yksi suomalaisten suosituimmista
tavoista viettää vapaa-aikaa. Suomalaisista joka kolmas osallistuu jollain tapaa vapaaehtoiseen toimintaan, useimmiten auttamalla tai talkoilemalla.
Moni tekee vapaaehtoistyötä säännöllisesti ja pitkäkestoisesti, tutkimusten mukaan keskimäärin 18 tuntia kuukaudessa.
Tyypillisesti toiminta tapahtuu liikunnan ja urheilun parissa tai
se on lasten ja nuorten tai vanhusten auttamiseen suuntautuvaa.
Suomalaiselle vapaaehtoistyölle tyypilliset piirteet sopivat myös lionstoimintaan. Lionstoiminta tarjoaa mahdollisuuden kuulua yhteisöön – paikallisesti, valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti. Se on yhdessä tekemistä ja ystävyyttä. Toiminta
sisältää palvelu- ja varainhankinta-aktiviteetteja. Lionstoiminta
on yhdistystoimintaa, johon liittyen mahdollistuu myös itsensä
kehittäminen.
Tämän päivän ja tulevaisuuden lionstoiminta täynnä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia auttaa, tehdä hyvää. Haluamme kutsua
sinut mukaan osallistumaan ja innostumaan sekä kehittämään
toimintaamme edelleen, jotta harrastus voi tarjota sinulle iloa
vapaaehtoisesta toimimisesta sekä entistä parempaa hyvinvointia.

Jäsenmaksu koostuu näistä
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Vinkkejä annetaan myös
keskusteluihin lasten
kanssa: Mitkä ikärajat
ovat merkityksellisiä ja
miksi? Mistä saa apua
vaaratilanteissa?

Netti perheiden haasteena
Kiusaamisesta
terveeseen nettikäytökseen eli
KiTeNet-kampanja on
lionien tapa olla vahvistamassa nousevaa
sukupolvea. Lapset
ja perheet tarvitsevat
tukea vuorovaikutukseen ja nettimaailman
saloihin.

Uskoa KiTeNet-kampanjan tärkeyteen
ovat luoneet median monet avaukset.
Niissä on puhuttu lasten psyykkisestä ja
fyysisestä terveydestä, syrjäytymisestä,
oppimisesta, groomingista ja häirinnästä.
Internetissä opitaan monia hyviä taitoja.
Samanaikaisesti joka viides lapsi kokee itsensä kiusatuksi netissä ja yli 50 prosentin
lähipiirissä on ollut kiusaamista (MLL).
Mitä vanhemmat tarvitsevat luotsatakseen lapsiaan terveeseen mediankäyttöön?
Kampanjamme keskeisiä painopisteitä ovat: Ohjataan lapsia terveeseen itsensä suojelemiseen internetissä ja toisen
oikeuksia kunnioittavaan ja rikokset tunnistavaan nettikäyttäytymiseen. Tuetaan
vahvasti lasten ja heidän vanhempiensa
yhteyttä.

Kampanjan nettisivuilta löytyy käyttöopas, videoita ja tiedotusmateriaalia
lionsklubien käyttöön.
Oppaassa vanhemmat saavat vastauksia tärkeimpiin kysymyksiinsä, kuten: Miten kännykän käyttöä seurataan?
Miten olla lapsen rinnalla digimaailman
karikoiden välttämiseksi?
Vinkkejä annetaan myös keskusteluihin lasten kanssa: Mitkä ikärajat ovat
merkityksellisiä ja miksi? Mistä saa apua
vaaratilanteissa?
Videoilla on muun muassa asiantuntijoiden sekä lasten puheenvuoroja.
Kampanjan aineiston lionit tarjoavat ilmaiseksi kouluille yhteistoimintapäivinä
ja vanhempainilloissa.
Syvempää perehtymistä varten sivuilta
löytyvät linkit tietolähteisiin, ajankohtais-

ta faktatietoa asian nykytilasta ja esimerkkejä lapsen tarvitsemista mediataidoista. Sähköisenä materiaalimme löytyy
netistä https://lions-fi.sites.avoine.com/
kitenet-kiusaamisesta-terveeseen-nettikaytokseen/.
Klubien avaintehtävänä on keskustelutilaisuuden järjestäminen koulun,
vanhempainyhdistysten tai opettajan
kanssa. Tilaisuuden alustajan valinta on
klubikohtainen ratkaisu. Ulkopuolisten
vierailjoiden tapauksessa klubi maksaa
luennoitsijapalkkion.
KiTeNetin sivuilta löytyy myös ohjeet
onnistuneeseen vanhempainiltaan, joka
on parhaimmillaan koulun ja kodin kasvattajien tietojen ja ajatusten vaihtoa ja
samanikäisten huoltajien vertaistukea.
Avoin ja turvallinen keskusteluyhteys
kotona tukee lapsen tervettä kasvua.
Haluamme olla järjestämässä vanhempainiltoja, joissa kodin aikuiset voivat
istua kuin kahvilaan yhdessä turvallisessa
ilmapiirissä, ystävien keskellä. Jokainen
uskaltaa kertoa ajatuksistaan, tunteistaan
ja kokemuksistaan. Samalla he saavat vertaistukea.
Näkökulma on oman lapsen tukeminen. Materiaali on suunniteltu noin
10-vuotiaille (8–12 vuotta). Tavoitteenamme on myös tukiverkoston rakentaminen lapsille ja aikuisille yhdistämällä
eri perheiden voimavarat.
Klubeille ilta on jaetulla materiaalilla vaivaton ja mielekäs aktiviteetti lasten hyväksi! Aloittakaa KiTeNet-vanhempainillan suunnittelu jo tänään!
Marja Ojanperä

I-piirin KiTeNet-yhdyshenkilö

Ohessa 2 kuvaa:
1.
Lahjoituksen luovutus OYSiin
2.
lasten lahjapakkausten sisältöä

Syöpää sairastavien lasten
ja heidän perheidensä
tukeminen jatkuu
Edellisvuoden aikana I-piirin lionit keräsivät 30 klubin ja 10 yrityksen kanssa
hyvän tuloksen, jonka avulla toimitettiin OYSiin perheille 150 kpl lahjapakkauksia. Miten toiminta jatkuu?
Pääasia ovat syksyllä pidettävät konserttimme. Mutta panimme myös
keräysvaroja säästöön edellisellä kaudella noin 4000 euroa, jotta voimme
päivittää pakkaukset elintarvikkeiden ja liikuntalippujen osalta. Hankkeen kestoksihan lahjoitusten osalta suunniteltiin 5 vuotta. Tuo päivitystyö
aloitetaan loka-marraskuussa 2021.
Yrityskumppaneista elokuvateatteri Starin kanssa olisi mahdollista tehdä
yhteistempaus. Star lupasi järjestää vuosittain kutsuvierasnäytöksen syöpään
sairastuneille lapsille ja heidän perheilleen. Kutsuvierasnäytös toteutetaan
yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan lastenosaston kanssa.
Elokuva sovitaan syöpäosaston kanssa ja se tarjotaan niille lapsille ja perheille, joilla hoitotilanteen mukaan on mahdollista osallistua näytökseen.
Lionit voisivat järjestää virkistystapahtuman ja Star elokuvan. Näin hieno
yhteistyömme jatkuu vielä ainakin kaksi kautta. Kyllä yhteistyössä on voimaa!
Hannu Anttonen
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Pikku-Natsan
seikkailu Oulussa

Erään kylmän yön jälkeen Pikku-Natsa oli juuttunut kovaan
kirkkaaseen massaan kiinni. Oli niin kylmä, että siltä meni
taju.
Aikanaan taju palasi ja Pikku-Natsa havaitsi ilokseen juhlivia ja mekastavia ihmisiä, jotka toimittivat sille uusia lajikumppaneita. Yksi korea kumppani ylpeänä kertoi, että ”meitä
on täällä vesissä jo paljon enemmän kuin Suomessa ihmisiä”.
Tämä tieto vähän kohensi Pikku-Natsan mielialaa, vaikka
sen ulkoasu olikin jo aika repaleinen.
Näin jatkui monta monituista vuotta ja Pikku-Natsa sen
kuin pieneni. Lopulta se oli niin pieni, ettei sitä voinut enää
kutsua Natsaksi. Mutta ei hätää, se löysi uusia lajikumppaneita, joista joku valisti olevansa mikromuovi.
Lopulta vuosien kuluttua se joutui söpön pienen särjen
vatsaan. Siellä vatsahapot runtelivat sitä, mutta se oli lujaa
tekoa eikä antanut periksi. Kuinka ollakaan, hauki söi sen
särjen ja mikromuovin. Hauki taas jäi Matin katiskaan ja
päätyi Matin äidin paistinpannulle.
Teksti Arto Iwendorff
Kuvat Riikka Iwendorff

Vesi vei leijonat
taas Qstockiin
Oululaiset leijonat useasta klubista olivat mukana kaupungin
suurimmilla festivaaleilla Qstockissa toista kertaa. Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna tarjottiin paitsi tietoa vesiensuojelusta, myös uudenlaista näkymää siihen, millaista lionstoiminta on.
Ympäristönsuojelu on perinteinen osa lionien toimintaa, mutta sitä ei moni tiedä. Lionstoiminnasta ylipäänsä voi
monella olla etäinen ja virallinen mielikuva. Tätä mielikuvaa
pyrittiin raikastamaan Qstockissa.
Vesileijona-siirtotatuointia laittaessa oli helppoa kertoa
monipuolisesta leijonatyöstä. Teltalla kävijät kertoivat myös
omia kokemuksiaan ympäristön puhtaana pitämisestä ja
siitä, miten ja missä olivat LC-tunnukseen törmänneet. Kalajuttujakin kuultiin, samoin kuin suurta huolta kalalajien tulevaisuudesta. Perjantain sadesäässä tarjottiin turvaa muikku- ja
hampurilaisannosten syöjille.
Tavoitteena ei ollut saada viikonlopun päätteeksi nippua uusia jäsenhakemuksia, vaan muistuttaa siitä, kuinka
jokainen meistä voi toimia oman ympäristönsä parhaaksi.
Toivotaan, että se jatkossa yhdistyy ihmisten mielissä yhä
enemmän synonyymiksi lionstoiminnalle.
Elsi Salovaara

