TERVALEIJONA 2/2021–2022

TERVA

2 /2021–2022

Leijona

Lehti kaikille
I-piirin leijonille

Myötävirtaan
Siikajoen ennallistaminen etenee, samoin kesän
tulo. Uuden toimintakauden alkaessa on hyvä
ottaa hyötykäyttöön klubikyselyn tulokset.
>> 12–13

Apua Ukrainaan
>> 2, 3, 5

Vinkkejä jäsentoimintaan
>> 7, 8, 9

Klubit toimivat
>> 14 – 23

2

TERVALEIJONA 2/2021–2022

PÄÄKIRJOITUS

Leijonat auttavat pakolaisia

“

P

andemian leviämisen ehkäisemiseksi ja
haittojen rajoittamiseksi määrätyt rajoitukset ovat haitanneet lionstoimintaa
huomattavasti. Juuri kun rajoituksia on
päästy höllentämään ja poistamaan, Eurooppaa
kohtasi nyt maaliskuussa pahin humanitaarinen
kriisi sitten toisen maailmansodan päättymisen.
Sota Ukrainassa on johtanut siihen, että jo
yli 5 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan
maastaan. Kriisin alkamisesta lähtien pakolaisia
on tullut paljon myös Suomeen. Lions-järjestö
klubeineen on reagoinut tilanteeseen toimimalla
pakolaisten auttamiseksi. Klubit voivat tarjota
rahallista apuaan suoraan LCIF:n ja Suomen
Lions-liiton katastrofitilin kautta.
Ukrainan pakolaisten avustukseen osoitetut
varat menevät lionsperiaatteita noudattaen lyhentämättöminä tarkoitukseensa. Piirillä on
klubeille lainattavissa myös varojen keräyksessä
käytettäviä keräyslippaita ja keräyslupatarroja.
Lippaissa tulee olla voimassa olevan keräysluvan tarra. Poliisihallitus on myöntänyt Suomen
Lions-liitolle LCIF kautta avustuksiin tapahtuvaan klubien varainkeräykseen keräysluvan kesäkuun 2023 loppuun.
Osa klubeista on päättänyt osallistua pakolaisten auttamiseen myös muuta kautta ja tukemalla
suoraan auttajia, jotka tukevat Ukrainasta pakenevia esimerkiksi kuljetuksin tai vievät kriisialueelle erilaista humanitaarista apua. Lämmin
kiitos kriisissä eri tavoilla auttaville klubeille.
Auttamisessa ollaan oman palvelutyön ohella
lionstoiminnan ydinalueella. Avustustoiminta
kannattaa pitää näkyvänä. Näkyvä klubin toiminta parantaa hyvän tekemisen tunnettuutta ja
tukee myös jäsenhankintaa.
Poikkeusolot ovat aiheuttaneet klubitoimintaankin monenlaista huolta ja osalle myös
toiminnan lamaantumista. Tavanomaista palve-

Avustustoiminta
kannattaa pitää
näkyvänä. Näkyvä
klubin toiminta parantaa
hyvän tekemisen
tunnettuutta ja tukee
myös jäsenhankintaa.

lutoimintaa tai auttamista ei ole totutulla tavalla
pystytty tekemään. Monia isoja ja pienempiäkin
tapahtumia on peruttu tai siirretty.
Valtaosa klubeista on onneksi pystynyt toimimaan myös muuttuneissa oloissa rajoitukset huomioiden. Klubin jäsenistä on onneksi pystytty
kohtuudella pitämään huolta. Jotkut klubit ovat
olleet myös hyvin ketteriä ”löytämään” näihin
aikoihin sopivia uusia tapoja toimia. Terveysturvallisuuden huomioiden on pystytty tarjoamaan
palvelua ja apua sitä tarvitseville. Peruuntuneiden tapahtumien sijaan on keksitty uusia toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.
Sankoin joukon ja erityisellä lämmöllä on
otettu vastaan klubien ja yhteistyökumppaneiden
järjestämät leijonahiihdot ja muut talvitapahtumat. Yksinäisiä on lähestytty yhteydenotoin,
kokoontumisia ja klubitapaamisia on korvattu
etäyhteyksin, tapahtumissa on huomioitu hygienia riittävin turvavälein, desinfiointimahdollisu-

Puolisoni Marjan kanssa
Suomussalmen vierailulla.

uksin ja kasvomaskein. Osa uusista tavoista on
varmaan tullut pysyviksi käytännöiksi.
Ukrainan sodan pakolaistilanne ja humanitaarinen kriisi on herättänyt lionit tämän kevään
aikana myös lisäämään auttamista ja tukemista.
Järjestön hyvän tekemisen seurantaan on tärkeää,
että klubit myös raportoivat eri kanavien kautta
tapahtuvasta auttamisestaan ja palvelutyöstään.
Vain tätä kautta voimme viestittää laajasta osallistumisestamme suurelle yleisölle. Samalla viestitämme palvelusta ja auttamisesta muillekin auttamisen tarpeessa oleville, että olemme valmiita
tukemaan hädässä olevia.
Suomen Lions-liitolla on viime vuosina nostettu näkyvästi esille toiminnastamme syntyvä
ulkoinen mielikuva, brändi ja tulevaisuuden toiminnan kehittämisen halutut suuntaviivat, strategia. Kuten kehittymään ja kasvamaan pyrkiville
yrityksille, on lionstoiminnan kaltaiselle vapaaehtoistoiminnallekin ensiarvoisen tärkeää, että
ympärillä olevilla ihmisillä on haluttu ja toivottu
mielikuva toiminnasta.
Klubin ja sen palvelun mielikuvaan pystytään
vaikuttamaan omalla tekemisellä ja erityisesti
tästä toiminnasta tapahtuvalla hyvällä ja runsaalla viestinnällä. Brändillä eli toiminnasta
olevalla mielikuvalla on keskeinen rooli myös
uusien jäsenien tulemisessa toiminnan piiriin.
Selkeän brändin ohella tulevien toimintakausien
tavoitteellisella strategialla ohjataan toimintaa
haluttuun suuntaan. Liiton käynnissä olevasta
strategiatyöstä on otettavissa eväitä myös klubien
omiin tulevaisuuden strategiatöihin.
Klubien lionstoiminnan periaatteena on aina
ollut, että tehtäviä kierrätetään pääosin vuosittain jäseneltä toiselle. Tällä kierrolla on ollut iso
merkitys. Tehtäviin osallistumalla kannamme
osaltaan vastuuta myös klubimme lionstoiminnan onnistumisesta. Jo tehtävään suostumisessa
ja vastaanotossa pestin väliaikaisuudella on etunsa. Klubin eri tehtävissä lionit tutustuvat tehtäviin ja sitoutuminen klubin toimintaan paranee.
Maaliskuu ja huhtikuu ovat klubeissa ja
I-piirissäkin aikaa, jolloin valitaan ja nimetään
tulevan kauden toimijat eri tehtäviin. Toivon
valituille menestystä tehtävissään. Huomioikaa
myös, että piiri ja Lions-liitto tarjoavat jo loppukevään 2022 aikana ensimmäisiä koulutuksia
ja valmennuksia tehtävissä onnistumisen tueksi.
Tilaisuuksiin kannattaa osallistua, vaikka jatkaisi
samoissa tehtävissä kuin on ollut tällä kaudella.
Toivotan kaikille terveyttä ja menestystä palvelutehtävissä!

Vesa Ojanperä

I-piirin piirikuvernööri kaudella 2021-2022

PIIRIKUVERNÖÖRI
VESA OJANPERÄ
040 359 6073
vesa.ojanpera@lions.fi
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LIITON BRÄNDITYÖRYHMÄ
Mikä on brändi?

Ukrainalaisia voi tukea
suoraan tai liiton kautta

“

P

utin moukaroi edelleen Ukrainan kaupunkeja kortteli korttelilta ja estää siviilejä
poistumasta.
Jo lähes kolme miljoonaa
naista, lasta ja vanhusta on
paennut Puolaan ja muihin
naapurimaihin. Puolalaiset
lionit ovat perustaneet vastaanottopisteitä, joista saa
ruokaa, juomaa, huopia,
lastenvaippoja, lääkkeitä
sekä kuljetusta sisämaahan.
Avustuskuormille Puolan
LCIF-koordinattori Katarzyna Gebert-Zaremba on
järjestänyt vastaanottohallin. Siitä lähtevät kuormat
edelleen niin Ukrainaan
kuin muualle.
Ympäri Eurooppaa on
tuotu kansalaisilta ja firmoilta kerättyjä tarvikkeita, useimmiten paikallisten
ukrainalaisten koordinoimana.
Perhe- ja muun majoituksen järjestämiseksi Puolan
lioneilla on keskus, johon
voivat ilmoittautua sekä

Apurahoja voi
hakea myös
Suomeen.
Ehtona on, että
hanke kohdistuu
vähintään
100 pakolaiselle.
halukkaat majoittajat että
majoitusta tarvitsevat.
On kysytty, meneekö apu
varmasti perille, jos rahat
laitetaan Jenkkilään. Eurooppa-kokouksen jälkeen
voi vakuuttaa, että menee.
LCIF:llä on vankka kokemus katastrofien kanssa
toimimisesta. Toimimalla
kontrolloidusti,
kohteen
tarpeet selvittäen, säästyy
sekä aikaa että rahaa.
Maaliskuun puoliväliin
mennessä oli myönnetty
seitsemän 15 000 dollarin

suuruista apurahaa, Puolaan, Unkariin, Romaniaan, Slovakiaan, Itävaltaan
ja kaksi erää Ukrainaan.
Uusia myönnetään sitä mukaa kuin hakemuksia tulee. Sama klubi tai piiri voi
saada uuden apurahan, kun
edellinen on raportoitu.
Maaliskuun loppuun mennessä I-piirin klubit olivat
lahjoittaneet yli 10 000 euroa Ukrainan sodasta kärsivien auttamiseksi.
Apurahoja voi hakea myös
Suomeen. Ehtona on, että
hanke kohdistuu vähintään
100 pakolaiselle. Enimmäismäärä on 15 000 dollaria kerrallaan. Lioneina
meillä on etuoikeus toimia
oman järjestömme kautta.
LCIF ainoana vie rahoista
100 % perille kohteeseen.
Siispä pannaan toimeksi!
Jouko Lampinen
LCIF, I-piirikoordinaattori
jouko.lampinen@lions.fi
0500 586072

Brändi on yksinkertaisesti lupaus, kaikki se mitä
lupaamme henkilökohtaisesti, klubin-, lohkon-, piirin-, liiton tai järjestön edustajina. Brändin ulkoisina
tunnusmerkkeinä on totuttu pitämään käyttäytymistämme, pukeutumistamme ja sitä, miten Lionstunnuksemme kulloinkin näkyy.
Lupauksen tulee olla realistinen, sen on otettava
huomioon realistiset resurssimme. Ikärakenteestamme johtuen ihan kaikki ei ole mahdollista. Mitattavissa oleva sydämen lämpötila on meillä ihmisillä
suurin piirtein sama. Sydämen lämmössä on eroja.
Se kun ei ole mitattavissa, vaan se koostuu monesta
tekijästä.

Brändityöryhmä
Brändityöryhmä muodostettiin helmikuussa 2021 ja
se sai liiton hallitukselta toimeksiannon toimenpideehdotusten laatimiseksi Lions-brändin kirkastamiseksi. Lisäksi haluttiin Lions-toiminnan positiivisen mielikuvan parantamista. Brändityöryhmässä
on edustettuna runsaasti leo-, lion-, piiri- ja liittotason kokemusta. Brändityöryhmä otti huomioon
toiminnastamme tehdyt tutkimukset sekä aikaisempien brändityöryhmien aikaansaannokset. Lisäksi
tehtiin kesän 2021 aikana jäsenille arvokysely
otsikolla ’minä leijona’.

Brändityöryhmän työn tulokset
Brändityön tuloksena ehdotetaan uutta brändislogania, nostetaan Hyvän Päivän näkyvyyttä ja
lanseerataan tarinapaja-käsite. Tarinapajassa klubi
muodostaa koskettavia ja mukaansa tempaavia
palvelutarinoita. Klubilaisten, avustettavien ja
muiden mukana olleiden elämykset ja kokemukset
jaetaan. Havainnot kirjataan, ne jäsennellään ja muodostetaan tarinoiksi. Lions-koulutus ja -viestintä
ovat klubiviestintää varten mm. webinaareissa,
WhatsApp-ryhmissä, ne tuottavat tiedotemalleja ja
järjestävät muita koulutustapahtumia.