Kuva: Marika Haapakoski

”Hei! Oletko kauankin jo ollut täällä pimeässä?” kysyi Pikku-Natsa vieruskaveriltaan pudottuaan Valkean edessä olevaan sadevesikaivoon.
”Varmaan muutaman viikon”, vastasi lajitoveri vieressä.
”Onneksi nyt alkoi sataa, niin päästään eteenpäin.”
Kaivon ritilöiden välistä syöksyi vettä ja kymmenet natsat joutuivat tahtomattaan opettelemaan uimaan. Vesi lähti
virtaamaan, ja vaikka Pikku-Natsa kuinka taisteli vastaan,
imaisi pelottava musta aukko sen sisäänsä.
”Missä ihmeessä nyt olen”, ajatteli Pikku-Natsa, ”valoa
ei näy ollenkaan ja pelottaakin…”
Hetken päästä vauhti kiihtyi entisestään ja Pikku-Natsa
muden lajikumppaneidensa tavoin huomasi valon pilkahduksen. Ilo ei kuitenkaan kestänyt kauan, kun se plumpsahti ruskeana vellovaan liejuiseen mönjään.
Aikansa siellä pyörittyään se pääsi vasta oppimansa uimataidon ansiosta pintaan. Siinä samassa ohi kiiti iso kylmä ja kova möhkäle. Pikku-Natsa huomasi sen kyljessä
tutun tekstin: Karhu.
”Tämän olen tavannut ennenkin”, se ajatteli.
Ruskea mönjä vei tuttavia mennessään aika vauhdilla.
”Tämä taitaa olla se Laanaoja, josta olen kuulut puhuttavan”, Pikku-Natsa mietti.
Jonkin ajan kuluttua ruskeassa mönjässä uituaan Pikku-Natsa plumpsahti taas. Tällä kertaa vihreään mönjään.
Ympärillä kellui kaikkien matkakumppaneiden lisäksi haisevia otuksia kyljellään. Vesikin tuntui jotenkin erilaiselta,
silmiä ihan kirveli.
Pikku-Natsa ajatteli, että olisi sittenkin ollut parempi,
jos se mummo reuman runtelemilla sormillaan olisi saanut
kunnon otteen ja toimittanut minut Laanilan ekovoimalaitokselle. Olisi ainakin kärsimys loppunut lyhyeen ja päässyt
natsojen taivaaseen.
Päivät alkoivat lyhentyä ja Pikku-Natsan silmätkin olivat jo tottuneet suolaiseen veteen, kun vieressä ollut sinertävä möykky, jonka kyljessä luki ”tunturipurojen raikkautta” pääsi erään vaarin muovikassiin. Pikku-Natsakin toivoi
pääsevänsä muovikassiin, olihan se tehty samasta materiaalista ja näin ollen kaukainen sukulainen.
Oli siinä kelluskellessa toki kiva kuunnella iltaisin teatterilta kantautuvaa musiikkia. Yöt olivat vain aika kylmiä.
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Kajaanissa talkoiltiin Karankajärvellä
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LC Kajaani Linna oli mukana tukemassa, kun mökkiläisten
ja asukkaiden pyörittämä huvilayhdistys teki talkoita Suomen
Luonnonpäivänä 28.8.
Karankajärven huvilayhdistys järjesti talkoopäivän elokuun
viimeisenä lauantaina osana Suomen vesistöluonnonpäivän
valtakunnallista ohjelmaa. Yhdistyksellä on vesistönkunnostustöilleen hankerahoitusta valtioltakin noin 11 000 euroa.
Pitkäkestoisessa ja monipolvisessa työssä oli tuolloin lauantain
työlistalla yhden laskuojan viimeistelytöitä ja putkipadon korjausta.
Kymmenen aikaan talkooporukka aloitti kivityöt laskuojan tienalitusta ympäröivälle maalle. Tässä kohtaa LC Kajaani
Linna toi paikalle huoltopisteen, joka oli raskaiden töiden vastapainoksi erittäin tarpeellinen.
Lionit Jouko Härkönen ja Juhani Alanen saivat pian
makkarapisteelle seuraa lionpresidentti Pertti Määtästä, joka
oli jo aamusta ollut töissä, koska kuuluu myös huvilayhdistyksen aktiiveihin.
Kun mukava ja voimaannuttava tauko hyvine keskusteluineen oli pidetty, jatkui kivien kalske ja traktorin ääni vielä
jonkun aikaa. Nyt paikan päällä on hiljaista ja kuuluu puron
solinaa, sillä ojasta muotoutui oikeastaan puro.
LC Kajaani Linna halusi olla mukana tässä paikallisessa
puhtaan veden hankkeessa, koska olemme olleet kiinnostuneita vesiensuojelusta. Karankajärvi on meille tuttu kohde, sillä
Kajaanin invalidiyhdistyksen tilat sijaitsevat sen rannalla ja
olemme tehneet niihin mittavia korjauksia.
Pertti Määttä
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Liminganjoen harjus kiittää sorasta
Olen Liminganjoen harjus, Harriksikin
minua kutsutaan. Kuulun lohikaloihin ja
minut erottaa siiasta korkeasta purjemaisesta selkäevästä. Pidän erityisesti viileästä,
runsashappisesta, sorapohjaisesta joesta.
Saatan kasvaa jopa 60 cm pitkäksi. Suurin osa sukulaisistani painaa alle
kilon, mutta jotkut serkuistani ovat jopa
yli 6 kilon painoisia.
Minä asun Liminganjoessa. Kiitos siitä
kuuluu Limingan Kalastajaseuralle, kun
toivat minut tänne pienenä poikasena.
Olen täällä viihtynyt jo useamman vuoden ja laskenut mätini joen sorapohjaan.
Siippani hedelmöittämästä mädistäni on
syntynyt jokeen jo uusi sukupolvi.
Harmikseni soraikot ovat liettyneet
ja haittaavat uusien jälkeläisten selviytymistä. Nyt tähän on kuitenkin saatu
parannusta. Impinpäivänä 11.6. kuluvaa
vuotta kävi Värminkoskellla melkoinen

Näin ainakin kolmisenkymmentä
talkoolaista kahdessa
ketjussa siirtämässä
sangoissa soraa.

molske, kun innokkaat talkoolaiset lisäsivät aivan mahtavaa soraa jokeen.
Joukkoa johti lupsakalla otteellaan
Kalatalouskeskuksen Heikki Tahkola.
Oli kerrassaan mukava kuunnella sitä
iloista jutustelua. Vähän se ensin säikäytti,

kun soraa alkoi lentää jokeen, mutta onneksi ehdin alta pois.
Piti oikein kauempaa tiirailla,
minkälainen porukka siellä oli. Näin
ainakin kolmisenkymmentä talkoolaista
kahdessa ketjussa siirtämässä sangoissa soraa kohti jokea Heikin valitsemiin
kohtiin.
Höristelin siinä korviani kuullakseni
tarkemmin, ketkä olivat asialla. Kuulin,
että ainakin Maa- ja kotitalousnaiset, LC
Liminka-Liminganlahti,
MTK-Liminka, Limingan yrittäjät ja Limingan
osa-kaskunta olivat talkoissa mukana ja
Limingan kunta oli maksanut soran.
Kiitos kaikille mukana olleille ja
tervetuloa uudelleen. Jos joku jäi mainitsematta, kiitos heillekin.
Liminganjoen Harrin puolesta
Arto Iwendorff

Sotkamossa
siivottiin
pientareita

Mitä isot edellä,
sitä pienet perässä...
KULMAT
KUNTOON!

Toukokuussa 2021, heti lumien sulettua, Sotkamo-Sapsottaret toteuttivat Kulmat
kuntoon -teemalla liki 100
eskarilaisen kanssa lähiympäristön siivousta kolmena
päivänä. Tulos oli aika mojova
jokaista päivää kohti. Lapset
olivat innoissaan ja ympäristön
puhtaustietous lisääntyi.
Tarja Rissanen
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Yli seitsemänmetrinen silta kesti
hyvin koekuormituksen.

Kävelysiltojen käyttöönottojuhla
kokosi toimijat yhteen
Tuskinpa koneurakoitsija Antero Mustakangas aavisti vuonna 2019, että hänen
urakointikohteellaan vietettäisiin kävelysiltojen käyttöönottojuhlaa muutaman
vuoden kuluttua.
Näin kuitenkin kävi, sillä syyskuun
toisena lauantaina Myllykosken laavulle
oli kerääntynyt suuri joukko eri yhdistysten talkooväkeä juhlistamaan siltojen käyttöönottoa ja yhdessä tekemisen
tuloksia.
Raahen kaupunki rakensi vuosina
2018–2019 Myllypellon kosteikon. Hanke toteutui maanomistajan myötävaikutuksella. Hankkeessa perustettiin
vesiensuojelukosteikko Raahen Vihantiin. Hankkeen tavoitteena oli edistää
vesiensuojelua parantamalla ravinteiden
ja kiintoaineiden sitoutumista kosteikolle
ja edistää luonnon monimuotoisuutta.
Antero Mustakangas oli valittu
tekemään hankkeen kaivuutyöt. Työurakkaa tehdessään Antero sijoitti kolme isoa
kiveä kosteikon uomaan.
Hänellä oli ajatus, että tähän voisi
tehdä siltapuut alueella liikkumisen helpottamiseksi ja kosteikon luontopolun
yhdistämiseksi Läntisrannan luonto- ja
perinnepolkuun. Ajatuksensa hän esitteli
lions-kokouksessa ja uusi aktiviteetti sai
välittömän kannatuksen.

Kaksi siltaa syntyi
yhden talven aikana

Lions Club Vihanti käynnisti Puhtaat
Vedet -aktiviteetin, joka oli osa Suomen
Lions-liiton Leijonat puhtaiden vesien
puolesta -hanketta (2018–2020).
LC Vihannin presidentin Pekka
Räsäsen johdolla talvikauden 2020–2021
aikana rakennettiin kaksi kappaletta siltoja ja siirrettiin ne kosteikolle. Sillat
asennettiin lopullisesti paikoilleen kesällä
2021.
Aktiivisten toimijoiden ansiosta Vihannin alueen luonto- ja virkistysmahdollisuudet ovat tällä hetkellä laajat. Töitä
retkeily- ja luontoarvojen eteen on tehty
pitkäjänteisesti koko Vihannin alueella.
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Aktiivisten toimijoiden ansiosta
Vihannin alueen
luonto- ja virkistysmahdollisuudet ovat
tällä hetkellä laajat.

Lions Club Vihanti halusi järjestää
siltojen käyttöönottojuhlan ja kutsua juhlaan niitä toimijoita, joita silta-aktiviteettimme kosketti.

Juhlaa vietettiin
Myllykosken laavulla

Käyttöönottojuhla oli kaiken puolin onnistunut. Sää oli upea ja väkeä oli saapunut paikalle 25 henkeä. Läntisrannan
kyläyhdistyksen talkooväki oli laittanut
Myllykosken laavun juhlakuntoon ja
laavu ympäristöineen herättikin suurta
ihastusta.

Juhla aloitettiin maittavalla Ritva Lehtomäen valmistamalla keittolounaalla.
LC Vihannin presidentti Pekka Räsänen
toivotti vieraat tervetulleeksi. Musiikkiesityksestä vastasivat huilistit Sanni ja
Martta Rautakoski.
Läntisrannan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Lehtomäki ja Vihannin kinttupolkujen edustaja Seija
Jussinniemi sekä Walter Röbbelen pitivät puheenvuorot päivän aiheesta ja yhdistystensä toiminnasta. Lionien piirikuvernööri Vesa Ojanperä kiteytti loppuun
yhdessä tekemisen ja luonnonretkeilyn
positiiviset vaikutukset.

Sillat kyläyhdistyksen
omistukseen

Puheenvuorojen jälkeen suoritettiin
siltojen käyttöönotto ja Läntisrannan
kyläyhdistys vastaanotti leijonilta siltojen omistajuuden. Kahvittelua seurasi
lähempi tutustuminen molempiin siltoihin.
Vihannin kinttupolut on Vihannin
kylien välinen yli 100 kilometriä pitkä
merkattu luonto-polkureitistö. Reitistöllä
on laavuja, mökkejä ja muita taukopaikkoja yli 20.
Vihannin kinttupolkujen edustaja
Seija Jussinniemi kertoi retkeilijöiden
määrän kasvavan kaiken aikaa reitistöllä.
Juhlaväki toivoi yhteen ääneen Vihannin
kinttupolkujen aktiivista käyttöä ja luonnossa liikkumista. Myllypellon kosteikko
siltoineen on nyt osa tätä suurta kokonaisuutta.
Tämä juhla puheenvuoroineen vahvisti
yhdessä tekemisen tärkeyttä. Yhdessä onnistumme.
Teksti: Petri Turula
Lions Club Vihanti
Kuvat: Tuula Räsänen

<< Musisointia luonnon
helmassa tarjosivat
Sanni ja Martta Rautakoski.
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Kuva: Pixabay

Huumeeton
polku
huomiseen

”Lapsella huumeiden osto netin kautta on
paljon helpompaa kuin keskikaljapullon
hankkiminen”, sanoi koulupoliisi Jarkko
Kähkönen viime syyskuussa leijonapiirin
syysjuhlassa pitämässään alustuksessa.
Lapsen polulla aikuisuuteen on paljon
karikoita ja kompastuskiviä, jotka voivat
johtaa harhapoluille. Toisilla on syntyessään edessä lähtökohtaisesti valtatie,
toisilla maantie tai jopa kinttupolku, joissa karikot ja esteet ovat erilaisia.
Elämän polku koostuu valinnoista,
joita tekevät lapsen vanhemmat, kaverit
ja lapsi itse. Myöskin kasvuympäristö vaikuttaa valintoihin.
Lapsen kasvu aikuisuuteen alkaa jo
vauvaiässä. Lapsen varhaiset olosuhteet,
ympäristö, kohtelu ja kiintymyssuhteen
muodostuminen luovat pohjaa tulevalle
kasvulle. Erityisen tärkeää on kiintymyssuhteen ja sitä kautta luottamuksen muodostuminen omiin vanhempiin.
Lapsen kasvaessa kavereiden merkitys
kasvaa, ja jo alakouluiässä kaveripiirin
käyttäytyminen, harrastukset ja toimintatavat vaikuttavat lapseen. Lapsen
ymmärryksen kasvaessa myös lähipiirin
tapahtumat vaikuttavat lapseen entistä
voimakkaammin.
Lähipiiriin voi sattua erilaisia kriisejä,

vanhempien ero, vakavat sairaudet, kuolemat ja taloudelliset ongelmat. Se, miten
tapahtumat vaikuttavat lapseen, riippuu
paljon aikuisten toiminnasta, siitä miten
asiat kerrotaan lapselle. Lapset osaavat
lukea aikuisia hämmästyttävän hyvin.
Kaikki lapset ovat erilaisia, uniikkikappaleita. Jokaista ei voi kohdella ja kasvattaa samalla tavalla.
Jokainen vaatii yksilöllistä kohtelua, ei
samanlaista, vaan samanarvoista kohtelua. Itsenäisestä ja omatoimisestakaan
lapsesta ei saa tulla ”näkymätöntä lasta”,
joka jätetään yksin.
Lapsen syrjäytyminen voi alkaa jo esikouluiässä, ellei asiaan kiinnitetä huomiota. Kasvun kannalta erityisen tärkeää
ovat harrastukset ja niiden kautta kehittyvät tunnetaidot ja sosiaaliset taidot.
Sitoutuminen koulunkäyntiin ja oppimiseen muodostaa turvaa ja jatkuvuutta
lapsen kehitykselle.
Aineellisen hyvinvoinnin lisääntymisestä huolimatta kouluikäisten mielenterveysongelmat kasvavat ja väkivaltainen
käyttäytyminen lisääntyy. Myöskin voidaan kysyä, miten kännykkä- ja somekulttuuri vaikuttaa asiaan.
Somen kautta tapahtuva nettikiusaaminen on vakava ongelma, johon pyritään puuttumaan muun muassa Leijonien KiTeNet-kampanjalla.
Vastuu lapsen turvallisesta, huumeettomasta polusta aikuisuuteen on lasten vanhemmilla, ja mikäli vanhempien resurssit eivät riitä tarvittavaan
huolehtimiseen ja huolenpitoon, tulee
yhteiskunnan tukea asiassa. Avun saaminen ei nyky-yhteiskunnassa ole miten-

“

Jokainen vanhempi
toivoo lapselleen hyvän
elämän, jossa on onnea
ja terveyttä. Näin ei
kuitenkaan aina käy.
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kään selvää ja yksinkertaista.
Leijonat tekevät Suomessa paljon
työtä nuorten huumeongelman parissa.
Työ kohdistuu pääasiassa jo huumekoukkuun joutuneiden nuorten auttamiseen.
Jokainen pelastettu nuori on tärkeä.
Voidaan kysyä, mitä olisi voitu tehdä, että
kyseinen nuori ei olisi ajautunut huumeiden käyttäjäksi.
Tehokkain keino on aina ennaltaehkäisy.
Onko olemassa keinoja, joilla voidaan
tunnistaa ennalta karikot ja siten estää
harha-askeleet, jotka johtavat huumeiden
kokeiluun ja niiden käyttöön?
”Huumeeton polku huomiseen”
-projekti pyrkii nuorten huumeongelman
osalla ennaltaehkäisyyn. Siinä haetaan
keinoja tunnistaa ja havaita varhaisessa
vaiheessa riskit ja löytää keinoja riskien
välttämiseksi.
Projektin suunnittelu käynnistetään
piirissä kuluvan syksyn aikana. Projektin
tavoitteena on tietoisuuden lisääminen
huumeongelmiin mahdollisesti johtavista elämän karikoista lasten vanhempien
ja muun lähipiirin, kuten isovanhempien
keskuudessa.
Kohderyhmänä eivät ole ”riskiryhmät”,
vaan kaikki lasten kasvatuksesta vastuussa olevat. Projektin teemat ovat: ole kiinnostunut lapsesta, pidä huolta ja havaitse
karikot sekä ohjaa tarvittaessa oikealle
polulle. Kaiken tämän pohjana on terve
luottamus lapsen ja aikuisen välillä.
Antero Stenius

LC Jääli

Kummit mahdollistavat
koulutuksen srilankalaislapsille
Lions-vapaaehtoistyönä yli 30 vuotta
toiminut kummiohjelma vie kummin
maksaman avustuksen turvallisesti
lyhentämättömänä omalle kummilapselle. Voit olla kummi yksin tai
yhdessä oman porukkasi kanssa.
Mitä se maksaa?
Kummimaksu menee lyhentämättömänä lapselle:
• peruskoulun (OL) oppilas
10 €/kk 120 €/vuosi
• lukion (A/L) oppilas
15 €/kk 180 €/vuosi
• yliopisto-opiskelija
30 €/kk 360 €/vuosi
• Hallinnollinen maksu välttämättömiin
kuluihin 10 €/vuosi

Miten raha kulkee?
• Kummimaksu maksetaan kerran vuodessa (keväällä tai
syksyllä kummisuhteen alkamisen mukaan) Suomessa
olevalle kummilapsitilille.
• Kummimaksut lähetetään yhteisenä pankkisiirtona
Sri Lankaan kummilapsitilille ja edelleen Lions-klubien
kummilapsitileille.
• Klubien tehtävään valitut koordinaattorit maksavat
koulutusavustuksen kuukausittain lapselle (huoltajalle).

Onko varmaa?
• ON!
• Suomalainen työryhmä tarkastaa vuosittain srilankalaisten klubien maksutapahtumat ja klubit antavat kuitit
saamistaan maksuista.
• Suomessa Kummilapset Sri Lankassa -avustusohjelman
tilintarkastuksen tekee Suomien Lions-liitto ry:n tilintarkastaja.

Kiinnostaa, miten toimin?
• Ota yhteyttä Lions I-piirin yhteyshenkilöön
Pirjo Puoskariin, p. 045 6767 076 tai
pirjo.puoskari@lions.fi
• Lue lisää Suomen Lions-liitto ry:n sivuilta:
www.lions.fi / Toiminta / Kansainvälinen toiminta /
Kansainväliset hankkeet / Kummilapsitoiminta Sri Lankassa

Kuvituskuvat ovat Oulunsalon
Papinjärven siivoustalkoista ja
valtakunnallisten kotiseutupäivien
Kotiseutumarkkinoilta Oulusta.
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M

utta ilman pandemiaakin edes
pyyteettömän palvelun ja auttamisen tarve ja avun ”tilaus”
ei ole sekään pysyvää, vaikka niin äkkiseltään voisi kuvitella.
Sama lionstoiminnan auttamisen konsepti, joka toimi ja täytti tehtävänsä vielä
joitakin vuosia sitten ei välttämättä enää
toimikaan. Avun tarve ja auttaja eivät
enää kohtaa tai löydä toisiaan samalla
tavalla kuin aiemmin.
Järjestön ja sen muodostavien yksiköiden, yksittäisten yhdistysten, lionsklubien on syytä seurata herkällä silmällä
ja korvalla ympärillä ajassa tapahtuvaa
muutosten virtaa.
On ratkaistava ja päätettävä, missä
vaiheessa tuloksekkaan palvelun säilyttämiseksi toimintaa on muutettava ja
millä tavoin. Päätökset toimintatapojen
muuttamisesta edellyttävät hyvää tilannetajua, rohkeutta ja vastuunkantoa.
Pitkään on käytetty työelämän ja järjestötoiminnankin kehittämisessä isolta
osalta paikkansa pitävää sanontaa, että
vain muutos on pysyvää. Muutos ja uusiutuminen ovat voimavaroja, joita ei sovi
unohtaa vapaaehtoistoiminnassakaan.
On hyvä nähdä, että muutoksen ja
uudistumisen voimat luovat muutostilanteisiin samalla ketteryyttä ja vähentävät
epävarmuutta ja muutosvastarintaa. Toisinaan toiminnan jatkumiseksi ovat tarpeen murrosmaiset, isot muutokset.
Muutoksen haasteeseen vastaaminen
on helpompaa hakemalla siihen avoimesti klubin yhteistä tahtotilaa. Liikaa ei ole
syytä pelätä sitäkään, että kaikki jäsenet
eivät ehkä hyväksy ja lähde muutokseen

Nääntymisen sijaan
on aktiivisesti
haettava uutta
kehitystä.

mukaan.
Mikäli toimintaympäristön muutokset
vaativat selkeästi muuttumaan, turvallisen
tuntuiseen ja hyväksi koettuun ”poteroon”
ei ole syytä jäädä pitkäksi aikaa. Nääntymisen sijaan on aktiivisesti haettava uutta
kehitystä, joka lisää vauhtiin päästessään
myös onnistumisen kokemusta.
Piirin alueen klubit ovat keskimäärin
noin 20 jäsenen yhdistyksiä ja nuo jäsenet muodostavat kaiken toiminnan järjen,
kädet ja sydämet. Monet I-piirin klubit on perustettu jo yli 50 vuotta sitten
ja nekin voivat toimia palvelutehtävien
hoitamisessa edelleen mallikkaasti.
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Klubit reagoivat muutoksiin
Maailmanlaajuisen
pandemian synnyttämä
poikkeustilanne on
korostanut myös
vapaaehtoistoiminnan
järjestöjen tarvetta reagoida ympärillä tapahtuviin muutoksiin.