Miten jatketaan?
Brändin kirkastamisesta 5.4. järjestetyn webinaarin
jälkeen tiedottamista jatketaan piirien vuosikokouksissa ja Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa
Kouvolassa 10.–11.6.2022.
Raimo Sillanpää

Lions-liiton rahankeräystiliä voi käyttää välitystilinä:
FI54 8000 1970 8298 84, BIC: DABAFIHH. Viestikenttään ”klubi” ja Ukraina”.
Ja JOS rahat on kerätty yleisöltä Liiton luvalla, ”rahankeräyslupa”.
Helpompi on maksaa omalla Visalla nettisivulla:
http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement.
Molemmat tavat kerryttävät lahjoittajan, klubin ja piirin
Kampanja100 -saldoa sekä Melvin-krediittiä.
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LYHYET
Leijonille alennusta
IKH myymälöistä
Leijonat saavat jopa 20 % alennusta IKH:n myymälöissä tuoteryhmästä riippuen. Kassalla kun
mainitsee Lions-alennuksen niin
homma hoituu. Alennus ei koske
jälleenmyyjiä vaan IKH:n omia
myymälöitä ympäri Suomen. Tätä
kirjoitettaessa Vantaan myymälän
tilanne on auki. Asiaa on hoitanut
PDG Hannu Anttonen GSM 050
3643 156.

Lions-kävelyt kahtena
viikonloppuna
toukokuussa

Askelia on mukava kerryttää
yhdessä, jopa klubi-illan voisi
järjestää toukokuussa kävellen.
Lions kävelyviikon FB:ssä
pyörivät jälleen suurta suosiota
saaneet kisat, eli hauskoilla kuvilla, sykähdyttävillä tarinoilla ja leijonamaisella tsemppihengellä voi
päästä palkinnoille!
Kirjatkaa tapahtumanne sivustolle terveyskavely.lions.fi, niin
muutkin löytävät mukaan!

Kiimingissä selviää
naulanlyönnin
suomenmestari
LC Kiimingillä on ilo haastaa
kaikki alueen klubit mukaan mittelöimään, kuka taitaa parhaiten
vasaran ja naulan käytön.
Naulanlyönnin SM-kisat on ollut Kiiminkipäivien ohjelmassa jo
vuosien ajan, mutta tästä vuodesta
lähtien LC Kiiminki on lupautunut
ottamaan kunnian jatkaa perinnettä. Kisa pidetään 6. elokuuta.
Ota mukaasi leijonamielistä kilpailuhenkeä ja testaa osumatarkkuutesi. Tässä lajissa vaaditaan
vain yksi lyönti ja naula – mestaruuden voittaa se, joka saa naulan
uppoamaan mahdollisimman syvälle. Kilpailusarjat ja muut lisätiedot tiedotamme lähempänä ajankohtaa.

Alzheimer-seminaari
syksyllä Oysissa
50-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi
LC Oulu Limingantulli järjestää
Alzheimer-tutkimusta ja hoitoa
selostavan seminaarin.
Seminaari järjestetään Oulun
yliopistosairaalassa
yhteisyössä
Oulun yliopiston lääketieteellisen
tiedekunnan ja Sanomalehti Kalevan kanssa. Tilaisuus on avoin
yleisölle.

KiTeNet-iltoja pidetty vanhemmille

S

uomen lionien KiTeNet-aktiviteetti tarkoittaa kampanjaa, jolla autetaan nuoria pois
sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta kiusaamisesta ja annetaan
heille eväitä matkalle kohti tervettä
nettikäytöstä.
Aktiviteetissa klubit järjestävät
8–12-vuotiaiden lasten vanhemmille
vanhempainillan. Illan aikana käydään läpi yhdessä asiantuntijoiden
kanssa laadittua videota vanhempien kanssa ja keskustellaan videossa
esille nostetuista asioista.
Illan tarkoituksena on luoda turvallinen ja keskusteleva ilmapiiri,
jossa vanhemmat voivat tarjota
toisilleen vertaistukea lasten kanssa
käytäviin digi- ja somekeskusteluihin. Päämääränä on, että vanhempi
luo luottamuksellisen suhteen lapsen
kanssa ja pystyy tukemaan nuorta
matkalla kohti tervettä nettikäytöstä.
Syksyllä 2021 monissa I-piirin
klubeissa otettiin innolla vastaan
uusi KiTeNet-aktiviteetti. Klubit
valitsivat yhteyshenkilöitä ja olivat
yhteydessä koulun vanhempainyh-

“

Tänä keväänä lionien valtakunnalliseen kävelyviikkoon
7.–15.5. sisältyy kaksi viikonloppua, joten piirien tai klubien
yhteisille
kävelytapahtumille
löytyy helpommin sopiva ajankohta.

Tarkoituksena on
luoda turvallinen
ja keskusteleva
ilmapiiri.

distyksiin, rehtoreihin ja opettajiin.
Covid-19 viruksen tuomat rajoitukset kuitenkin vaikeuttivat alueellamme vanhempainiltojen pitämistä.
Koko maassa vanhempainiltoja on
syksyllä saatu pidettyä mm. Huittisissa ja Kannonkoskella. Illoissa on
ollut paljon osallistujia.
I-piirin alueella näyttää siltä, että
ainakin LC Jääli saa järjestettyä illan huhtikuussa ja LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto toukokuussa. Monet
klubit ovat siirtäneet KiTeNet-vanhempainillan ensi kauteen.

KiTeNet-hanke on edennyt ja jatkuu koronasta ja maailman tilanteesta huolimatta ja osin niiden luomasta
tarpeesta johtuen. Kuvernöörineuvosto päätti Kokkolan kokouksessa
maaliskuussa, että alkuperäisestä
suunnitelmasta poiketen KiTeNet
jatkuu myös kaudella 2022–2023.
Viimeaikaiset tapahtumat korostavat netin viestien oikean tulkitsemisen tärkeyttä. On ”toinen totuus” ja
nyt tuo ”taktinen totuus”.
Nuoret ovat ensimmäinen sukupolvi, joka elää viestinnässä digin
ja somen täyteisessä maailmassa ja
jossa algoritmien, disinformaation
ja negatiivisten vaikuttamiskeinojen
kaaos on esillä yötä päivää.
Me lionit jatkamme KiTeNet-hankkeessa sähköisen median lukutaidon
viemistä lasten vanhemmille tavoitteena lasten terveys ja hyvinvointi.
Nyt on aika suunnata katseita jo
ensi kauden toiminnan suunnitteluun. Klubin KiTeNet-yhteyshenkilö
kannattaa nimetä muiden klubivirkailijoiden valinnan yhteydessä.
Jo nyt keväällä on hyvä olla asiassa kouluihin yhteydessä. Näin
koulu saa soviteltua vanhempainillan suunnitelmiinsa. Kitenet-yhteyshenkilön yhteystiedot ilmoitetaan
piirin KiTeNet yhteyshenkilölle, eli
allekirjoittaneelle.
Kevään aikana Suomen Lionsliitossa tuotetaan KiTeNet-hankkeen
käyttöön selkosuomi- ja englanninkielinen materiaali.
Hankkeeseen liittyvät kirjeet koululle/vanhempainyhdistykselle,
ohjeet ja videot illan ohjelmaan sekä
tallenteet lokakuussa 2021 ja tammikuussa 2022 pidetyistä webinaareista
löytyvät osoitteesta lions.fi/kitenet.
Marja Ojanperä
I-piirin KiTeNet-yhteyshenkilö
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APUA UKRAINAAN

Raattilaiset toimittivat varavoimaa sairaalaan

11 päivän
aktiviteetti

Klubimme toteutti kriittisen
ja konkreettisen aktiviteetin
11 päivän aikana yhdessä
puolalaisen
lionsklubin,
Poznan Rotundan kanssa.
Viesti Puolasta aggregaattien
saapumisesta tuli illalla 14.
maaliskuuta.
Palveluaktiviteetin kuvaus

Jukka Isotalo

S

ain työpuhelun torstaina 3. maaliskuuta
yhteistyökumppaniltani ja pitkäaikaiselta lionsystävältäni, Simo
Markilta Puolasta.
Keskustelimme työasioista ja keskustelun lomassa
kysyin
Simolta:
”Onko
Teidän klubi osallistunut jollakin tapaa ukrainalaisten auttamiseen, kun uutisten mukaan Ukrainasta tulee paljon
pakolaisia Puolaan ja tiedän,
että Teilläkin on ystävyysklubi Lvivssa, Ukrainassa?”
Keskustelun muututtua
saman tien työasioista paikallisten lionien aktiiviseen
toimintaan ja avuntarpeessa
olevien ukrainalaisten auttamiseen, kuulin asioita, jotka olivat siihen asti kuitenkin
tuntuneet aika kaukaisilta.

Kiitos
yhteistyökumppaneille

Tavarataloketju Kärkkäinen tuki laitteiden hankintahintaa
“tuntuvalla alennuksella“, kiittelevät raattilaiset.

ja lopputulema: Klubimme
hankki Suomesta 2 kpl kannettavia invertterigeneraattoreita (tutummin aggregaatteja), toimitettavaksi ja
käytettäväksi lasten syöpäsairaalassa Ukrainan Lvivssa. Päivällä 3. maaliskuuta
käymämme
keskustelun
pohjalta Simo Mark laittoi
minulle sähköpostin samana
iltana klo 19 siitä, mitä konkreettisesti lasten syöpäsairaalassa tarvittaisiin.

Mono Kuoppala

Lahjoituksen klubin presidentti Kari Kiskolta vastaanotti Oulun
tuomiorovasti Satu Saarinen.

Limingantulli lahjoitti
juhlarahansa Ukrainaan
LC Oulu Limingantulli
on perustettu 15.10. 1971.
Varsinaisisia 50-vuotisjuhlia ei järjestetä, vaan jäseniltä varatut juhlavuoden
järjestämisvarat lahjoitetaan
humanitäärisenä
apuna

lituksen sähköpostikokoukseen ja yksimielinen pätös
ko. aktiviteetin toteuttamisesta syntyi vuorokauden
aikana. Viikonlopun viestittelyjen jälkeen saimme vielä
yksityiskohtaiset toiveet aggrekaatin ominaisuuksista ja
toimitukseen liittyvistä yksityiskohdista.

Kirkon Ulkomaanavun kautta Ukrainaan sodasta kärsineille kansalaisille.
Klubin aktiviteetit ovat
kohdistuneet vähäosaisten
auttamiseen. Sotaveteraanit,
vanhukset ja nuoret ovat ol-

Vielä samana iltana
tekemäni aggrikaattimallien
ja saatavuuden googleselvittelyjen ja TM-aggrikaattivertailuun
perehtymisen
jälkeen laitoin klubimme hallitukselle WhatsApp -viestin,
missä kerroin esille tulleesta
tarpeesta ja klubimme mahdollisuudesta auttaa ukrainalaisia suuren hädän keskellä.
Presidenttimme Ali Heiskanen kutsui seuraavaksi hal-

leet koko toiminnan ajan keskeisenä avustuskohteena.
Klubin perustaja, eli kummiklubi on LC Liminka–
Lakeus. Klubin perustajajäseniä on vielä aktiivisesti
mukana kolme: Aarno Klaavu, Väinö Pelkonen ja Erkki
Suvanto. Jäseniä klubissa on
ollut eri aikoina 25-35.
Suurimpia aktiviteettejä
vuosien varrelta ovat joululyhde-talkoot,
risusavotat,
porokilpailut, paperinkeräys
sekä liikenteen ohjaus Oulun kaupungin alueella isoissa tapahtumissa.
Viime vuosien aikana on
pidetty myös keppihevoskilpailuja yhdessä OSAOn
Kaukovainion ykskön opiskelijoiden kanssa.
Juhliva klubi on osallistunut menestyksellä koko maata käsittävien Lions-järjestön
aktiviteettien toteuttamiseen.
Erkki Suvanto

Ohjelma-aktiivitoimikunnan
puheenjohtaja,
klubin perustajajäsen PDG
0400 681491
suverkki@gmail.com

Alkuviikon aikana saimme
käytännön asiat järjestettyä
Oulun päässä ja Puolassa.
Aktiviteettimme toteutuksessa saimme hienon tuen Tavarataloketju Kärkkäiseltä,
joka tuki laitteiden hankintahintaa “tuntuvalla alennuksella“ ja nopealla reagoinnilla laitteiden saamiseksi.
Hain kaksi aggrekaattia
torstai-iltana Kärkkäisen Iin
myymälästä, missä ne odottivat noutajaa.
Lisäksi logistiikka Oulusta
Puolan Poznanin klubin
jäsenen, PDG Mariusz Szeibin omistaman vaateketjun
varastoon hoitui “erikoishinnoittelulla“ PostNordin toimesta. Leijonamaiset kiitokset molemmille yrityksille ja
osallisille henkilöille tuesta ja

vastaantulosta tärkeän asian
toteutuksessa.
"We Serve Better Together"
toteutui tässä aktiviteetissa
yli rajojen! Mukana vaikuttamassa ja palvelemassa oli
klubimme jäsenten lisäksi
puolalaisen ja ukrainalaisen klubin jäseniä, kaupan
ja logistiikan ammattitoimijoita, jotka kaikki omilla
erikoisosaamisaloillaan
mahdollistuvat
tehokkaan
ja oikean avun perille menemisen lionien ja kaupallisia
verkostoja hyödyntäen.
Klubimme aktivoitui
Ukrainan kriisin auttamisessa tässä kuussa noin 1 000
euron lahjoituksella näiden
elintärkeiden
aggrekaattien
toimituksen
muodossa sekä sen lisäksi yli
1 000 dollarin lahjoituksilla
kansainvälisen säätiömme,
LCIF:n
kampanja
100
-keräykseen, mitkä kohdistettiin nyt Ukrainan sodan
uhrien auttamiseksi.
Jukka Isotalo
LC Oulu/Raatti
Suomen Lions-liiton
palvelujohtaja 2017–2020

Arne Ritari -säätiö

Arne Ritari -säätiö tukee suomalaista
lionismia apurahoilla.
Säätiön adresseja käyttämällä edistät lionstoimintaa.