“
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Klubin tavat toimia pohjautuvat yhdistyslain mukaisiin sääntöihin, niissä
määrättyyn tehtäväjakoon ja klubin vuosittain asettamiin tavoitteisiin. Usein
klubin toiminta hakee tekemiseensä sujuvia uomia, joilla asetettuihin tavoitteisiin
päästään.
Ilman edellä kuvattuja toimintaympäristön muutoksiin reagointeja toiminnalla on kuitenkin taipumus urautua.
Urautuminen on erityisen vahvaa, mikäli yhdistykseen ei tule uusia jäseniä ja
jäsenistö pysyy pitkään samana.
Päätös olla ottamatta klubiin uusia
jäseniä voi olla tietoinenkin, mutta siihen
voi myös ajautua. Kynnys uusien jäsenten ottamiseen kasvaa ajan ja vuosien
kuluessa. Mahdollisten uusien jäsentenkin silmissä klubin kiinnostavuus saattaa
dramaattisesti laskea. Hyvällä ja aktiivisella toiminnalla tilannetta voi korjata.

Toimintaympäristön
muutosten seuranta
Hyvä tapa havainnoida ja seurata toimintaympäristön muutoksia on tarkas-

tella strategialla ja pitkän aikajänteen
toimintasuunnitelmalla klubin palveluaktiviteetteja ja varainhankintaa sekä niiden
onnistumista.
Toimivatko entiset käytännöt edelleen, voisiko olla aika kokeilla myös uusia
tapoja? Pandemian aika on korostetusti
osoittanut muutostarpeita, mutta muutoksiin on syytä varautua normaalioloissakin.
Aktiviteetit,
jotka
onnistuivat
1980-luvun muuttovoittokunnan keskustassa, eivät välttämättä enää toimi kuntaliitosten kautta ”syrjäkyläksi” jääneessä
vähenevän asutuksen taajamassa.
Pääosa palvelutoiminnasta saattaa
tuossa tilanteessa kohdistua nykyisin
nuorten sijaan vanhusten pariin. Vastaava
muutos on käyty sotaveteraanien asiassa.
Erittäin arvokas lionien työ veteraanien
parissa on muuttunut yhä laajemmin
paikkakunnan veteraaniperinnön vaalimiseen.
Myös kumppanuusverkostoa on ajoittain tarpeen tarkastella. Paikkakunnalla
muiden järjestämiin uusiin tapahtumiin
osallistumisen kynnystä kannattaa pitää
matalana. Elävä ja toiminnallinen alue on
myös paikkakunnan pitkäjänteisen lionstoiminnan etu.
Klubin
toiminta-alueen
lähiympäristössä kannattaa ajoittain arvioida
myös mahdollisuuksia kokonaan uusien
klubien perustamiseen. Asukasperusteisesti ainakin Oulun kaupunkiseutu ja Kajaani ovat hyviä alueita uusille klubeille.

Oman klubin tila
ja palvelutuotto
On hyvä arvioida, miten ovat sujuneet
poikkeusajan kokouskäytännöt. Monelle siirtyminen perinteisistä fyysisitä
kuukausikokouksista tai -tapaamisista
verkkoyhteyksiin on ollut iso muutos.
Osa on ollut tyytyväinen muun muassa sen johdosta, että matka-aikaa on säästynyt ja kokouksiin on voinut osallistua
reissun päältäkin.
Osa taas on kokenut muutoksen huonona, mukavat tapaamiset ovat vaihtuneet
nettikokouksiin eikä tekniikka ole kaikille helppoa. Uuden kauden alkaessa on
tärkeä käydä jäsenten kanssa läpi, miten
jatkossa toimitaan. Hyvä vaihtoehto voisi
olla kuukausikokousten vähentäminen ja

Toiminnan ja tekemisen puute on saanut jäsenistöstä osan
harkitsemaan aiempaa
herkemmin luopumista lions-toiminnasta.

siirtäminen pääosin verkkoon ja ottamalla tilalle entistä laajemmin yhdessäoloa ja
”keveämpiä” tapaamisia tekemisineen.
Vielä kuukausitapaamistakin suurempi on ollut muutos palveluaktiviteettien
puolella. Isolla osalla klubeja merkittävät
aktiviteetit ja varainhankinnat jäivät toteuttamatta ja toimintaa on jouduttu
muutenkin supistamaan.
Osalle klubeja on ollut vaikeaa löytää
poikkeusoloissa toteutettavaksi sopivia
aktiviteetteja. Toiminnan ja tekemisen
puute on saanut jäsenistöstä osan harkitsemaan aiempaa herkemmin luopumista
lionstoiminnasta.
On erittäin tärkeää, että aktiviteettitoimintaa pystytään klubissa pitämään
yllä ja uudistamaan ulkoisen tilanteen
mukaan. Pandemian kaltainen tilanne
on ollut iso haaste, mutta sekään ei ole
onneksi tehnyt kaikkea palvelutoimintaa
mahdottomaksi.
Jo I-piirin facebook-sivuja (Lions
I-piiri ja Lions I-piirin lejionat) selaamalla selviää että, alueen klubit ja lionit ovat innostuneet tekemään kuluneen
kesänkin aikana hengästyttävän määrän
erilaisia aktiviteetteja ja tempauksia.
Osaltaan on vaadittu luovia ratkaisuja ja
rohkeita kokeiluja. Tällä tiellä kannattaa
jatkaa myös tilanteen jossakin vaiheessa
normalisoituessa.
Usein myös lisääntyvällä klubien
välisellä yhteistyöllä on ollut myönteinen vaikutus tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen. Isojen tapahtumien

osalta useamman klubin yhteistyöstä ja
laajemman kumppanuusverkon voimasta
ovat piirin alueella erinomaisia esimerkkejä Tyrnävän Perunamarkkinat, lasten
alueelliset hiihtotapahtumat tai useat
joulun alusajan joulumarkkinat.
Yhteistapahtumia järjestäneiltä tai
niihin osallistuneilta klubeilta kannattaa
kysellä myös ohjeita ja toimintamalleja
järjestelyistä.

Jäsenhuollon
keskeinen merkitys
Klubin palvelutoiminnan perusedellytys on mukana oleva, toimiva jäsenistö.
Viime vuosien aikana on korostettu
uusien jäsenten hankinnan ohella nykyisten jäsenten jäsenhuollon merkitystä.
Viimeisimpien klubeissa tehtyjen
kyselyjen perusteella jäsenten viihtyminen on kyselyyn vastanneiden jäsenten
mielestä edelleen lionstoiminnan suurin
vahvuus. Vähän aikaa lionstoiminnassa
aiemmin mukana olleiden ja pian eronneiden jäsenten tunnot ovat olleet edellisestä poikkeavia.
Monet eronneista eivät ole kokeneet viihtymistään klubissa yhtä hyvänä.
Jäsenten pikaisessa kotouttamisessa on
ollut puutteita ja asiaan on syytä nopeasti
saada parannusta.
Paras tae luontevaan muutokseen on
uusien jäsenten hankkiminen. Uudet
jäsenet tuovat mukanaan uusia toimintatapoja ja näkemyksiä toiminnan kehittämisestä.
Muutos näkyy selkeästi esim. hyvin
sosiaalisessa mediassa ”liikkumaan” tottuneen tullessa mukaan perinteisesti
tiedottavaan klubiin ja saadessa vastuuta klubin viestinnästä. Klubin toiminta tulee tällöin luontevasti aivan uusien
”ikäluokkien” tietoisuuteen.
Usein uudet ideat nostavat myös nykyisten jäsenten kiinnostusta ja vireyttää toimintaa. Erinomaisen tärkeää on saada
uudet tulokkaat pian mukaan tekemiseen
ja toimintaan.
Yhdistysten eri tehtäviin ja viestintään
on I-piirillä ja Lions-liitolla tarjolla kattava ja monipuolinen koulutus ja opastus,
jota kannattaa hyödyntää osana jäsenhuoltoa.
Vesa Ojanperä
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Sallan vanha kirkko

Kuusamon vanha kirkko

Paanajärven kirkko

Iin vanha kirkko

Oulun ensimmäinen kirkko

Taivalkosken vanha kirkko

Hailuodon vanha kirkko

Haukiputaan vanha kirkko

Ylikiimingin vanha kirkko

Iin vanha kirkko

Haapaveden vanha kirkko

Kalenteri 2022

Salon keskiaikainen kirkko

Entisiä kirkkoja
Pohjois-Suomesta
Nuorisotyön hyväksi

“

K

ellon leijonilta, LC
Haukipudas/Kellolta on tulossa hieno
kalenteri myös vuodelle 2022.
Aiheena ovat entiset kirkot
Vanhasta Sallasta Ylivieskaan.
Kalenteriin on tulossa 12 entistä kirkkoa, jotka ovat joko
palaneet tai purettu uusien
kirkkojen tieltä.
Vanhan Sallan ja Paanajärven kirkon polttivat suomalaiset joukot talvisodan syttyessä.
Kuusamon vanhan kirkon
polttivat mitä todennäköisimmin venäläiset joukot Lapin
sodan syttyessä.
Taivalkosken
vanhaan
kirkkoon iski salama vuonna
1925. Vuonna 1848 rakennettu kirkko oli siirretty vuonna 1877 Jokijärveltä nykyisen

Taivalkosken kirkon paikalle.
Kirkkoherra oli melkein joka
saarnassaan esittänyt ukkosenjohdattimen hankkimista,
mutta seurakuntalaiset nostivat lähinnä vakuutusta.
Iin vanhan vuonna 1695
rakennetun kirkon poltti myöskin salama vuonna
1942. Salama iski kellotapuliin. Ylikiimingin vanha kirkko
purettiin uuden tieltä vuonna
1788.

Palaneita ja
tuhopoltettuja

Haukiputaan vanhaa kirkkoa
käytettiin rakennustelineinä
uutta rakennettaessa, jonka
ruodelautoina vanhan kirkon
kattolautoja käytettiin. Ul-

Hailuodon vuonna
1622 rakennetun
vanhan kirkon
palosta liikkuu
monenlaisia
tarinoita.
lakolta onkin löytynyt vuonna
1642 rakennetun kirkon lautoja, joissa on C.H. Wilbrandtin maalauksia.
Hailuodon vuonna 1622
rakennetun vanhan kirkon pa-

losta liikkuu monenlaisia tarinoita. Mitä todennäköisimmin kirkon palo vuonna 1968
oli kuitenkin vahinko.
Oulun vuonna 1611 rakennettu vanha kirkko oli aikoinaan suuri varustettuna kolmella tukipilariparilla. Se sijaitsi nykyisen tuomiokirkon
paikalla.
Ylivieskan vuoden 2016
ja Haapajärven vuoden 1981
kirkkojen palot olivat tuhopolttoja.
Salon eli nykyisen Saloisten
vanhassa kirkossa petti lämmityskamiina vuonna 1930.
Kalenterista löytyy Salon
kirkosta keskiaikainen versio.
Salon kirkko on toiminut
mallina myöhemmille lähinnä
Pohjois-Suomen tukipilarik-
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Kellon leijonien kalenteri esittelee

pohjoisen kadonneita kirkkoja
irkoille, joita on vielä 11 jäljellä. Niistäkin Kari Holma on
tehnyt maalauksia.

Kalenterissa
erillinen historiaosio

Kalenteri
tulee
olemaan
32-sivuinen, joista kuusi sivua
on historiikkeja.
Taiteilija Kari Holma on
maalannut akvarelleiksi noin
60 kirkkoaihetta, joiden joukossa nämä entiset kirkotkin
ovat. Useimmat hänen maalauksistaan löytyvät seurakuntien tai kuntien tiloista.
Tällaisten
historiallisten
maalausten arvoa nostaa se,
että niistä ei ole aiemmin tehty tarkkoja maalauksia.
Kalenterin tekstit ovat

Taiteilija työstää
kalenterin
pohjalta myös
esitelmän.

lähtöisin hänen kirjastaan
Pohjois-suomalaisia
kirkkoja
sekä laajoista Rantapohja-lehdessä ilmestyneistä artikkeleista, joista hän on julkaissut kirjan Kulttuurijuttuja
Pohjois-Suomesta.
Holma on tehnyt kalente-

reita LC Haukipudas/Kellolle
jo vuodesta 1995, minkä
johdosta hänet lyötiin lionsritariksi tänä vuonna. Lionina
hän on ollut vuodesta 1974 eli
pian 50 vuotta.
Vuoden 2021 kalenteri
esittelee
merkkihenkilöitä.
Kalenteri sai hyvän vastaanoton. Painos oli 900
kappaletta. Ensi
vuoden
kalentereita painetaan 1000
kappaletta, koska jakelu on nyt
laajempi.
Kalenteri on perinteisesti
julkaistu Haukipudas-päivien
aikana marraskuun puolivälissä. Tällä kertaa kalenteri
julkaistaan jo lokakuussa, koska kalenterin teko on hyvällä
mallilla. Kuluvan vuoden
kalenteri myytiinkin nopeasti

loppuun eri kauppaliikkeissä.
Kalenterin painatus on
kustannettu ilmoituksilla ja
tuottoja on suunnattu perinteisesti
nuorisotoiminnan
tukemiseen. Nykyisin avustusten kohteet ovat olleet
hyvin monipuolisia.
Taiteilija työstää kalenterin pohjalta myös esitelmän.
Esitelmiä
on
tarkoitus
pitää
muun
muassa kirjastoissa, kotiseutuyhdistyksissä sekä lionsklubeissa.
Kalenteriin liittyvät
tiedustelut:
karieaholma@gmail.com
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että näkyvät liekit sammuvat. Näin alkaa tervan irtoaminen
hautapuista. Se käynnistyy vajaassa 300 asteessa.
Lämpötiloja ei mitata mitenkään. Kun hiillostuminen
on alkanut, se jatkuu varmuudella ja sen merkiksi haudan
peitteiden läpi nousee harmaata savua. Jos jossakin kohdassa
esiintyy mustaa savua tai näkyvää liekkiä, se tukahdutetaan
lisäpeitteillä.
Palaminen kestää haudan koosta riippuen 5–7 vuorokautta. Sen aikana palamista valvotaan parin kolmen henkilön
voimin vuorokauden ympäri. Polton valvonta on hikistä
puuhaa – ja vähän nokistakin. Palopesäkkeitä esiintyy vähän
väliä koko haudan alueella ja varsinkin keskipaikkeille syntyvien liekkien sammutus tuntuu niin kasvoissa kuin jalkapohjissa.

Kuva: Kari Impiö

“

Kuva: Kari Impiö

Kuva: Jorma Määttä

LC Oulu Terwa
teki tervaa
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Keskipaikkeille syntyvien
liekkien sammutus tuntuu niin
kasvoissa kuin jalkapohjissa.

Putkesta tulee tervaa
ja tervan kusta

Jos sauna, viina ja terva ei auta,
tauti on kuolemaksi. Vaikka emme
ihan vakuuttuneet ole tervan kaikkivoipaisuudesta, päätimme kuitenkin lähteä Turkansaaren museoväen
kanssa tervahautaprojektiin.

A

loitimme tervaspuiden koloamisella Pilpajärven
maastossa jo neljä vuotta sitten. Sopivan kokoiset mäntypuut oli valittu Turkansaaren toimesta
metsänomistajan kanssa. Niitä oli reilut sata runkoa.
Ensimmäisenä keväänä rungot kolottiin parin metrin korkeuteen. Kuorittu osuus pihkoittuu tulevien kesien aikana.
Puun pohjoispuolelle jätettiin 5–10 sentin levyinen suikale
kuorimatta, jotta puu ei kuole. Suikaletta sanotaan elämänlangaksi.
Toisena keväänä jatkoimme kuorimista noin viiteen
metriin. Elämänlanka jäi edelleen tähänkin osuuteen. Se
poistettiin kolmantena keväänä, jolloin puu pääsi puskemaan lisää pihkaa kuoritulle osuudelle viimeisten hengenvetojensa aikana.
Neljäntenä keväänä puut kaadettiin, kuoritut rungot katkottiin hautaan sopiviksi pätkiksi ja ne pilkottiin kapeiksi

pilkkeiksi, säröksiksi. Särösten pituus on yleensä reilut puoli
metriä ja paksuudet 5-10 sentin luokkaa. Siis uunipuiden
pituisia klapeja. Ladonta alkoi kesäkuussa.

Haudan ladonta on
tarkkaa puuhaa…

Ladonta on ammattimiesten hommaa. Meidän leijonien
rooli oli viimeistellä haudan kunto ja kannella säröksiä
haudan reunamille ja jeesailla eri asioissa latojien toimissa. Tuli mieleen entisaikojen muuraustyöt, jolloin tiilet piti
toimittaa muurareitten käsille melkein millimetrin tarkkuudella. No, latojat eivät niin hankalia herroja olleet.
Ladonnassa on oltava tarkkana sen takia, että haudan
puupaketti saadaan mahdollisimman tiiviiksi, jotta hautaan
jäisi mahdollisimman vähän ilmatilaa hallitsemattoman palamisen synnyttämiseksi. Koloja täytellään ladonnan kuluessa ohkaisilla sälöillä ja tiiviyttä parannellaan vielä puunuijilla.
Haudan pohjan muoto on kuin iso kulho ja sen keskellä on reikä, josta terva johdetaan haudan alla olevaa putkea
pitkin nk. halssissa olevaan keruuastiaan. Reiän ympärille
haudan sisään rakennetaan puutikuista sihti, joka estää
isompien roskien pääsyn tervaputken tukkeeksi.
Kun puita oli ladottu sopiva määrä, hauta peitettiin
maa-aineksilla niin, että vain ulkoreuna jäi vapaaksi sytyttämistä varten. Peittämisen tarkoitus on estää haudan vapaa
palaminen hiillostumisen sijasta.

…ja polton valvonta
jatkuvaa varuillaan oloa

Sytyttäminen on tehtävä huolella, jotta hauta saadaan
palamaan tasaisesti koko ulkoreunan alueelta. Sytytykseen
tarvitaan yhtäaikaisesti 6-8 henkilöä.
Sytyttämistä varten haudan ulkoreunaan asetellaan pieniä puita ja tuohia sytyttämistä varten. Itse sytytys tehtiin
yhtäaikaisesti koko haudan ympärille perinteisellä tavalla
sytytysseipäillä, joiden päähän on sidottu tervalla kyllästetty
rätti.
Koska elimme kesällä edelleen koronan vaatimaa rajoitusten aikaa, sytyttämistä ei mainostettu julkisesti eikä
mitään ohjelmaa järjestetty. Tiedotushiljaisuudesta huolimatta sytytystä oli ihmettelemässä satapäinen yleisö. Ja kysymyksiä riitti.
Kun palaminen on lähtenyt hyvin etenemään ja säröksien
hiillostuminen alkanut, reuna-alue peitetään turpeilla siten,

Koko polton ajan tervaa valuu haudan pohjassa olevan
reiän kautta nk. halssissa olevaan keruuastiaan.
Terva varastoidaan tynnyreihin, joissa siitä erkaantuu
raskaampi aines, nk. tervan kusi tynnyrin alaosaan. Kusi sisältää tervan lisäksi mm. tärpättiä ja vettä. Varsinainen tuote
eli terva nousee pinnalle. Erottumiseen menee useita viikkoja. Joskus loppuvuodesta saamme tietää haudan lopullisen tuoton.
Haudan sammuttamisen jälkeen hiiltynyt puuaines
seulotaan maa-aineksesta ja se voidaan käyttää esimerkiksi
pajahiilenä ja hiiligrilleissä. Näitä voi kysellä klubiltamme.
Tervaa saadaan yhdestä pinokuutiosta tervaksia suunnilleen 30 litraa. Se käytetään enimmäkseen museoitten
vanhojen rakennusten kattojen ja muiden suojeltavien
rakenteiden suojaukseen. Aikoinaan puusukset, rekien
jalakset ja monet muutkin puiset tarve-esineet suojattiin
hautatervalla.
Tervan kusi on kysyttyä tavaraa muun muassa hevostalleilla. Sillä suojataan hevosten kaviot ja sääret paarmojen
puremien estämiseksi. Sillä voi suojata myös erilaisia puisia rakenteita, mutta suojausominaisuudet eivät ole tervan
luokkaa.
Tämän haudan tervasta puolet jää asiantuntijoittemme
käyttöön eli Turkansaaren museon kirkon katon suojaamiseen ja muun muassa tervaa aikanaan kuljettaneitten
museoveneitten huoltoon. Toinen puolisko myydään tarvitsijoille. Sitäkin saa kysellä klubista. Tuotto lahjoitetaan
klubimme avustuskohteille Oulun alueelle.
Kauko Kallio
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Ruokatoimittaja Sanna Mansikkamäki
tenttasi paikallisia.