Arne Ritari -stiftelsen
Arne Ritari -stiftelsen stöder den finländska lionismen
med bidrag. Genom att köpa stiftelsens adresser
främjar du lionsverksamheten.

Arne Ritari -säätiö / Arne Ritari -stiftelsen www.lions.fi
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Kuvassa Kaisu Miettinen
ohjeistaa strategiatyöskentelyä.

Mitä sinulle kertoisin

Lions2030-strategiatyöstä?

Unelmista tavoitteita ja
strategiasta suuntaa

Työ on haastava ja niin pitää ollakin, kun haluamme luoda uutta, parempaa, innostavampaa ja
vaikuttavampaa Lionstoimintaa.
Tämän kaiken luomisessa tarvitsemme koko jäsenistön osallistamista yhteiseksi parhaaksi.
Strategiatiimin työskentely on
jaettu osatiimeihin. Olipa onni tul-

“

K

uvernöörineuvosto vahvisti
viime
syyskokouksessaan
14-jäsenisen
LIONS2030strategiatiimin. Tulin valituksi ensimmäisten joukossa, kun strategityön vetäjä Antti Forsell minulle
soitti. Hän vaikutti osaavalta ja
mukavalta tyypiltä, joten lupauduin mukaan.
Olen ollut tekemässä lukuisia
strategioita, niin pörssiyhtiöiden,
yritysten, kaupunkien ja jopa
AMKien. Lions-liitto on ensimmäinen
järjestö,
siksipä
strategiatyö on erikoisen innostava
ja innoittava haaste. Alkutulkintani
ei ole matkan varrella haalennut,
päinvastoin innostus sen kun vaan
lisääntyy.
LIONS2030-strategiatiimissä on
14 jäsentä 9 lionspiiristä. Minulla
on ilo edustaa omaa I-piiriäni.
Muuta
statistiikkaa:
puolella
tiimistä on kuvernöörikokemusta,
puolet on naisia, laaja kirjo kokemusta kaikilla.

Visio on unelmien
tavoitettavissa
oleva näkymä,
johon tavoitteet asetetaan ja
tiekartta
piirretään.

la ennalta valituksi kahteen kiinnostavaan osatiimiin: Visio, Missio & Arvot sekä Roolit.
Muut kolme osatiimiä ovat: Rakenteet, Jäsenkokemus & toimalat
sekä Muutos & mittarit. Koko
porukalla olemme kokoontuneet
pari kertaa kuukaudessa kehittämään osatiimeissä aikaan saatuja
aihioita.
Korona-aika mahdollisti meille
kokoontumisen Teamsissä. Se on
sujunut loistavasti, kun kotitehtävät on hyvin tehty.
Ensimmäinen kaksipäiväinen
välietappi oli helmikuun lopussa
Tampereella Varalan Urheiluopistolla. Oli ilo kohdata tiimiläiset
livetyöpajassa.
Työpajaa varten olimme tehneet
kotityöt
erinomaisesti,
joten oli helppo aloittaa. Toi-

mintaympäristön ja nykytilan sekä
jäsenkokemuksen kuvaukset yhteisen ymmärryksen aikaan saamiseksi osatiimi oli taitavasti tehnyt käyttäen hyviä strategiatyövälineitä.
Arvot kantavat koko strategiaa
ja etenkin jokapäiväistä päätöksen
tekoa. Sen vuoksi niiden valinta
yhteiseksi on todella tärkeää koko
Lions-jäsenistöä ajatellen.
Päätimme ottaa työvälineeksi learning cafen. Pääsimme
testaamaan sen toimivuutta tällä
strategiatiimiporukalla. Onnistuakseen arvoprosessi vaatii koko
järjestön osallistamisen. Learning
cafe -menetelmä toimii myös klubien arvokeskustelun siivittäjänä ja
osallistajana.
Visio on unelmien tavoitettavissa oleva näkymä, johon tavoitteet
asetetaan ja tiekartta piirretään.
Jokaisella oli mahdollisuus pitää
markkinapuhe mukanaan tuomasta omasta visiosta. Vaalien kautta
valikoitui muutama visioaihio
edelleen työstettäväksi. Markkinat
ja vaalit toimivat mielestäni todella
mallikkaasti.
Missio mielessä tätä Lions-työtä
tehdään. Se kantaa mahdollisesti
aikajanalla yli vuoden 2030. Tutkimme tätä arvo- ja visioaihioiden
pohjalta. Saimme todella hyviä tuloksia.
Toimintaa voi tarkastella piirtämällä toimintakartan. Näkyväksi
tekeminen antaa yhteiselle ym-

märrykselle sille kuuluvan arvon.
Vastuujaon ja organisoinnin muutoksia voi tehdä vasta, kun on
yhteisesti selvillä ja ymmärretty
nykyinen toiminta ja visio ja kun
strategia on hahmottunut.
Toimintakartan piirtäminen kuuden fläpin alustalle sujui loistavasti.
Se mahdollistaa aikanaan toiminnan ja vastuujaon kehittämisen
visiomielessä.

Toimintaa
on hyvä mitata

Toimintaa on hyvä mitata, niin
kuin tätä strategiatehtävääkin. Onnistuneen muutoksen mittaamisesta saimme tietoa työryhmän
jäsenen oivallisesta esittelystä.
Voinpa todeta, että varsin tiivis
työrupeama Pyhäjärven rannalla
oli loistava osoitus ryhmän aktiivisuudesta ja rakkaudesta annettuun tehtävään. Tuloksetkin puhuvat puolestaan.
Seuraava strategiatyön etappi
oli Kokkolan kuvernöörikokous,
johon oli suunniteltu learning
cafella lyhyt maistelu visioon ja organisointiin. En ollut Kokkolassa,
mutta sain hyvän käsityksen mukana olleilta strategiatiimiläisiltä
maistelun onnistumisesta.
Tästä on hyvä jatkaa.
Kaisu Miettinen
LC Oulunsalo
strategiatyöryhmän jäsen
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“

T

alven
aikana
valmennukset/
koulutukset ovat
toteutuneet suunnitelman mukaisesti etäyhteyksillä. Hieman on tullut sellainen tuntuma, että
on mukava olla valmennettavana kotona sohvalla leppoisasti köllötellen, mutta
toisaalta olisi mukavaa
myös tavata tuttuja ja saada
uusia tuttavuuksia.
Varsinkin varapresidentit
kaipaavat ja tarvitsevat
vertaistukea
tulevassa
tehtävässä. On helpompi
pirauttaa tai laittaa sähköpostia henkilölle, jonka on
tavannut ja tietää mihin
hätään häneltä apua voisi
löytyä.
Hyvillä henkilösuhteilla
on merkitys myös klubien
välisessä kanssakäymisessä
– vaikkapa yhteinen klubiilta hyvää esitystä kuunnellen tai katsellen.
Valmennuksia on järjestetty pressoille, varapressoille, sihteereille, rahastonhoitajille ja jäsenjohtajille.
Itse olen ollut yllättynyt
uusien asioiden ja näkökulmien esille tulosta.
Onko klubissasi raportoitu kokoukset Mylionissa?
Veikkaanpa että joissakin
on, useammassa ei ole. Nyt
uuden tulkinnan mukaan
kokoukset – olivatpa ne
klubi-iltoja, klubi-, vaali-,
vuosi-, hallituksen tai muita
kokouksia voidaan raportoida. Näin voidaan osoittaa klubin aktiivisuutta ja
ne ovat todennettavissa
Mylionista.

Jäsenjohtajien
valmennusillassa huomasin, miten
samanlaisia
asioita pohditaan melkeinpä jokaisessa
klubissa.

Rahastonhoitajana olen
raapinut päätäni, kun olen
yrittänyt maksaa ainaisjäsen-, LCIF- ja Arne Ritari -säätiön maksuja. Lopulta ohjeita kyllä löytyy,
kun osaa oikeasta paikasta
hakea tai kysyä oikealta
henkilöltä neuvoja.
Jäsenjohtajien valmennusillassa huomasin, miten
samanlaisia asioita pohditaan melkeinpä jokaisessa
klubissa; miten saada uusia
jäseniä, miten saada nykyiset pysymään ja viihtymään.
Otetaanko miesklubiin naisia mukaan ja jos otetaan
kuinka moni ilmoittaa
eroavansa. Miten saataisiin
kokoukset ja klubi-illat vietettyä niin, että niissä ei
olisi turhaa pönötystä.
Miten tiedotetaan oman
klubin toiminnasta niin,
että
mahdollisimman
moni kiinnostuisi ja ottaisi
yhteyttä.

Jäsenjohtajat saivatkin
uusia ideoita edellä mainittuihin asioihin ja voidaan
odottaa jäsenmäärän kääntyvän I-piirissä plussan puolelle.
Kauden valmennukset
siis alkavat olla takanapäin,
vielä on 10. toukokuuta
webinaari lohkon puheenjohtajille. Se on avoin kaikille muillekin lioneille, jotka ilmoittautuvat mukaan.
Tiedossa on useamman luennoitsijan toimesta laajaa yleistietoa
lionstoiminnasta,
mutta
myös lohkon puheenjohtajan mielenkiintoisesta ja
tärkeästä tehtävästä klubin,
lohkon, alueen ja piirin
välillä.
Piirin lohkonpuheenjohtajille on vielä oma valmennus 18. toukokuuta illalla
ja siitä kuten muistakin valmennuksista
tiedotetaan
piirin sivulla https://www.
lions107-i.fi/.
Nyt kevätauringon loisteessa ollaan suunnittelemassa seuraavan kauden
valmennuksia. Piirin viestintäjohtaja Ulla Karppinen on tehnyt Vuosikellon,
jossa on tiedossa olevat
piirin, moninkertaispiirin ja
päämajan tapahtumat. Vuosikello toimitetaan jokaiseen klubiin käytettäväksi
omassa suunnittelussa ja
toiminnassa.
Tapani Tasanto
Koulutusjohtaja, GLT
Lions 107-I piiri

Kari Kisko

Havaintoja
piirin valmennuksissa

EHDOTUS

Mikä voisi kiinnostaa
klubikokouksissa?