Hetki ennen porttien aukeamista...

Perunamarkkinat juhlivat
rennosti kolmekymppisiä

O

ulun eteläpuoleisen lakeuden suurin yleisötapahtuma, arviolta 7 000 kävijää, valtasi Tyrnävän
kuntakeskuksen syyskuun viimeisenä lauantaina,
kun LC Tyrnävä järjesti yhdessä monien muiden toimijoiden kanssa Tyrnävän Perunamarkkinat.
Järjestyksessään kolmannetkymmenennet markkinat
oli suunnitelmissa pitää viime syksynä, mutta koronan
vuoksi ne peruuntuivat. Alkukesän 2021 aikana rokotusten edistyessä tautipaine väheni ja oli odotettavissa viranomaisilta helpotuksia yleisötapahtumien järjestämiseksi.
Päätimme toukokuun leijonakokouksessa jatkaa edellisvuonna keskeytyneitä Perunamarkkinajärjestelyjä, ehdollisena siten että lopullinen päätös tehtäisiin heinäkuun lopussa. Sidosryhmien kanssa kaksi kuukautta ennen
tapahtumaa pidetyn palaverin jälkeen järjestelyt lähtivät
koko painolla liikkeelle, vaikka koronapeikko kurkki välillä olan takaa.
Tyrnävän Perunamarkkinoiden järjestäminen on
osalle klubin jäsenistä lähes täyspäiväistä hommaa
muutaman viikon ajan ennen markkinoita, suurimmalle
osalle jäsenistä tapahtuman talkoilu tarkoittaa puolentoista päivän tiukkaa rutistusta hymyissä suin.
Tyrnävän Leijonat ovat olleet jo kolmenkymmen

vuoden ajan päävastuullisena järjestäjänä, jolloin jäsenten tekemiset ja vastuualueet ovat hioutuneet sujuviksi.
Perjantain ja lauantain järjestelyissä olivat kaikkien 23
leijonajäsenen lisäksi laaja joukko muita tahoja, jotka vastasivat omasta yhteisesti sovitusta osa-alueestaan.
Tyrnävän kunta yhteistyössä Yrittäjien kanssa hoiti
mallikkaasti Tyrnävä-pihan ohjelman sekä Martti ”Huuhaa” Innasen näyttelyn Myllykirjastoon. Kuulammen
koulun oppilaat olivat 22 oppilaan voimin talkoilemassa
markkinoilla sekä järjestivät bändikonsertin koululla.
Tyrnävän Tempaukselta oli lukuisa joukko talkoolaisia ja sen lisäksi he järjestivät toimintaa Seurojentalolle.
Rantalakeus-lehti, MLL, SPR, Martat, OAMK/Luva
sekä kyläyhdistykset olivat keskeisesti toteuttamassa
tapahtumaa, unohtamatta paikallisten urheilun ystävien
junailemaa PotatoPower voimamieskisaa.
Perunamarkkinoiden isoin anti leijonien kannalta on
ollut yhteisestä tekemisestä syntyvä hyvän olon tunne,
tunne siitä että omalta osaltamme olemme tekemässä
jotain merkityksellistä sekä tuottamassa iloa tapahtumassa käyneille ja myöhemmin jakaessamme tuottoja hyviin
kohteisiin.
Jaakko Rahko

Vatsastapuhuja Sari Aallon esitys
houkutteli paljon yleisöä.
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Temmesläinen Katri Molander on
kilpaillut Viikateniitossa menestyksekkäästi ja olisi nytkin voittanut myös yli
80-vuotiaiden sarjan, jos sellainen olisi
ollut.

Viikateniiton MM-kisoissa on aina oma
tunnelmansa, kun viikatteet heiluvat ja
tuomarit ja yleisö seuraavat niittäjien
toimintaa.

LC Liminka Kultasirkut
järjesti tapahtuman yhteydessä kansallispukujen
tuuletuspäivän. Päivi Mäki
oli pukeutunut Tornionlaakson asuun.

Viikateniiton MM-kisat ja
markkinat Limingassa
Viikatteet viuhuivat ja haravat heiluivat Limingassa
elokuun puolessa välissä Pappilan pellolla kylän pinnassa. Perinteinen tapahtuma oli nyt saanut uuden muodon, kun Limingan Yrittäjät olivat järjestelyissä mukana
ja pitivät omia Suur-Limingan Markkinoita museoalueella Abrahamin puistossa.
Niittypäivää on vietetty yleensä heinäkuun ensimmäisenä lauantaina, mutta nyt niin kuin muutkin
yleisötapahtumat viime aikoina, korona on saanut aikaan
muutoksia. Viime vuonna tapahtuma peruttiin kokonaan, mutta nyt otettiin riski ja niitettiin ensimmäinen
kasvu niittokoneella ja uusi heinikko viikatteella.
Kilpailijoitakin oli entiseen malliin ja niinhän ne
kiuruvetiset ja pyhäjärviset veivät taasen pokaalit toiseen maakuntaan. Yksi toivotuimmista niittäjistä ja
kilpailijoista oli yli 80-vuotiaiden sarjassa aikaisemmin
kilpaillut temmesläinen Katri Molander. Hän kertoi
olevansa mielellään mukana niin kauan kuin terveys
antaa myöten, vaikka sarja olikin muuttunut yli 70-vuotiaisiin. ”Onhan täällä mukavaa tavata muitakin kilpailuhenkisiä ja tuttuja ihmisiä”.
Lc Liminka-Liminganlahden presidentti Antti
Paavola oli tyytyväinen myös oheistapahtumiin kuten
Timo Pietilän tynnyritervan polttoon, 4H-yhdistyksen
keppihevoskisaan ja Pro Agrian kalankäsittelyesityk-

seen ja kalamaistiaisiin. Paikalla oli myös paikallisen kukkakauppiaan ”Piikkinokkamosse”, vanha Massikka, Tsyntappi mopo ja aarin kerrallaan niittävä niittokone traktorin
perässä. Haitaristi Aimo Rankinen viihdytti niittyväkeä
musiikillaan ja toteutti muun muassa yleisötoiveet: Lokkivalssi, Pikkusyntinen ja Ilta Oulujoella.
Limingan Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Minna
Rautio oli tyytyväinen tapahtumaan ja yhteistyöhön leijonien kanssa. Heidän tapahtumaansa Abrahamin puistoon oli järjestetty poniajelua, lankavärjäystä, savenveisto,
maksuttomia opastuksia ja myyntikojuja. Tapahtuma keräsi
huikeat 1200 kävijää, vaikka markkinat olivat mukana ensimmäistä kertaa. Yleisön mukana kulkeneet liminkalaiset
suurmiehet, kuten herra Pentzen, Vilho Lampi sekä seudulla pelkoa ja pahennusta kylvänyt rosvo Perttunen ihastuttivat vierailijoita.
Minna Rautio näkee, että oman kunnan historian tunteminen juurruttaa asukkaitaan ja uusikin asukas tuntee kuuluvansa kuntaan. Ehdottomasti tämä yhteistyö ja
tapahtuma saa jatkoa tulevinakin vuosina. Suunnitelmia on
takataskussa ja kehittäminen on syytä aloittaa pikimmiten.
Suur-Liminka ansaitsee tulla tunnetuksi.
Tapani Tasanto
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KLUBIEN TERVEISIÄ

KOLUMNI

Yhdessä tekeminen
luo hyvää mieltä
M

aailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän
mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja
selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteiseen toimintaan.
Mielenterveys on monen tekijän summa. Se on yhdistelmä kykyjä, vahvuuksia ja mahdollisuuksia, hallinnan
tunnetta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä kestäviin
ja tyydyttäviin ihmissuhteisiin, halua vuorovaikutukseen ja
sosiaaliseen osallistumiseen.
Oletko ajatellut, että toimiessasi järjestötoiminnassa
vaalit samalla myös omaa mielenterveyttäsi?
Lions-toiminnassa yhteinen tekeminen, auttaminen ja
palveleminen antavat toimijalle hyvän olon tunteen. Mahdollisuus tehdä hyvää antaa tekijälle itselleen yhtä paljon
kuin palvelun kohteena olevalle. Itse koin hyvän olon tunnetta, kun sain klubimme Ladien puolesta välittää vaikeassa elämäntilanteessa olevalle perheelle pienen avustuksen.
Tunne, että on saanut auttaa toisia, oli voimakas.
Yhteisiin hyväntekeväisyystalkoisiin osallistuminen,
varojen keruun hankkiminen eteenpäin välitettäväksi motivoi olemaan mukana toiminnassa. Toisten hyväksi tekeminen harjoittaa empatiakykyä, kykyä eläytyä toisen ihmisen
tunteisiin ja mielialoihin.
Onkin ollut ihailtavaa todeta, että järjestömme tapahtumissa on ollut mukana monta sukupolvea. Lapset ja nuoret oppivat yhteisen hyvän välittämisen kulttuurin.
Poikkeuksellinen pandemia-aika on haastanut järjestötoiminnan toteuttamista. Yhteiskunnan jälleen avautuessa uskon ja toivon, että liiallisen yksilökeskeisyyden
tilalle tulee enemmän yhteisöllisyyttä. Ihminen on luotu
toimimaan yhdessä.
Kuten eräs ikäihminen totesi kerran, ”ei se ole hyvä, että
ei missään toimi ja osallistu”. Osallistumisen tapoja on
hyvin paljon. Järjestötoiminta on parhaimmillaan silloin,
kun jokainen tuntee, että tekemistä on itselle sopivasti.
Toinen tykkää tehdä paljon ja kääriä hihat, toinen tekee
vähemmän.
On hyvä muistaa, että kaikki osallistuminen on tärkeää.
Järjestötoimijat palvelevat myös toinen toistaan, antamalla
tilaa olla mukana tai päästää välillä huilaamaan ja tulla taas
uudestaan mukaan.
Hyvää mielenterveyttä on myös osata asettaa itselle rajat,
vapaaehtoistoiminta ei saa olla liian kuormittavaa. Harras-

Mari Viljas

kirjoittaja on mielenterveyden ammattilainen ja
mukana LC Liminka-Liminganlahti Lady-toiminnassa

tusten pitää antaa tekijälle itselleen, harrastus on vastapainoa työelämälle tai henkilökohtaisen elämän haasteelle.
Järjestötoiminta antaa uusia ystäviä ja tuttavuuksia,
iloista tekemistä, merkitystä ja sisältöä elämään. Itsensä kehittäminen uusilla asioilla on aina mielekästä.
Kannustan sinua pohtimaan, olisiko elämässä nyt sellainen hetki, että kaipaat yhteistä tekemistä hyvien asioiden
parissa. Omaatko halun auttaa toisia? Onko sinulla taitoja,
joita jakaisit muille mukana oleville?
Ole rohkeasti yhteydessä oman paikkakuntasi Lionstoimijoihin.