T

ämä kysymus askarruttaa varmaan hyvin monia
yhdistyksiä ja yhteisöjä. Miten saada jäsenistö aktivoitua saati saada uusia jäseniä. Jäsenistö vanhenee ja kilpailu vapaa-ajan käytöstä on kovaa. Mikä
kiehtoisi toiminnassa, yhteisöllisyys, uudet virikkeet,
näkökulmat, tapahtumat jne. ?
Jokaisella meistä on varmasti paljon arvokkaita
kokemuksia, tietoja ja taitoja ,joista toiset voisivat olla
kiinnostuneita kuulemaan. Olisiko tässä yksi mahdollisuus klubikokousten ohjelmaksi? Tämä olisi käytännössä helppo toteuttaa, jos meillä olisi tiedosto, johon
jokainen klubiesitelmän pitäjä voisi halutessaan ilmoitaa esitelmänsä aiheen.
Tästä tiedostosta voisi yksinkertaiseksi valita
omaa klubia kiinnistavan esitelmän. Klubien jäsenet
vierailisivat eri klubeissa ja pitäisivät esitelmiä. Aiheita
klubiesitelmiksi on rajattomasti.Yksi aihe, joka yleensä
kiinnosta ja yhdistää ihmisiä ovat matkat/matkakokemukset.
Kaksi matkakuvausta, joista voisin itse kertoa ovat:
Baikonur ja MAKS-2019.
Kumpikin on PowerPoint -esitys ja ne perustuvat hyvin pitkälle kuviin, joita on kymmeniä. Esityksen kestoa
voi toiveiden mukaan säädellä yleensä se on ollut noin
tunti ja kuulijat tuntuvat olleen kiinnostuneita asiasta.
Olen pitänyt esityksiä useissa eri tilaisuuksissa.
1) Baikonurin avaruuskeskus ja miehitetyn Sojuz-avaruusaluksen lähtö (kuva yllä). Sisältö: Matka Kazakstaniin, Baikonurin kosmodromin esittely, Sojuz-avaruusalus, kantoraketin vienti laukaisupaikalle, lentäjien
esittely ja Sojuz-raketin laukaisu, avaruusmuseo sekä
Buran-sukkula.
2) MAKS-2019 Moskovan kansainvälinen ilmailu- ja
avaruustekniikan näyttely. Sisältö: aluksi Molino
Venäjän federaation ilmavoimien keskusmuseo; lentokoneita ja helikoptereita noin 150. MAKS 2019: yli
600 000 kävijää, yli 200 lentokonetta ja 827 yritystä
esillä. Paljon kuvia lentokoneista, ohjuksista jne. Zadorozhny-tekniikan museo: yksityinen museo, autoja,
moottoripyöriä, lentokoneita, tykkejä, ohjuksia, jne.
kuvia. Monipuolinen ja hyvin järjestetty. Stalinin komentobunkkeri, lähellä Moskovan kehätietä: kuvia ja
tunnelmaa.
Lähtisikö tästä liikkeelle klubeja yhdistävä ja uusia virikkeitä antava toimintamalli ? Ottakaa rohkeasti yhteyttä,
jos asia kiinnostaa.
Kari Kisko
LC Oulu Limingantulli, presidentti
040 7329 900
kari.kisko@pp.inet.fi
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Säätiö uusi viime vuonna nettisivunsa www.lions.fi/arne-ritari-saatio/.
Sivuille pääsee myös I-piirin sivuilta klikkaamalla etusivulla olevaa logoa.
Ohessa vinkkejä nettisivuilla liikkumiseen sekä adressien tilaamiseen.

Tutustutaan Arne Ritari -säätiöön
Toiminta-valikosta (kuva jutun
yläuolella oikealla) löytyvät: Apurahat (tarkoitus, myöntämisperusteet,
apurahaluokat ja esimerkkejä myönnetyistä apurahoista). Adressit (tilauslomake ja kuinka käytän omia
kuvia välilehdellä). Palkitseminen
(palkitsemissääntö,
kunniakirja,
viiri, kunniamerkit). Hallinto (toimintasuunnitelma, toimintakertomus, tietosuojaseloste, Arne Ritarisäätiön säännöt ja Arne Ritari -killan
säännöt).
Lomakkeet-osiossa löytyvät valmiit
lomakkeet tärkeimpiin AR-säätiön
toimintaan
liittyviin
asioihin.
Apuraha-anomuksesta on selkeä

oma lomake Apurahahakemus, joka
lähetetään piirin AR-toimikuntapuheenjohtajalle.
Jo ennen tätä vaihetta kannattaa olla
yhteydessä AR-toimikuntapuheenjohtajaan, jotta saa apua hankkeen
valmisteluun. Ennen hakemuksen
tekemistä ei saa aloittaa aktiviteettiä,
eikä tehdä siihen liittyviä hankintoja.
Kun hakemus on valmis, toimikuntapuheenjohtaja tarkistaa, että se
täyttää säätiön avustuksen kriteerit.
Tämän jälkeen hän toimittaa hakemuksen liitteineen säätiön asiamiehelle.
Hakija, jolle apuraha on myönnetty, sitoutuu antamaan selvityksen
hallitukselle apurahan käyttöön liit-

tyvissä asioissa. Selvitys tulee antaa
välittömästi kohteen valmistumisen
jälkeen viimeistään kahden vuoden
sisällä apurahan myöntämisestä.
Annettavalle apurahaselvitykselle
on oma lomake. Myönnettyjen
apurahojen suuruus on pääosin 40–
50 prosentin välillä hankkeen kokonaiskustannuksista, lisäksi siihen
tulee klubilaisten talkootyön määrä.
Lions Ritari- ja Pro Ritari -hakemuksille on molemmille omat lomakkeet. Täältä löytyy myös Arne
Ritari -säätiön esite. Adressien tilauslomakkeesta ja adresseihin liittyvistä
aktiviteeteista lisää alla olevassa jutussa.

Yhteystiedot-valikosta löytyy Arne
Ritari -säätiön yhteystietojen lisäksi
14 piirin toimikuntapuheenjohtajien
nimet ja sähköpostiosoitteet, sekä
Arne Ritari -säätiön hallituksen tiedot.
Tehtäväni on opastaa ja antaa
neuvoja AR-säätiön toimintaan liittyvissä asioissa AR-toimikunnan ja
klubien ARS-Lionien kanssa.
Ottakaa yhteyttä!
Matti Teiska
I-piirin AR-toimikuntapuheenjohtaja
045 3536 633
matti.teiska@ar-saatio.fi

Onnittele tai ota osaa Lionsadressilla

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

Käytetäänkö sinun klubissasi omia
adresseja aktiivisesti? Mitä hyötyä
siitä on?
Alkuun kerrottiin mille eri sektoreille avustuksia jaetaan. Klubeja
lähimpänä ovat sen omiin aktiviteetteihin myönnetyt ARS-apurahat,
joista osa tulee adressilahjoitusten
varoista. Lisäksi piirit saavat 1,50
€ jokaisesta piirin alueen klubeihin
hankituista adresseista.
Mikäli esim. tämän kauden tavoite 600 kpl toteutuu, se toisi piirille 900 euroa. Monissa klubeissa
on oma aktiviteetti jäsenistölle, niiden toteuttamisessa ottakaa minuun
yhteyttä, opastan mielelläni.
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.

Adressien tilaaminen on tehty
mahdollisimman helpoksi. Omalta Ipiirin etusivulta vasemmasta alakulmasta löytyy Arne Ritari -säätiön
logo/Lions Ritari, jonka alapuolella
on teksti: Tilaa adressi, jota klikkaamalla pääset suoraan tilauslomakkeelle.
Lomakkeessa on punaisella tähdellä merkityt sarakkeet, jotka ovat
pakollisia. Ensimmäisenä tulee valita Piiri, klikkaa valitse piiri alapuolella osittavaa ”nuolenkärkeä”, jolloin avautuu valikko, josta klikkaa I,
jolloin Piiri I on oikein. Sen jälkeen
täytetään pakollisiksi määritetyt sarakkeet. HUOM! Lasku menee tilauslomakkeessa ilmoitetulle henkilölle
ilmoitettuun osoitteeseen.
Tilausmäärä tehdään aina tasakymmeninä paitsi 15 kpl, 10,15,20,30
jne. Valikko avautuu klikkaamalla
nuolenkärkeä. Valitse toimitustapa
on pakollinen täytettävä. Muuta
huomioitavaa -kohdassa voi tuoda
esiin esimerkiksi kiireellisyyden tai
jos adressit halutaan eri henkilölle
toiseen osoitteeseen.
Kun lähetät tilauslomakkeen, se
menee suoraan ”laskuttajalle” ja

toinen tulee välittömästi piirin ARtoimikunnan puheenjohtajalle 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.
Pakkaus sisältää valmiita muistolause-ehdotuksia, ne voi tallentaa
tietokoneen muistiin, josta ne on
helppo tulostaa, kun ”kirjoittaa”
adressin, jolloin voi valita haluamansa kirjaisintyylin.
Lisäksi netistä löytyy lisää muistolauseita ja runoja käytettäväksi. Onnittelutapahtumiin voi valokuvien ja
muun aineiston avulla saada onnittelusta persoonallisen. Pakkauksessa
olevaan pieneen kirjekuoreen voi
laittaa rahaa tai vaikkapa erilaisia
lahjakortteja.
Matti Teiska
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Viherpeukalon kevätkylvöjä –
Ajankohtaista jäsentoiminnassa
Toimintakausi 2021–2022 on
edennyt viimeiselle neljännekselle. Kevät on erinomaista
aikaa toimintamme elinvoimaisuuden hoitamiselle.
Nyt onkin hyvä hetki tehdä
pieni tarkastelu siitä missä
mennään.

1) Kuluvan kauden järjestömme
kansainvälinen presidentti on
halunnut teemallaan nostaa palvelumme moninaisuutta esiin. Meillä
Suomessa on kauden teemana ollut
Monta tapaa tehdä hyvää.
Mitä sinun palvelutoimintasi
on ollut kuluvan kauden aikana,
mitä palvelun moninaisuus sinulle
tarkoittaa ja mikä on sinulle mieluisin tapa tehdä hyvää?
Jos mieleesi nousee jokin erityinen
aktiviteetti ja jonka uskot olevan
sellainen, josta joku muukin voisi innostua klubisi ulkopuolella, kuulen
sen mielelläni. Haluamme löytää
toimintaa, joka voisi toimia myös
uudelle jäsenelle vetovoimatekijänä.
2) Tekevä, näkyvä Lion on ollut
liiton puheenjohtajamme teema
kauden aikana. Tulevaisuuden
toimintamme mahdollistaa tämän
päivän toiminta ja sen näkyvyys.
Oletko sinä ollut lionstoimissasi
näkyvä, millä tavalla?
Jos tunnistat, että markkinointi
ja ennen kaikkea somessa seikkailu
on intohimosi, vaihtaisin mielelläni
kanssasi ajatuksia. Nyt on ajankohtaista kuulla, miten sinä haluat
tehdä näkyväksi lionstoimintaa.
3) Palvelua käsin ja sydämellä on ollut
piirikuvernöörimme kauden teema.
Millaista palvelua sinä ja klubisi

“

P

alvelujärjestömme toiminnan ytimestä löytyy jäsen ja
klubi. Piirin jäsentoimialan
tehtävänä on olla sekä yksittäisen jäsenen että klubin tukena
jäsenviihtyvyyden ylläpitämiseksi
ja toiminnan kehittämiseksi. Siksi
onkin tärkeä kysäistä, mitä sinulle
leijonana kuuluu ja mitä klubillesi
kuuluu. Tehdään tarkastelu muutaman kysymyksen avulla.

On tutkitusti
tärkeää, että
jokainen meistä
saa kokea toiminnassa tunteen, että
tekee jotain
merkityksellistä.

teette loppukauden aikana, mikä
on tässä ajassa tärkeää ja toteutettavissa?
On tutkitusti tärkeää, että jokainen
meistä saa kokea toiminnassa tunteen, että tekee jotain merkityksellistä. Piirin jäsenasioista vastaavan
roolissa minulle on tärkeää, että
voin auttaa yksittäistä jäsentä tai
klubia tarpeen mukaan. Jos mielessäsi on jäsenyyteen liittyvä asia,
joka vaatii huomioita ja käytännön
toimia, älä epäröi ottaa yhteyttä.
Kevät on myös aikaa uuden suunnittelun parissa. Viherpeukalo voisi kuvailla ajankohtaisia toimia siten, että
on aika laittaa siemenet itämään,
hoitaa taimia ja vaihtaa multaa.
Tässä hoksautuksena kootusti
ajankohtaisia jäsenasioita kevään
toimien tueksi ja tulevan kauden
suunnittelussa huomioitavaksi.

#1 Klubin jäsenjohtaja/ jäsenvastaava: Klubin jäsenjohtaja on
tärkeä rooli klubitoiminnan kokonaisuudessa. Klubipresidentti, jos
klubissasi ei ole tähän tehtävään
nimettyä jäsentä, kannustan sinua
toimimaan nyt.
Uudet jäsenjohtajat saavat perehdytyksen tehtäviinsä kauden alussa.
Kuka tahansa klubin jäsenistä
voi toimia klubin jäsenjohtajana.
Tehtävä tarjoaa loistavan mahdollisuuden saada uutta innostusta ja
välineitä oman klubin toiminnan
kehittämiseen.
Viherpeukalo voisi kuvailla jäsenjohtajaa puutarhuriksi, joka huolehtii, että kasveilla on riittävästi vettä
ja lannoitteita.
#2 Uusi jäsen: Viherpeukalolle
on erityisen tärkeää, että taimet
lähtevät hyvin kasvamaan ja saavat
riittävästi huolenpitoa alkuvaiheessa kasvukautta.
Järjestössä on aloitettu Penpalprojekti, joka on suunnattu uusille
jäsenille. Siinä uusi jäsen saa mahdollisuuden tutustua järjestömme
toimintaan kirjeenvaihdon kautta
jonkun toisen uuden jäsen kanssa.
Kirjekaveriksi saat leijonan
jostain toisesta maasta, joten englannin kieltä olisi tarpeen hallita
sen verran, että voit käydä kirjeenvaihtoa. Halutessasi kirjekaverin,
ota yhteyttä piirin jäsenjohtajaan.
#3 Uuden jäsenen kummi:
Taimien tukeminen on yksi viherpeukalon kasvatusaktiviteeteista.
Uuden leijonan kummin rooli
onkin hyvin merkityksellinen juuri
tässä tarkoituksessa. Liiton verkkosivuilta (Apua jäsenhuoltoon
- Suomen Lions-liitto ry) löytyy
B-piirissä kehitetty Jäsenpassi.
Lämpimänä suosituksena kannustan kummia ja uutta jäsentä
hyödyntämään passia ja syventymään yhdessä toimintamme eri

ulottuvuuksiin. Hauskaa matkaa
teille molemmille!
#4 Tuen tarve – apua saatavilla:
Ajoittain viherpeukalolla syntyy
huoli taimien kasvuedellytyksistä ja
monivuotisten kasvien jaksamisesta.
Siksi onkin tärkeää pysähtyä ajoittain tarkistamaan, millaista tukea on
tarpeen tarjota.
Piirin jäsenjohtajana olen seurannut jäsenkehitystämme ja siihen
liittyen tässä muutama havainto.
Piirin 50 klubista 25 klubia on alle
20 jäsenen klubeja. Alle 15 jäsenen
klubeja on seitsemän. Jäsenmäärän
laskiessa havaitaan monesti yksin tai
yhdessä ongelmia, jotka vaatisivat
muutosta.
Jäsenmäärän laskuun voi olla monia syitä. Usein on voitu kuitenkin
jälkeenpäin todeta, että oli selkeästi
asioita, joita muuttamalla olisi
voitu saada muutosta. Muistattehan
klubeissa, että mikään haastava
tilanne ei ole sellainen, ettei siihen
voisi pyytää ja saada apua. Presidentti, sihteeri tai jäsenjohtaja, nyt
on oikea aika tarkistaa oman klubisi
tilanne.
Piirin jäsenjohtajana olen kauden
aikana saanut kuulla eri klubien
kuulumisia muun muassa klubien
jäsenjohtajien illassa sekä uusien
klubien ja kummien valmennuksessa. Kiitos kaikille keskusteluista
ja osallistumisesta.
Seuraavaa kautta lähestyttäessä
kannattaa seurata jäsenasioiden
kuukauden agendaa ja IG-liven
käynnistymistä. Jokainen on ehdottomasti tervetullut mukaan
toimintoihin oman kiinnostuksen
mukaan. Kevätauringon paistaessa
toivon jokaiselle leijonalle valoisaa
kevättä ja kesää!
Susanna Saranlinna
piirin jäsenjohtaja, D-GMT
susanna.saranlinna@lions.fi
050 3962347

Kauden 2022–2023 piirikuvernööriehdokkaat esittäytyvät

Ehdolla
piirikuvernööriksi
Eija Tuomaala
LC Kiiminki

Ehdolla
1. varapiirikuvernööriksi
Sanna Loukkola
LC Oulunsalo/ Salottaret

Ehdolla
2. varapiirikuvernööriksi
Jari Ruuska
LC Oulu/Pateniemi
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Olen uuden edessä, eli eläkeläinen
ja piiiiitkä huokaisu ;)
Politiikka, lautakunnista kunnanhallitukseen asti on tuonut
tietoisuuden siitä, miten se vaikuttaa elämäämme monella tapaa. Työ
jatkuu edelleen. Seurakunnassa ja
Osuuspankin sekä Arinan edustajistossa olen vaikuttanut muutamia
vuosia.
Vapaaehtoistyö on aina ollut
minulle tärkeä asia, joten sitä olen
paljon tehnyt monella tapaa ja
monissa järjestöissä. Nettimummola
Muruset-EHYT ry toiminnassa olen
mukana edelleen.
Lionstoiminnassa olen ollut vuo-

desta 2012. Lohkon puheenjohtajana 2 vuotta, piirin jäsenjohtajana 4
vuotta ja nyt myös Suomen Lionsliiton hallituksessa. Olen liiton
Puhtaat vedet -työryhmän ja jäsentoimikunnan jäsen.
Yksin ei voi tehdä kaikkea, mutta
jos jokainen tekee jotain, niin kaikki
tulee tehdyksi. Tuo lause johdattelee tapaani työskennellä. Uskon
vahvaan tiimityöskentelyyn, jossa
jokainen tukee toisiaan ja kaikkien
pitää tulla kuulluksi.
Tiimissä toivon puhaltavan muutoksen tuulet ja oma roolini on siinä
olla yksi innostaja ja kannustaja ja
uusien tapojen esilletuoja. Tekojen

tulee vastata puheita.
Olen perinteiden puolustaja, joten
vanhoista tavoista pitää onkia matkaan hyvät käytänteet.
Klubeissa vierailessani kysymys ”mitä teille kuuluu?” tulee
sydämestäni. Osaan myös katsoa
peiliin, koska innostava ja spontaani
luonteeni vaatii sen väliin, ja se
onkin kehittymiskohteeni.
Vahvat kädentaidot hoitavat
sieluani ja musiikin avulla teen
jopa haavematkoja. Luonto ja sen
monet elementit ovat ilonaiheitani.
Rakkainta maailmassa minulle on
perheeni.

Olen 44-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 klubi- ja piiritason
tehtävissä, viimeisimpänä piirimme
2. varapiirikuvernöörinä. 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

vuosien varrella useassa paikassa
sekä Suomen sisä- että ulkopuolella.
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 Oyj:n palveluksessa taloyhtiö- ja yritysmyynnin tehtävissä.
Haluan kannustaa klubeja avoimuuteen, keskusteluun ja päätöksiin vaikeissakin asioissa. Verkostoitukaa, koska tämän parempaa
ympäristöä siihen on haastavaa
löytää. Yhdessä tehden saamme
aikaan valtavan paljon hyviä asioita.

Olen muuttanut Ouluun vuonna
1995, olen siis ns. tullista tulleita.
Perheeseeni kuuluu vaimoni Minna
sekä jo omilleen muuttaneet poika
(s. 1999) ja tytär (s. 2000). Muutin Ouluun jatkamaan opiskeluani Oulun yliopiston teknilliseen
tiedekuntaan. Pohjakoulutukseltani
olen prosessi-insinööri ja Oulussa
olen pätevöitynyt säätötekniikan
dosentiksi.
Työssäni toimin tutkijatohtorina ja projektipäällikkönä Oulun
yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikössä säätötekniikan tutkimusryhmässä. Työni
on pääosin tutkimusta läheisessä
yritysyhteistyössä erityisesti metallija kaivannaisalalla, lisäksi opetan
yhtä kurssia ja ohjaan lukuisia opinnäytetöitä.
Leijonatoiminnasta kiinnostuin
muuttaessani Ouluun ja muutaman
vuoden jälkeen minut hyväksyttiin
jäseneksi LC Oulu/Pateniemeen
vuonna 2000. Olen toiminut presidenttinä neljänä kautena, yhden
kauden sihteerinä ja usean vuoden
ajan jäsenjohtajana ja nuorisovaihtoyhteyshenkilönä. Lisäksi olen
pitkään toiminut I alueen opaslioni-

na ja olin myös mukana yhtenä tukihenkilönä perustamassa LC Oulu/
Kuivasjärvi-klubia.
Klubimme pääaktiviteetti on
Kevätpäivä Kuivasojalla -tapahtumalla keväällä, joka on hyvin
suosittu paikallisesti ja se tunnetaan
kesän aloittavana tapahtumana paikallisten parissa.
Olen yleensä saappaanheittopaikalla ja minusta on mukava
keskustella paikallisten kanssa saappaanheiton lomassa. Me olemme
järjestäneet muutaman kerran
Pateniemi-päivää, joka on myös
noussut suosituksi alueella.
Mielestäni klubimme toiminta
on hyvin tasapainossa jäsentemme
resurssien kanssa. Itse pidän
tärkeänä palveluaktiviteetteja pelkän
rahankeruun sijaan ja siinä leijonat
yleisestikin ovat onnistuneet hyvin.
Mielestäni mottomme: ”We serve –
me palvelemme” on erittäin osuva
ja se myös kuvaa toimintaamme
hyvin.
Meidän tulisi tiedotuksessamme
korostaa enemmän luotettavuuttamme hyväntekeväisyysjärjestönä
ja kertoa suurelle yleisölle yleishyödyllisistä teoistamme. Leijonatoi-

minnan on kuitenkin pystyttävä
vastaamaan ajan muuttumiseen,
nykyihmisten erilaisiin tarpeisiin ja
haasteisiin. Tämän vuoksi meidän
on oltava dynaamisia ja tehtävä
tarvittavia muutoksia toimintaamme
nopeastikin. Ajureina ovat yleisön
muuttuvat tarpeet ja toisaalta olemalla houkutteleva järjestö uusille
jäsenkandidaateille.
Vähintään yhtä tärkeää on kuitenkin kuunnella myös nykyisten
jäsenten toiveita eli vanha sanonta
jäsenhuollossa pätee: ”Perälauta ei
saa vuotaa”. Toimintamme täytyy
olla iloista ja tuoda esiin onnellisia
kokemuksia, vaikka maailmassa on
koko ajan paljon pahaa käynnissä.
Positiivisella asenteella haasteita
vastaan!
Muista harrastuksista voin mainita
rakkaimpana pyöräilyn, jota olen
harrastanut aktiivisesti pikkupojasta
asti. Postimerkkejä olen myös kerännyt jo noin neljäkymmentä vuotta.
Lukemista pyrin harrastamaan mahdollisuuksien mukaan, siis kevyttä
kirjallisuutta ammattikirjallisuuden
lisäksi. Eräs tärkeä asia minulle
nykyisin on kolmevuotias kummityttöni.
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Tervaleijonaa kehitetään
klubien toiveiden mukaan

WANTED!