Leijonat kannustavat lapsia hiihtämään
Suomen Lions-liiton ja Suomen Hiihtoliiton yhteistyö lasten ja nuorten
hiihtoharrastuksen lisäämiseksi alkoi
vuonna 2020. Tällöin Raahenkin leijonajärjestöt, LC Pattijoki, LC Raahe,
LC Raahe Fantti ja LC Raahe Kreivi,
järjestivät yhdessä Saloisten Reippaan
kanssa oman hiihtoliikuntaa tukevan
perhetapahtuman Raahen hiihtomajalla
(alimmainen kuva).
Samalla konseptilla oli tarkoitus jatkaa
alkuvuoden 2021 lumilla. Luntahan riitti
ja hiihtoharrastus kasvatti suosiotaan. Aluehallintovirasto asettamien koronarajoitusten vuoksi yleisötilaisuudet kiellettiin.
Leijonat halusivat kuitenkin tukea
hiihtoharrastusta. Klubien yhteisellä
päätöksellä palkittiin kaikki Saloisten
Reippaan hiihtokoululaiset mitalilla.
Tämän toivomme kannustavan nuoria
jatkamaan hyvää harrastustaan.
Tulevana talvena pyritään järjestämään
uudella innolla Leijonahiihdot, joihin
ovat kaikki 4–12-vuotiaat tervetulleita
ladulle. Ja perheet voivat vapaasti tulla
mukaan kannustamaan omia ja naapurin
hiihtäjiä.

P.S. Hiihtotapahtumilla on pitkä perinne lionstoiminnassa. Esimerkiksi Muhoksella on jo vuosikymmen järjestetty
Talviriehaa, koko perheen liikunta- ja virkistystapahtumaa (kuva yllä). Sitä ennen
järjestettiin kolmen vuosikymmenen ajan
nappulahiihdot 4–12-vuotiaille lapsille.

Sinapilla
jäälle
Sotkamossa
Maaliskuussa 2021 Lions Club Sotkamo-Sapsottaret luovuttivat Sotkamon
Pilke päiväkotiin 5 kappaletta luisteluapuja, joilla pienet lapset voivat opetella
luistelun taitoja. Varat saatiin joulukuussa valmistamme ja myymämme sinapin
tuotosta.
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Yläkoululaisille oppia liikenteeseen Muhoksella
LC Muhos ja Muhoksen Elintarvikekuljetus järjestivät lion Juhani Jurvakaisen
aloitteesta opastustilaisuuden yläkoulun
oppilaille. Työväentalon parkkialueelle
tuodun kuorma-auton avulla havainnollistettiin, miten vaikeaa ison kuorma-auton kuljettajan on nähdä auton
ympäristössä oleville katvealueille.
Yrittäjä Sulo Karhula kertoi kuljettajan näkökentän ulkopuolelle jäävän niin
sanottuja ”kuolleita kulmia,” jotka ulottuvat 3–5 metrin päähän auton keulasta.
Katvealueet ulottuvat myös ohjaamon
sivuille. Varsinkin pieniä lapsia on hankala havaita auton läheltä.
Auton ohjaamon katvealueet merkittiin niin, että viiden metrin etäisyydelle
auton keulasta laitettiin reilun metrin korkeudelle kannakkeiden varaan värillinen
raitanauha. Oppilaille näytettiin näin havainnollisesti auton edessä ja ohjaamon
sivuilla olevat nauhan alapuolella sijaitsevat katvealueet.
Oppilaille teroitettiin myös, että auton
peruutuspiipityksen kuuluessa perässä
olevalta alueelta pitää pysyä pois, koska sivupeileistä huolimatta kuljettajan
näkökenttä takaosan alueelle on rajattu.
Toisena
liikenneturvallisuusasiana
käsiteltiin pyöräilijän ajo-oikeuksia suojateiden ylityksessä.

Kuva Juhani Jurvakainen

Kuorma-auton katvealueet (kuolleet kulmat) on merkitty raitanauhalla. Yläkoulun oppilaat
seurasivat uteliaina ja tarkkaavaisina tiedotusta.

Muhoksen taajaman risteysalueilla on
pyöräilijän kannalta kolmenlaisia suojateitä:
1. Suojatietä ei saa ylittää ajamalla,
koska kyseessä on jalkakäytävän osa.
2. Suojatien saa ylittää ajamalla, mutta pyöräilijän on väistettävä autoja.
3. Suojatien saa ylittää ajamalla ja
autot väistävät suojatiellä pyöräilijää.
Yläkoulun oppilaille esiteltiin edellä
mainitut suojateiden vaihtoehdot kartan
avulla. Oppi ei ehkä mennyt täysin perille. Niinpä todettiin, että opettajat voisi-

vat koulussa käsitellä asiaa tarkemmin.
Lionsklubin taholta ehdotettiin, että
erilaiset suojatien ylitysvaihtoehdot
merkattaisiin punaisella, keltaisella, tai
vihreällä värillä suojatietä osoittavan merkin pylväisiin. Ehdotusta pidettiin hyvänä
ideana, mutta siitä huolimatta päättävä
viranomainen ei hyväksynyt ehdotusta.
Lopuksi todettiin, että varminta ja
turvallisinta on taluttaa pyörä suojatien
yli joka paikassa.

Sotkamossa
koulutielle
kypärät päässä
LC Sotkamo ja LC Sotkamo/Vuokatti
sekä Sotkamon kunta lahjoittivat 27. kerran pyöräilykypärät syyskuun alussa kaikille ekaluokkalaisille.
Yhteensä kypäriä jaettiin 111 kpl.
Pyöräilykypärät tilattiin keväällä Intersport Piipposen kautta hyvissä ajoin, vaan
liekö Suezin kanavaan jääneet jumiin
rahtialukseen, kun eivät ehtineet koulun
alkuun elokuulle saapua.
Tarja Niskanen

“Onhan jokaisella jo oma kypärälaatikko?”

Pertti Marttinen

Ryhtipalkinto jäi pöydälle Hyrynsalmella
Noin 40 vuoden ajan LC Hyrynsalmi on
jakanut vuosittain ryhtipalkinnot peruskoulun päättäneelle oppilaalle ja myöhemmin yhtenäiskoulun päättäneelle oppilaalle.
Ensin palkinnot jaettiin vuorovuosittain tytölle ja pojalle. Viimeiset viisitoista
vuotta on palkinnot jaettu joka vuosi sekä
tytölle että pojalle.
Palkintona ovat olleet lähes poikkeuksetta leijonakellot kauniissa lahjapaketeissa.
Ryhtipalkinnon saajan kriteerit ovat
olleet aikaansa edellä ajatellen sitä, kuinka paljon nykyään puhutaan koulukiusaamista ja sen estämisestä. Kriteerin
täyttävän palkinnonsaajan tulee olla rehti,
toiset oppilaat huomioonottava, kohtelias
koulun opettajia ja muuta henkilökuntaa
kohtaan.
Palkinnonsaajan ei tarvitse olla oppiaineissa paras, mutta hän voi olla opinnoissaan edistyksellinen ja näyttää hyvää

esimerkkiä käytöksellään. Ennen kaikkea palkinnon saaja luo ympärilleen
positiivista energiaa ja yhteistyöhenkeä.
Opettajat valitsevat ryhtipalkinnon
saajan omassa kokouksessaan.
Miten kävikään keväällä 2021? Ryhtipalkinto jaettiin yhtenäiskoulun päättävälle tytölle, mutta pojan palkinto jäi
pöydälle. Opettajakunnan mielestä ei
noussut selvästi esiin sellaista poikaoppi-

lasta, jolle ryhtipalkinto olisi voitu ojentaa.
Me lionit ihmettelimme, mitä on
tapahtunut? Onko niin, ettei oppilaista
löydy enää tarpeeksi kriteerit täyttäviä?
Eikö Ryhtipalkinnolla ole enää merkitystä?
Onneksi syy alkaa selvitä.
Aika on toinen kuin neljäkymmentä
vuotta sitten. Ikäluokat ovat pienentyneet. Mukaan ovat tulleet tyttöjen
ja poikien yhteiset opintoryhmät. Kun
viivalle asettuu useita saman tasoisia kandidaatteja ryhtipalkinnon saajaksi, syntyy
valinnan vaikeus.
Ensi vuodesta lähtien palkinto jaetaan
yhdelle yhtenäiskoulun päättävälle oppilaalle – joko tytölle tai pojalle.
Ryhtipalkinto on edelleen voimissaan
ja on ryhdikkyydessään tavoittelemisen
arvoinen.
Raimo Heikkinen

Leijonat kantoivat kortensa kekoon
Paltamon uuteen koulukeskukseen
Yhteistyö on voimaa ja siksi LC Paltamon klubi on aktiivisesti hakeutunut
yhteistyöhön paikallisten yritysten ja
yhteisöjen kanssa.
Paltamoon valmistui keväällä 2021
uusi upea koulukeskus. Lions club kokosi
yrittäjiä mukaan ja yhteistyöllä kustannettiin liikuntasaliin sählykaukalon laidat.
Mukaan lähti kaikkiaan 27 paikallista yritystä, joiden mainokset tuovat esiin
paikallista osaamista ja palvelutarjontaa.
Näin tuetaan myös koulun yrittäjyyskasvatustyötä.
Koulukeskukseen liittyen yrittäjien
lisäksi yhteistyökumppanuutta on ollut
“Vaaran Mummojen” villasukkaprojektin
kautta.
LC Paltamon klubi lahjoitti lankoja
mummoille, jotka kutoivat villasukkia
tämän uuden ns. “kengättömän koulun” sisällä liikkumisen mukavuutta
lisäämään.
Terttu Väisänen

Kuvat: Teuvo Heikura
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Oulunsalon Pokémon Go -tapahtumasta
on tulossa perinne
Oulunsalon lions clubien puuhaama Pokemon Go – koko
perheen ulkoilutapahtuma järjestettiin jo toisen kerran
Oulunsalossa sunnuntaina 19. syyskuuta, jolloin innokkaita
hahmojen jahtaajia kerääntyi taas kirkonmäelle ja museon
seudulle runsaasti toista sataa.
Kaunis syyssää, ja välillä pilviharson takaa pilkistävä aurinko helli sopivasti älykännyköitä piteleviä sormia kilpailijoiden jahdatessa kolmen tähden Shinyjä, mistä oli luvassa
15 euron lahjakortti kymmenelle ensimmäiselle nappaajalle.
Kirkkaimpana kannustimena oli tietysti taas iso kiertopokaali oheispalkintoineen. Tärkeintä kuitenkin oli jahti ja yhdessä ulkoilu, mistä nauttivat niin järjestäjät, kuin
osallistujatkin vauvasta vaariin ja lemmikit päälle yhteisöllisesti.
Kyseessä oli vapaaehtoisjärjestöjen LC Oulunsalo /
Salottarien ja LC Oulunsalon yhteinen palveluaktiviteetti ja talkootyö. Tapahtumaan anottiin ja saatiin avustus
Oulun kaupungin lähidemokratiatoimikunnalta, millä
voitiin kattaa mainos- ja tarvikekuluja ja tarjota osallistujille ilmaiseksi mehua, kahvia, teetä, pullaa ja lakupötkyjä,
sekä palkintoja ja leijonaheijastimia. Koska turnaus kesti
useita tunteja, oli LC Salottarien grillissä myytävänä myös
kuumia makkaroita, joiden myyntituotto ohjataan edelleen
hyväntekeväisyyteen paikkakunnalla
Seurakunta oli yhteistyössä mukana, antaen seurakuntatalon wc:n ja keittiön tapahtuman käyttöön, ja tarjoten
vaahtokarkkeja paahdettavaksi laavulla, missä paloi nuotio
koko tapahtuman ajan.
Väkeä tapahtumaan oli tullut myös toisilta paikkakunnilta Rantalakeus-lehden ennakkojutun innoittamana.
Lehden toimittaja toi omaa sähköisyyttä tapahtumaan
napsimalla kuvia ja haastattelemalla osallistujia vielä seuraavan viikon uuteen juttuun.
Onnistunut tapahtuma sai paljon iloista ja myönteistä
palautetta, mikä kannustaa leijonia varautumaan taas vuoden päästä kolmanteen Pokémon Go -syysturnaukseen.
Perinne taitaa olla syntymässä.
Tuulia Suomela

>

45-vuotiasta juhlittiin tyylillä
Suomalaista leijonatoimintaa on ollut vuodesta
1950. Monet vuosikymmenet sitten perustetut
klubit ovat edelleen toiminnassa ja viettävätkin
huomattavia merkkipäiviä nykyään.
Yksi näistä merkkipäiviään viettävistä klubeista on LC Oulu/Avain. Klubi perustettiin vuonna
1975 ja perustamisjuhlaa eli Charter Night -juhlaa vietettiin keväällä 1976. Klubi päätti juhlistaa
45-vuotista taivaltaan niin perustamiskokouksena syksyllä 2020 kuin perustamisjuhlana syyskuussa 2021.
Syksyn juhlassa oli mukana myös Suomen Lions-liitto ry:n puheenjohtaja Sanna Mustonen.
Hän totesi, että klubilla on takana paljon vireitä
vuosia ja toisaalta uusia haasteita odottaa edessä.
Hän muistutti kaikkia leijonia siitä, että meidän
pitää olla ”silmät ja korvat auki näkemään ja
kuulemaan asioita ja palvelutarpeita”.
Samalla hän rohkaisi kaikkia palaamaan korona-ajan jälkeen kentille. ”Meidän palvelutyömme
on ajan antamista, mikä on kaikista kalleinta
mitä me tälle työlle voimme antaa.” Pelikenttä on
kuitenkin muuttumassa ja leijonien on mentävä
muutoksessa mukaan.
Risto Miettunen muisteli klubin yhtä merkittävintä aktiviteettia, jossa klubilaiset korjasivat
vuonna 1926 valmistuneen, mutta silloin lähes
purkukuntoisen rakennuksen Oulun Hietasaaressa. ”Projekti kesti 4–5 vuotta, mutta saimme
sen loppuun ja iloitsimme kun saimme luovuttaa
sen korjattuna Oulun syöpäyhdistykselle.”
Klubipresidentti Olavi Tapaninen muistuttikin, että klubin toiminnan jatkuvuuden
takuumiehinä ovat klubin aktiiviset lionit sekä
heidän puolisonsa.
”Edellisellä kaudella meillä oli noin 40 yksittäistä tapahtumaa, keräsimme varoja noin 12 000
euroa ja lahjoitimme noin 6 000 euroa. Loput
varat lahjoitamme kuluvalla kaudella.”
”Tuemme ja autamme sekä palvellen että
materiaalista apua antaen. Kohteinamme ovat
alueemme nuoret, sotaveteraanit, erilaiset ryhmät
ja järjestöt sekä vähävaraiset perheet. Klubimme
aktiivinen varainkeruu mahdollistaa merkittävän
tuen antamisen kohderyhmillemme.”
Olavi Tapaninen kertoi illan päätteeksi
siirtyvänsä perheen kotikonnuille Ylä-Savoon
ja luovutti presidentin käädyt ja kokousnuijan
seuraajalleen. Tapaninen lupasi, että leijonatoiminta jatkuu tästä eteenpäin hänen ja vaimonsa
Siljan kohdalla savolaiseen tapaan.

Ulla Karppinen

LC Oulu/Avaimen presidentti Olavi Tapaninen.

Suomen Lions liitto ry:n puheenjohtaja Sanna Mustonen ja LC Oulu/Avaimen
perustajajäsen Kalevi Järvelä.

Leijona

TERVA

Leijona

TERVA

Turvaa ja ryhtiä Paltamon hautausmaalle
Kuva: Terttu Väisänen

Kallistunut hautakivi on vaaraksi omaisille, hautausmaalla kävijöille ja hautausmaan työntekijöille.
Kaatuessaan kivi voi vahingoittaa viereistä hautakiveä ja näin aiheuttaa taloudellista vahinkoa.
Turvallisuusnäkökulma on entistä selkeämmin
esillä hautausmailla ja hautakivien suhteen se on
omaisten vastuulla. Paltamon leijonat ovat palvelleet Paltamon hautausmaalla oikaisten kallistuneita
ja nostaen paikoilleen kaatuneita kiviä.
Työhön on ryhdytty omaisten pyynnöstä ja korvaus siitä on ollut vapaaehtoista. Täysin kaatuneita
kiviä on nostettu pystyyn myös pyytämättä, omatoimisesti. Oikaisu on pyritty tekemään alkukesästä,
kun kukkaistutuksia ei vielä ole laitettu haudalle.
Kesän 2021 aikana Paltamon hautausmaan ilme
on kohentunut LC Paltamon voimin 20 kiven
osalta.
Terttu Väisänen

Raahessa puhuttiin surusta
ja siitä selviämisestä

Arvokala halutaan
palauttaa Siikajokeen
Klubimme palaverissa Ruukin TeeKoossa vierailivat
Siikajoelta Marja ja Vesa Ojanperä, klubin kokouspaikan isäntä Juha Korkala isännöi vieraita.
Vieraat toivat mukanaan toimintaa aktivoivan
sauvan, joka on kiertänyt useassa klubissa Kainuussa
ja nyttemmin Siikajokilaaksossa. Piakkoin “herätyskeppi” matkaa johonkin lähiklubiin.
Aiheena oli Siikajoen elvyttäminen. Joen palauttamista arvokalajoeksi on keskusteltu laajasti jokivarren asukkaiden keskuudessa. Klubissa pohditaan
keinoja, kuinka joen ennallistamista voisi edistää ja
joki palauttaa sille kuuluvaan arvoonsa.
Pentti Syrjäpalo

Veli Mikko Koistinen piti LC Raahe/Kreivin syyskuun kokouksessa
vaikuttavan esitelmän surun kokemisesta ja käsittelystä, lääkärin ja omakohtaisen kokijan näkökulmasta.
“Surun kohtaaminen on yksilöllistä ja siihen voi liittyä persoonasta ja
tapahtumista riippuen hyvin laaja kirjo tunteita, kuten pelkoa, syyllisyyttä, häpeää, vihaa tai ahdistuneisuutta, mutta myös positiivisena pidettyjä
tunteita eli helpotusta ja iloa.
Kun menetyksen vuoksi elämä muuttuu pysyvästi, myötätuntoiset
läheisten kohtaamiset, joissa surijan menetykseen suhtaudutaan kunnioittavasti, auttavat sopeutumisessa elämään ilman menetetyn läsnäoloa.
Ajan myötä tuoreeseen menetykseen liittyvä kiivain kipu helpottaa,
mutta kaipaus ja ikävä jää sekä toivottavasti ymmärrys ja kiitollisuus jo
ennen menetystä saadusta ja koetusta hyvästä.”
Olli Nylander

Metsäseikkailulla Kuhmossa

Kuhmolaiset lionsklubit Helenat ja Kuhmoniemi järjestivät yhdessä perheille metsäseikkailun Lentuankoskella
kesäkuussa 2021. Yhteistyötahoina olivat Paikallislehti
Kuhmolainen, Luontokeskus Petola, Ekokympin Kurre,
Kuhmon MLL, Tupperware ja Kuhmon Pelastuslaitos.
Lapsia opastettiin kasvien ja puiden tunnistamisessa ja
Luontokeskus Petola oli ohjaamassa retkietiketin avulla
oikean tavan luonnossa retkeilemiseen. Reitillä oli myös
muita liikuttavia rasteja. Ekokympin Kurre neuvoi jätteiden ja roskien lajittelua sekä luonnon siistinä pitämistä.
MLL Leijonan (lehden kansikuvassa!) saattoi tavata
metsässä ja Tupperware oli esittelemässä lasten uutuustuotteita. Kuhmon Pelastuslaitoksen miehet turvasivat
makkaranpaiston metsäpalovaroituksen aikana. Paikallislehti Kuhmolainen oli merkittävä taho tapahtuman markkinoinnissa. Osallistujia oli yli odotusten. Tunnelma oli
kiireetön, leppoisa ja lapset viihtyivät hyvin.
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LEIJONAN LAULU
Sanat: Tuula Rauma
Sävel: Ystävän laulu
Mistä tunnet sä leijonan
Mistä tiedät sä auttajan
Aina valmiina toimimaan
- Veli, Lady on vaan
Jos on jollakin tarvetta
Saada jostakin apua
Silloin leijonat kutsutaan
- Käymme palvelemaan
Mistä tunnet sä leijonan
Mistä tiedät sä auttajan
Sulkaa punaista kerättiin
- Sitten autoimme niin
Jos näin voimme taas palvella
Antaa hiukankin apua
Meidät leijonat kutsutaan
- Käymme palvelemaan
Siitä tunnet sä leijonan
Aina valmis on auttamaan
Turhaan ei meitä pyydetä
- Käymme palvelemaan
UU-UU-UU-UU
- Käymme palvelemaan

LC Raahe / Fantin
naiset kippistivät
kesälle ja
lions-toiminnalle.
Ensi kesää
odotellessa ehtii
tehdä paljon hyvää!
Tv. Lions-perhe