Eurooppalaisille nuorille
etsitään perheitä I-piiristä

M

aailma on avautunut pandemian jälkeen ja kansainvälinen nuorisovaihto palaa
Lions Clubien aktiviteetiksi kesällä
2022!
Maailman pandemiatilanteesta johtuen nuorisovaihto toteutetaan kesällä 2022 Euroopan sisäisesti, mutta siltikin nuorille on ollut
tarjolla 33 maata.
Kansainvälinen nuorisovaihtoleiri järjestetään Joutenlammen
leirikeskuksessa Kajaanissa 30.7.
–7.8.2022.
Ennen leiriä nuoret tarvitsevat kahdeksi viikoksi, 16.–30.7.2022, perhemajoitusta etenkin Oulun seudulla ja
Kainuussa. Haluaisiko teidän perheenne majoittaa nuoren viikoksi tai
kahdeksi kotiinne ja tarjota nuorelle
ylläpidon?
Euroopan eri maista saapuvat nuoret ovat iältään 17–21-vuotiaita. He

saapuvat Ouluun lauantaina 16.7.
iltapäivän lennoilla. Nuoret lähtevät
takaisin koteihinsa leiriltä ja Oulun
lentokentältä 7.8.2022.
Olettehan rohkeasti yhteydessä,
jos isäntäperheenä toimiminen kiinnostaa. Tätä viestiä saa myös vapaasti välittää tuttaville, naapureille, ja
kouluille. Nuoret tuovat iloa, valoa
ja monikulttuurisen tuulahduksen
sekä kielikylpyä kesään.
Marika Haapakoski
nuorisovaihdon piirikordinaattori
marika.haapakoski@lions.fi
044 410 3326

Lisätietoja
Lions nuorisovaihdosta:
www.lions.fi/toiminta/lapset-januoret/nuorisovaihto/suomeensaapuva-vaihto/

“

H

elmi-maaliskuussa
Tervaleijonan toimituskunta
kysyi piirimme klubeilta
heidän mielipidettään lehden
kehittämisestä. Keskeisin kysymys oli lehden julkaisumuoto eli
printtilehti vai sähköinen lehti.
Kyselyllä haettiin myös ideoita
painosmäärien muuttamisesta ja
lehden sisällön kehittämisestä.
Tervaleijona-lehteä on tehty
viime vuosina kaksi kappaletta
kunkin toimintavuoden aikana.
Toinen numero on ollut ns. markkinointilehti eli sitä on jaettu erilaisissa tapahtumissa. Lehdessä
on kerrottu leijonatoiminnasta
asioita, jotka on tarkoitettu lionien lisäksi myös muulle väelle.
Tämä lehti on julkaistu
syyskaudella. Näin lehti on ollut
“tuoreena” jaettavissa pääosassa
piirin klubien kauden tapahtumia. Lehden painosmäärä on
ollut 5 000 kpl eli klubit ovat
saaneet lehteä käyttöönsä noin
5 kpl / jäsen. Lehti on painettu
aikakausilehtityyppisenä laadukkaalle paperille.
Keväällä julkaistu toinen lehti
on ollut sisällöltään enemmän
omalle jäsenistölle suunnattu.
Sanomalehtityyppistä lehteä on
julkaistu 1 500 kpl eli jokaiselle
jäsenelle ja vähän yli.
Molemmista lehdistä on myös
ollut piirin sivustolla PDF-kopioita luettavana ja tulostettavissakin. Ilmoitusmyynnin sijaan
lehden ovat kustantaneet viime
vuosina klubit suoraan, maksu
on ollut 4 €/jäsen.
Viime aikoina osa jäsenistöstä
on esittänyt kokonaan painetusta lehdestä luopumista ja siirtymistä vain sähköiseen piirilehteen. Syinä muutosesityksiin ovat
olleet lehdestä klubeille aiheutuvat kustannukset ja siirtyminen
fyysisistä lehdistä sähköiseen viestintään
Kyselyyn vastasi 24 klubia.
Näistä 16 oli sitä mieltä, että
kevään jäsenlehti tulisi jatkossa
julkaista vain sähköisessä muo-

Kehittämisehdotuksina toivottiin
selkeästi jäsenhankintaan
liittyviä asioita.
dossa piirin www-sivuilla.
10 klubia kannatti syksyn lehden printtiversiota ja nykyisellä
painosmäärällä. Kuusi klubia oli
sitä mieltä, että myös syksyn lehti
olisi sähköisessä muodossa.
Kehittämisehdotuksina toivottiin selkeästi jäsenhankintaan
liittyviä asioita: enemmän infoa
leijonatoiminnasta, ”Onko sinussa Leijona” -palsta, leijonatoiminnan vetovoimaisuuteen ja
kiinnostavuuteen liittyviä juttuja.
Klubit toivoivat myös yhteisöllisyyden ja suurempien kokonaisuuksien näkyvyyden lisäämistä sekä muihin toimijoihin
liittyvien yhteistyöhankkeiden ja
ideoiden esiintuomista. Sähköisen version interaktiivisuutta
toivottiin myös.
Lehden toimituskunta kiittää
näistä vastauksista. Tulemme jatkossa panostamaan sekä markkinointilehden että jäsenlehden
sisältöön. Huhtikuun vuosikokouksessa piirihallitus esittää,
että lehden tukimaksusta luovutaan.
Etsimme lehdelle tehokasta
ilmoitusmyyjää, joka pystyisi
hankkimaan ilmoituksia lehden
kannattavuuden parantamiseksi.
Mikäli tiedätte jonkun tehokkaan henkilön, niin ottakaa
yhteys sähköpostilla lions.oulu@
gmail.com tai ulla.karppinen@
gmail.com Ilmoitusyyjä voi olla
leijonatoiminnan ulkopuolelta.
Ulla Karppinen
piirin viestintäjohtaja
040 5033128

TERVALEIJONA 2/2021–2022

12

Piirikuvernöörin kyselyn 531 vastausta kertovat, mikä on parasta

Loistava klubihenki, hyvä palvelu ja
klubivierailujen
yhteydessä
teettämäni kyselyn
vastausten mukaan
piirin lionit näkivät toimintansa
myönteisimpänä asiana klubihengen. Jäsenet nostivat hyvän
klubihengen ykköseksi lähes
kaikissa klubeissa.
Klubeissa on onnistuttu erinomaisesti huolehtimaan jäsenviihtyvyydestä. Viihtyvyyden vanavedessä seuraavaksi vahvimpina
asioina koettiin palvelutoiminta
ja onnistuminen varainhankinnassa ja avustuksissa.
Vastaajat nostivat siten kysytyistä asioista kärkeen liontoiminnan ytimen ja klubien toiminnan keskiössä olevat asiat.
Vastauksista voi tehdä selkeän
johtopäätöksen, että piirin alueella klubien jäsenet kokevat
klubien panostaneen tuloksekkaasti palveluun ja auttamiseen
”We serve” -hengessä. Tulevaa
toimintaakin suunnitellessa kannattaa kyselyssä annettua viestiä kuunnella klubeissa ja piirissäkin herkällä korvalla. Tällä
hengellä, palvelutahdolla ja auttamishalulla tulee jatkossakin
hyvää tai erinomaista tulosta!
Vastaajat löysivät kysytyistä asioista myös parannettavia tai kehitettäviä asioita.
Osa vastaajista koki klubinsa
tulevaisuuden näkymät tyydyttävinä tai jopa heikkoina.
Klubikohtaisessa tarkastelussa
syynä on useiden klubien osalta
tapahtunut heikko jäsenkehitys.
Uusia jäseniä ei ole saatu syystä
tai toisesta rekrytoitua.

Tämä yhdistettynä suureen jäsenpoistumaan koetaan
hankalana noidankehänä. Vastaajat nostivat useissa klubeissa
kehitettävien asioiden joukkoon myös tyydyttävälle tasolle
jäävän yhteistyönsä muiden
klubien kanssa. Osa vastaajista
näki yhdeksi kehitettäväksi
asiaksi toimintansa heikoksi
jäävän tunnettuuden.

13 kysymystä,
1 paras ja 5 huonoin

Paikalla olleet lionit vastasivat
kirjallisesti 13 toimintaa keskeisesti kuvaavaan kysymykseen.
Ensimmäinen kysymys koski vastaajan lionkokemuksen vuosimäärää ja loput 12
kattavasti liontoiminnan eri
puolia alkaen klubin lionhengestä, palvelujen ja varainhankinnan onnistumisesta aina
klubin kansainvälisen toiminnan onnistumiseen ja klubin
tulevaisuuden näkymiin.
Kysymyslappujen jakotilanteessa korostettiin, että jäsenet
vastaisivat nimettöminä kyselyyn ajatuksella, ”miltä minusta
tuntuu, miten itse koen asian
klubissani sujuvan”.
Kyselyt jaettiin tilaisuuksissa tietoisesti ennen piirikuvernöörin
muiden asioiden esittelyä, jotta
käytävällä keskustelulla ei olisi
ohjaavaa vaikutusta vastauksiin.
Arvioinnin lionit tekivät
”suljetulla
äänestyksellä”
merkitsemällä omiin lomakkeisiin kunkin kysymyksen osalta sopivin vaihtoehto asteikolla
1 = erinomainen
2 = hyvä

3 = tyydyttävä
4 = välttävä
5 = heikko.
Klubin lionien vastausten
yhteenveto on toimitettu pian
vierailun
jälkeen
klubeille
käsiteltäväksi ja mahdollisia
toimenpiteitä varten. Oman
klubin lionien vastauksista
koottuja tuloksia suositeltiin
hyödynnettäväksi esimerkiksi
klubin strategian laadinnassa.
Klubikyselyn yhteydessä sovittiin, että klubien lionien vastauksia ei vertailla klubien kesken. Vastauksista oli lupa koota
vain yhteenvetoja piirikohtaisina ja aluekohtaisina vertailuina.
Oheisessa luettelossa on kooste
vastauksista. Kysymyksen ja
yhteenvedon välissä oleva luku
kertoo vastausten arvioinnin
lasketun keskiarvon.
Palveluvuosien osalta vastanneiden keskiarvoluku 4,09 kertoi, että vastaajilla oli takanaan
keskimäärin 10-20 palveluvuotta lionina ja puolisona. Palvelun
luokat kysymyksessä olivat alle
2v, 2–5v, 5–10v, 10–20v, 20–30v
ja yli 30 v.
Muiden vastausten osalta keskiarvoluku ilmaisee annettujen
vastausten keskimääräisen arvion annetulle kysymysasteikolle
1 – 5, jossa 1 = erinomainen ja
5 = heikko.
Keskiarvon jälkeen on suluissa mainittu kyselyssä mukana
olleiden lionien antamien vastausten vaihteluväli klubeittain. Yksittäisten jäsenien osalta
vaihteluväli on luonnollisesti
vielä suurempi kuin klubeilla.

KYSYMYS				K-ARVO (vaihtelu)

“
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Niittokisat pidetään vuosittain Limingassa.

Oman klubin
lionien vastauksista koottuja
tuloksia
suositeltiin hyödynnettäväksi
esimerkiksi
klubin
strategian
laadinnassa.

Erinomaiset ja
hyvät kokemukset

Vastaajat nostivat selkeästi
parhaimmaksi arvionsa klubihengestä. Osassa klubeja klubihenki nähtiin erinomaisena ja
keskimääräinen arvio oli sekin
hyvää parempi. Muutamissa
klubeissa klubihengen arvioitiin
jäävän jonkin verran tyydyttävää paremmaksi.
Kerrotun pohjalta voi yhteenvetona todeta, että toiminta
hyvän klubihengen hyväksi on
ollut tuloksekasta. Näyttää, että
ainakaan kyselyn aikana poikkeusolotkaan eivät ole klubihenkeä ainakaan merkittävästi heikentäneet. Hyvällä lionhengellä
ja tuntumalla sopii odottaa jatkossakin tuloksekasta palvelua
ja auttamista. Klubiviihtyvyys
mahdollistaa myös hyvän jäsen-

SANALLINEN YHTEENVETO VASTAUKSISTA

lionpalveluvuosien määrä			
4,1 (2,3-5,5)		
vastanneilla oli keskimäärin 10–20 vuotta lionkokemusta
klubin onnistuminen palveluissa		
2,1 (1,2-3,0)		
palvelussa koettiin klubin onnistuneen hyvin
klubihenki					
1,8 (1,1-2,8)		
kaikista kysytyistä asioista klubihenki sai parhaan arvioinnin
hallintotehtävissä onnistuminen 		
2,4 (1,9-3,0)		
hallintotehtävien katsottiin hoituvan kohtuullisesti
klubi somessa ja tietotekniikassa		
2,6 (1,4-3,6)		
vastanneet katsoivat, että some ja tietotekniikka ovat OK
klubien ulkosuhteet (kumppanit)		
2,5 (1,4-3,3)		
ulkosuhteissakin koetaan kohtuullisesti onnistumisia
klubien varainhankinta ja avustukset
2,1 (1,2-3,2)		
vastanneet katsoivat varainhankinnan klubin vahvuudeksi
klubin lionstoiminnan tunnettuus		
2,9 (2,2-4,0)		
tunnettuus koettiin tyydyttäväksi
arvio klubien yhteistyöstä			
2,9 (1,9-3,6)		
arvio klubien välisestä yhteistyöstä jäi tyydyttäväksi
tunne piirin toiminnasta			
2,7 (1,7-3,2)		
piirin toiminta ja tunnettuus jäi keskinkertaiseksi
tunne Lions-liiton toiminnasta		
2,9 (2,0-3,4)		
liiton toiminta tunnettiin ja arvioitiin vielä piiriä heikommaksi
tunne kansainvälisestä toiminnasta		
3,1 (2,2-4,0)		
klubin kansainvälinen toiminta ja sen tuntemus arvioitiin vastauksissa
									kysytyistä asioista kaikkein heikoimmaksi
näkemys klubin tulevaisuudesta		
2,8 (1,8-4,2)		
klubin tulevaisuus arvioitiin tyydyttäväksi
Keskimääräinen tuntemus			
2,6 (1,7-3,4)		
nähtiin asiat hyvästä tyydyttävään
Kaikkiin kysyttyihin asioihin klubien lionit näkivät keskimääräisen kokemuksensa olevan hyvästä ja tyydyttävään.
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lionstoiminnassa:

onnistunut varainhankinta
lisiin tehtäviin osallistumisesta.
Monissa klubeissa virkailijoita
on hankala saada klubin perustehtäviin kuten presidentiksi,
sihteeriksi ja raha-asiain hoitajiksi. Aina ei keneltäkään tunnu
löytyvän kiinnostusta vuosittain
tarvittaviin muihin tehtäviin tai
yhteyshenkilönä oloon.
Tilanne on joissakin klubeissa
johtanut tehtävien kierron heikkenemiseen, jopa pysähtymiseen. Ennemmin tai myöhemmin
tilanne saattaa tulla kestämättömäksi tehtävissä vuodesta toiseen jatkaville. Tehtävien kierrättämisen pysähtyessä menetetään klubien yksi keskeisistä
vahvuuksista moneen muuhun
yhdistystoimintaan nähden.
Vastaajat kokevat klubinsa
ulkosuhteet vaihtelevasti. On
klubeja, joissa suhteet kumppaneihin nähdään erinomaisiksi tai
hyviksi. Tämä viestittää hyvin
hoidetuista suhteista ja onnistuneeksi koetusta yhteistyöstä.
Osa vastaajista näki ulkosuhteiden hoidon tyydyttäväksi
tai jopa sitä heikommaksi.
Vastaus viestittää puolestaan,
että yhteistyötä ei ole koettu
onnistuneeksi. Ympärillä olevan yhteisön muuttuessa, tulee
myös toimintaa kumppanien
kanssa uudistaa.
Mikä toimi ja tuotti aiemmin
hyvän tuloksen, ei ehkä enää
toimikaan, ellei se enää vastaa
kumppanien odotuksia. Aktiivinen yhteydenpito kumppaneihin pitää meidät lionit ajan
tasalla, missä kunkin asian osalta mennään.
Nykyvuosina yhä enemmän
tekniikkaan sidonnainen klubien sosiaalisen median käyttö ja
muun tietotekniikka arvioidaan
edelleen kehitettäväksi. Merkittävä osa lioneista on käynyt
perusopintonsa ja ison osan
työurastaankin ennen 1980- ja
1990-luvuilla tapahtunutta tietotekniikan vallankumousta.

“

huollon ja antaa eväät uusien
jäsenten mukaan ottamiseen.
Palveluissa lionit kokivat onnistuvansa hyvin. Parhaimmillaan klubin tarjoamia palveluja
pidetiin erinomaisina. Osalla
klubeja palvelut jäi arvioinneissa
tyydyttäväksi. Palvelutapahtumien onnistumisen kokemus ilmenee myös palveltaviin positiivisena kohtaamisena.
Tyytyväisyys palveluun
näkyy tapahtumissa. Koronan aiheuttamat poikkeusolot
voivat olla syy ainakin osalla
klubeja
palvelukokemusten
jäämisen tyydyttävälle tasolle.
Ainakin
palvelutoiminnassa
viestimisessä klubien erot korostuvat. Ahkerasti viestivillä
palvelut näkyvät ja heikommin
viestivillä tehdytkin palvelut
jäävät vain tekijöiden ja palveltujen tiedoksi.
Kyselyyn annettujen vastausten perusteella kokemus
klubin
varainhannasta
ja
avustamisesta kulkee samalla
tasolla. Osassa varainhankinnan ja avustamisen katsotaan
onnistuvan erinomaisesti. Keskimäärinkin nämä nähtiin hyvänä. Pienessä osassa klubeja
varainhankinnassa ja avustustoiminnasta nähtiin parannettavaa ja ne nähtiin tyydyttäväksi.
Toiminnasta annettuihin
vastauksiin saattaa olla merkittävä vaikutus myös tämän ja
edellisten kausien pandemiasta johtuneilla poikkeusoloilla.
Ukrainan tilanne ei ole ehtinyt
vaikuttaa tähän kyselyyn annettuihin vastauksiin, koska kaikki
kyselyt on tehty ennen sotaa ja
pakolaiskriisiä.
Palvelutoiminnan ohella
varainhankinta ja avustaminen
ovat liontoiminnassa keskeisiä.
Näitä on pidetty hyvin esillä valmennuksessa ja koulutuksessa.
Klubeissa on toimittu tarmokkaasti vanhojen aktiviteettien
kehittämisen ja uusien luomisen
hyväksi. Herkällä korvalla on
myös kuunneltu ympärillä tapahtuvia muutoksia ja reagoitu
niihin. Hyvin nopeasti monet
piirin klubeista ovat jo ehtineet
lähteä auttamaan Ukrainan pakolaisia.

Tehtävien
kierrättämisen
pysähtyessä
menetetään
klubien yksi
keskeisistä
vahvuuksista.

Vastausten perusteella valmennuksella ja koulutuksella on
tällä saralla edelleen tehtävää.
Nuoremman väen parempia
taitoja kannattaa hyödyntää
klubeissa entistä rohkeammin.

Yhteistyössä eniten
kehitettävää

Kyselyn pohjalta vastaajat
pitivät onnistumistaan keskimäärin heikoimpina klubien
välisessä yhteistyössä, klubin
liontoiminnan
tunnettuudessa ja klubinsa tulevaisuuden
näkymissä. Näihin kriittisiin
näkemyksiin kannattaa kiinnittää huomiota rakentavasti. Kyseessä on vastaajina olleiden lionien näkemys ja tuntuma näihin
kysyttyihin asioihin.
Klubien välisestä yhteistyöstä
ja sen puutteista on käyty viime
vuosina paljon keskustelua.
Osassa
toiminta-aluettamme
kunnissa tai muuten selkeillä alueilla yksin toimivilla klubeilla
yhteistyön mahdollisuudet ovat
rajalliset ja asia saattaa osin heijastua myös vastauksissa.
Omalla alueella toimimisessa
yhteistyöhön ei välttämättä nähdä olevan isoja tarpeita. Kunnissa tai alueilla, joissa toimii
useampia klubeja yhteistyölle

Tyydyttäväksi jääneet
tuntemukset

Vastaajilla on hyvin samankaltainen näkemys myös
lionasioista, joille annettiin
”vain” tyydyttävä arvio. Onnistuminen
hallinnollisten
tehtävien hoitamisessa arvioitiin
osassa klubeja hyväksi, osassa
näkemys jäi tyydyttäväksi.
On tunnettua, että monia
klubien lioneja on jo pitkään
vaivannut ”pelko” hallinnol-

Lionit onkikisassa rakentamassa
hyvää klubihenkeä.

ei pitäisi olla erityisiä esteitä.
Asioita voi tehdä myös yhdessä.
Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna yhteisistä palvelu- tai auttamisprojekteista tulee hyötyä
kaikille osallistujille. Myös piiri
on kantanut klubien yhteistyöasiassa huolta ja koettanut
monin tavoin tukea ja kannustaa klubeja yhteisiin ponnistuksiin. Isojen aktiviteettien
ja tapahtumien toteutuksessa
yhteistyö antaa merkittävästi
lisää palveluvoimaa.
Klubin harjoittaman liontoiminnan
tunnettuudessa
koetaan olevan kehittämisen
varaa. Liiton tämän kauden
puheenjohtaja
on
ottanut
teemakseen ”Tekevä, näkyvä
lion” ja teemassa on onkeen
otettavaa kaikille klubeille ja
yksittäisille lioneillekin.
Tekeminen meiltä suomalaisilta lioneilta luonnistuu,
ahkeruutemme on tunnettu
kansainvälisestikin. Sen sijaan toimintamme tekemisessä
näkyväksi on edelleen parannettavaa. Tähän viittaa myös
lionkyselyyn annettu vastaus
toiminnan tunnettuudesta.
Nykyisin eri tapahtumissa
on onneksi näkyvyyteen kiinnitetty huomiota. Viestinnällä
ja paikan päällä tapahtumassa
näkymisessä on tapahtunut huima kehitys. Epäselväksi ei enää
jää juuri missään liontapahtumassa, mikä taho tapahtumaa
järjestää.
Esimerkiksi tämän kauden
Leijona-hiihdoissa, Oulun Kuusisaaren
talvitapahtumassa,
Limingan niittotapahtumassa ja
Tyrnävän perunamarkkinoilla
lioneilla on ollut erinomainen
näkyvyys tapahtumien toteuttajina ja vastuunkantajina. Myös
pienemmissä tapahtumissa liontoiminnan näkyvyyttä kannattaa parantaa.
Vastaajat pitivät klubien
tulevaisuuden näkymiä kes-

kimäärinkin vain tyydyttävinä.
Tulevaisuus nähdään toki monissa klubeissa edelleen hyvänä
ja sitä tukee kyselyssä esiin tullut laajempikin kokemus erinomaisesta klubihengestä.

Kysy yhtä ja kerro mikä
toiminnassa on parasta

Kun tiedetään uusien klubien
perustamisen haasteet, nousee vastauksista isoksi huolenaiheeksi esitetyt heikommat
näkemykset
tulevaisuudesta.
Ilmeisesti osassa klubeja lionit
näkevät jäsenkunnan ikääntymisen ja ongelmat uusien
jäsenten hankinnassa tulevaisuutta synkistävinä.
Jäsenhankinnassa on nyt, jos
koskaan aihetta ottaa käyttöön
takavuosilta tuttu kehotus ”ask
one, kysy yhtä”. Hyvissä ja näkyvissä tapahtumissakaan uusia
jäsenehdokkaita ei ilmaannu
jonona
tapahtumapisteille.
Jäseniä on kysyttävä ja heille
on henkilökohtaisesti kerrottava, mitä meidän lionien kanssa
tekeminen tarkoittaa.
Mistä kannattaa kertoa? Tämä
piirin lioneille tehty kysely ja siihen annetut vastaukset kertovat,
mistä ainakin kannattaa kertoa:
erinomainen klubihenki, hyvät
palvelut ja erinomainen onnistuminen varainhankinnassa ja
avustamisessa.

Toimi paikallisesti, vaikuta maailmanlaajuisesti
Piirin lionit kokevat vahvaa
paikallista toimintaa ja paikallista vaikuttamista. On erittäin
tärkeää, että paikallisuus korostuu. Ilman myönteistä palvelua ja oman yhteisön tukemista
emme pysty lunastamaan heidän tukeaan toiminnallemme.
Maailmanlaajuisena järjestönä paikallisuuden ohella
meille on tuttu myös laajempi
tehtävämme vaikuttaa ja auttaa.
Kyselyyn annettujen vastausten
perusteella lionit kokevat olevan paljon parannettavaa niin
I-piirin, Suomen Lions-liiton
ja kansainvälisen toiminnankin
osalta.
Vastausten viesti on myös,
että lionsjärjestön alueellista
ja maailmanlaajuistakin hyvän
tekemisen asiaa on syytä tuoda
esille näkyvämmin. Lioneilla
on paikallisen toiminnan ohella
laajaa kiinnostusta ja halua osallistua myös kauempana apua
tarvitsevien hyväksi. Hyvä
esimerkki on Ukrainan sodan
aiheuttama pakolaiskriisi ja siihen tapahtunut monen klubin
nopea reagointi

Vesa Ojanperä
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Lions Club ja minä
sissaan politiikasta tai uskonnosta.
Perustamamme uusi seura, LC Oulu-Uleåborg,
sijoittuu Lions Clubs International -järjestön
107-I-piiriin. Useat tärkeimmistä koollekutsujista, mukaan lukien Marina, ovat toisesta klubista. Toisessa klubissa oli liian monta jäsentä ja
monet heistä tulivat perustamaan uuden klubin.
Katsotaanpa sitä ensin.

K

eväällä 2018 sain sähköpostin suomeksi.
Vaikka en puhu suomea hyvin, huomasin, että sähköpostieni teksti poikkeaa
hieman tavallisesta suomesta.
Tietokoneeni ei tuntenut lähettäjän etu- ja sukunimeä ja luuli sitä roskapostiksi. Olin juuri poistamassa sähköpostia, kun näen yhtäkkiä vilauksen "Nimeni on Marina, se on Rikin vaimo..."
Voisiko se olla työtoverini vaimo? Mutta en
tuntenut hänen vaimoaan, miksi hän etsi minua?
Kun luin sähköpostin, ymmärsin, että hän halusi
kutsua minut järjestöön nimeltä Lions Clubs.
Olen tavannut Marinan kolme kertaa. Ensimmäistä kertaa heidän kotonaan, kun työtoverini
kutsui kansainvälisen konferenssin vieraita ja
avustajia. Toinen kerta oli eläkeillallisella. Minä
istuin heidän viisihenkisen perheensä vieressä.
Kolmas kerta oli instituutissamme järjestetyt
eläkejäähyväiset. Marina antoi minulle ensivaikutelman, että hän oli ystävällinen. Mutta en
uskonut, että minulla olisi enemmän tekemistä
hänen kanssaan.
Luulen, että Marina sai työsähköpostini työtoveriltani, mutta en vieläkään ymmärrä enkä
ole kysynyt Marinalta, miksi hän valitsi minut.
Kysyin vain: " Mitä meidän pitäisi tehdä lionsklubissa?" Hän vastasi: "Kokoonnumme vain
kerran kuukaudessa."

Täydessä kokoushuoneessa kuunnellen kansainvälisen presidentin, kansallisen puhejohtajan ja
kuvernöörin puheita, oli kuin olisin ollut Jiaxing
Nanhu:ssa (mistä Kiinan kommunistinen puolue
sai alkunsa) ja olin aavistamassa kuinka suuren
asian olin aikomassa tehdä.
Lionien tarkoitus on epäitsekäs palvelu. Tämä
muistuttaa minua Punainen Kresentti seurasta,
jolla oli punaiset liivit, ja Tzu Chi -vapaaehtoisista, joilla oli siniset liivit vuoden 2008 Wenchuanin maanjäristyksen aikana. Mutta mitä
voi tehdä minunlaiseni, jolla ei ole kokemusta
sosiaalipalveluista, asiantuntemusta eikä kykyä
kerätä rahaa?

Palvelua klubiliivit päällä.

“

Hongmin Tu

Lions Club Oulu-Uleåborg

Niinpä LC Oulu-Uleåborg perustettiin kesäkuun
alussa virallisesti Oulussa. Lions Clubs Internationalin presidentti ja Suomen Lions-liiton
puheenjohtaja sattuivat olemaan Oulussa osallistuakseen Suomen Lions-liiton vuosikokoukseen ja he osallistuivat meidän kokoukseemme
antamalla neuvoja.

Mitä voi tehdä minunlaiseni,
jolla ei ole kokemusta
sosiaalipalveluista,
asiantuntemusta eikä
kykyä kerätä rahaa?

Ei kestänyt kauaa, kun minulta pyydettiin eräs
tehtävä.
per kappale. Sukulaisten ja tuttavien avustuksella
liivit saapuivat Suzhoun ja Shanghain kautta
Ouluun asti, itse asiassa viikon päästä. Klubin
jäsenet olivat innoissaan!
Uutinen klubiliiveistä tavoitti kolme muuta
klubia, ja 200 muuta räätälöitiin. Tällä kertaa se
tapahtuu kuitenkin Shenzhen Futianin kansainvälisen aseman kautta. Se on paljon kalliimpaa,
mutta silti paljon halvempaa kuin mukauttaminen Suomessa.
Teemana kansainvälisyys.

Hämmentyneenä seurasin Marinaa tapaamaan
muita Lionseja. Mielenkiintoista on, että kun
tapasin nuo ihmiset, minusta tuntui aina kuin
olisin tavannut heidät jossain. Ikään kuin he olisivat ystäviä, jotka olivat olleet kadoksissa monta
vuotta. Kuunneltuani heidän itsensä esittelyä
arvelin kuitenkin, että minulla ei olisi voinut
olla mitään yhteistä heidän kanssaan. Tämä on
luultavasti ”Birds of a feather flock together”.
Minusta tuntui kuitenkin hämärästi, että minun
pitäisi kuulua tänne.

Jokaisella klubilla on oma teemansa. Yksi LC
Oulu-Uleåborgin erikoisuuksista on kansainvälisyys. Klubiin kuuluu jäseniä seitsemästä eri
maasta: Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Alankomaista, Venäjältä, Vietnamista ja Kiinasta.
Klubin presidentti pyysi minua keräämään tai
tekemään pieniä lippuja seitsemästä maasta.

Luin sitten lisää Lioneista. Se on maailman
suurin voittoa tavoittelematon kansainvälinen
yhteisö. Tällä hetkellä yli 200 maassa ja alueella
on 46 000 klubia, joissa on yhteensä 1,4 miljoonaa jäsentä. Lionit eivät keskustele tapaami-

Niin kätevä, niin halpa! Klubin presidentillä oli
taas uusi idea, vapaaehtoisliivien hankkiminen.
Otin nopeasti yhteyttä Taobao-kaupan omistajaan, lähetin logo-mallin, tarkistin renderöinnit
ja työ oli valmis muutamassa päivässä, 1,6 euroa

Ollakseni rehellinen, kolme asiaa, joista olen
ylpeä suomalaisten edessä, ovat Taobao, Alipay
ja WeChat.

Tämä on erittäin helppoa, seitsemän lippua
pohjajalkoineen voi ostaa vain 2 eurolla Taobaon
verkkokauppasta.

Vaikka sää on kylmä, kaikkien on hauska olla yhdessä.

TERVALEIJONA 2/2021–2022

15

Minua hämmentää aina se, että suurin
koko XXXL liivissä ei ole tarpeeksi suuri
monille suomalaisille.
Yksi klubiin liittymisen eduista on, että
voit auttaa sellaisia ihmisiä, jotka eivät
itse voi tehdä tiettyjä asioita. Tällä kertaa
autoimme esi-merkiksi siivoamaan kehitysvammaisten kesä-kodin pihaa. Opin myös
tämän hienon tavan kerätä ja kuljettaa
kuihtunutta ruohoa ja lehtiä.
Varhaisten Lionien jäsenten sanotaan
olleen menestyneitä liikemiehiä, jotka
järjestivät lahjoituksia palvellakseen
suurta yleisöä. Lioneilla on myös tiukka
sääntö, jonka mukaan julkiset lahjoitukset
käytetään hyväntekeväisyyteen, ja heidän
omat toimintakulunsa ovat tiukasti erillään
lahjoituksista.
Jäsenenä, joka ei ole liikemies, miten voin
kerätä enemmän rahaa? Klubin jäsenet
tarjoavat neuvoja.

Kuvassa villasukkia, jotka neuloin viime vuonna.
Iso myytiin 10 eurolla, ja pieni 7 eurolla.

Vuotuiset joulumarkkinat ovat loistava
tilaisuus. Marraskuussa kaikki klubilaiset
innostuivat.
Olemme yli vuoden ajan lahjoittaneet
soittimia Oulun nuorten huumekuntoutuskeskukselle ja urheiluvälineitä lastentarhaan, jossa on paljon pakolaislapsia,
palkitsemalla hyvin oppinutta pakolaisnuorta. Myös Malawin maaseutukoulua
sponsoroitiin.
On syytä mainita, että olemme olleet
myös vapaaehtoisia lasten olympialaisissa,
kansallisessa kävelypäivässä ja diabeetikkolasten joulujuhlassa.
Olemme sellainen ryhmä, joka ei heiluta
lippua ja huuda, vaan haluamme vain
tehdä enemmän.
Olemme LC jäseniä.

Olkoon huominen
parempi.

Kuvernöörineuvoston
kokous puolison silmin

P

erjantaina
11.
maaliskuuta lähdimme
L-piirin
p i i r i k u ve r n ö ö r i
Veijo Nurmikummun ja puolisonsa Annun
kanssa ajelemaan kohti Kokkolaa kuvernöörineuvoston
kokoukseen. Päivä oli aurinkoinen ja rapa roiskui.
Kokkolassa majoituimme
hotelliin. Siellä alkoi piirikuvernöörineuvoston ja liiton
hallituksen jäsenille, toimialajohtajille ja 1. ja 2. varapiirikuvernööreille tarkoitettu infotilaisuus. Annu ja
minä lähdimme kaupungille
asioille.
Palattuamme hotellille,
menimme tapamaan ravintolan puolelle toisia puolisoita.
Koronarajoituksia oli lievennetty ja ravintolassa oli paljon iloisia ihmisiä.
Perjantai-illan päivällinen
oli vapaamuotoinen tilaisuus
ja asuna siistit arkivaatteet.
Illan ohjelmassa oli ruokailu
ja seurustelua. Mukava olikin
vaihtaa kuulumisia niin leijona-asioista kuin muistakin
ajankohtaista aiheista.
Lauantaiaamuna alkoi kuvernöörineuvoston varsinainen kokous kaupungintalolla. Kokouksen avajaisjuhla
pidettiin hyväksi havaitulla
perinteisellä tavalla. Aluksi
laulettiin Leijonahenki, jolla
luodaan yhteishenkeä.
Lyhyiden puheiden välissä
esiintyi Mäntykankaan koulun musiikkiluokka. Musiikkiesitys oli hauska ja se
kirvoittikin suuret suosionosoitukset. Juhlan lopuksi
laulettiin Keski-Pohjanmaan
laulu.
Heti avajaisjuhlan pää-

tyttyä alkoi kuvernöörineuvoston kokous ja puolisoohjelma.
Puoliso-ohjelmaksi kokouksen järjestävät klubit olivat
järjestäneet bussikierroksen,
jolla tutustuttiin Kokkolaan
ja sen historiaan kaupunkioppaiden Elisa Maunumäen
ja Reijo Partasen johdolla.
Aluksi kiertelimme Kokkolan vanhassa kaupungissa
Neristanissa. Neristan on
yksi Suomen arvokkaimmista, yhtenäisimmistä ja
laajimmin säilyneistä puukaupunkialueista.
Alueen
kahta pienintä taloa kutsutaan ”kapan mitaksi”.
Merimiesten ja kauppiaiden historia on todella
mielenkiintoista. Kuulimme
myös Anders Chydeniuksesta, jolla oli suuri merkitys
niin Kokkolan kaupungin kehityksessä kuin Suomen rahalaitoksen uudistamisessa.
Lounas nautittiin nuorisokeskus Villa Elbassa. Se
on yksi Suomen yhdeksästä
nuorisokeskuksesta ja heillä
on paljon kansainvälistä
toimintaa. Kansainvälisen
Lions nuorisovaihdon leirejä
on pidetty siellä useamman
kerran.
Kokkolan sataman kautta
ajoimme tutustumaan keskiaikaiseen Kaarlelan kivikirkkoon. Kirkon vanhimmat osat on rakennettu noin
1460-luvulla. Kirkossa säilytetään maan vanhimpiin
kuuluvaa vaivaisukkoa, joka
on vuodelta 1784. Kirkon
historiasta meille kertoi
hauskasti ja eloisasti kirkon
suntio Ilkka Vasalampi.
Matkan viimeinen tutustumiskohde oli PaaPii

Desing Oy:n tuotanto-, toimi- ja myymälätilat.
Hyvin suunniteltu ja pätevien oppaiden vetämä kiertoajelu oli antoisa ja mielenkiintoinen. Kokouspäivinä
puoliso-ohjelmat ovat parasta antia. Silloin pääsee tutustumaan moniin erilaisiin
paikkoihin sekä tutustumaan
toisiin puolisoihin.
Kaupungintalolla
pidettyyn iltajuhlaan oli mukava
pukeutua pitkästä aikaa juhlavaatteisiin. Vaikka juhla ja
juhlavaatteet saattavat kuulostaa jonkun korvissa pönötykseltä, tämä juhla ei sitä
ollut.
Ruokailu ja illan esitykset
vuorottelivat
jouhevasti.
Juhlan aluksi kuultiin Kokkolan kaupungin tervehdys.
Musiikkiesityksen
meille
tarjosi Johannes Koivisto
soittaen taitavasti harmonikkaa. Aplodit olivat raikuvat.
Lasten ja nuorten esityksiä
on aina mukava katsella ja
kuunnella. He ovat lionsien
yksi palvelun kohderyhmä.
Juhlassa jaettiin kaksi
Melvin Jones-jäsenyyttä sekä
lyötiin kaksi Arne Ritaria.
Ritariksi lyöminen on todella juhlava esitys. Ritariksi
löytävä polvistuu tyynylle ja
miekalla kosketetaan kevyesti hänen molempia olkapäitään yleisön seisoessa.
Lopuksi tanssittiin Mats
Möller Quartetin tahdissa.
Sunnuntaina Nurmikummut toivat meidät kotiin
ja jatkoivat itse matkaansa
Keminmaalle. Mukavat muistot jäivät tästäkin kokouksesta.
Marja Ojanperä
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KONKARILEIJONA

Mies pääsiäiskokkotapahtuman takana
Hän toi
presidenttinä
olleessaan
klubimme
aktiviteetiksi
pääsiäiskokon.

Y

rjö Rajamäki on syntynyt
1934 Nivalan Pekkalassa.
Koti oli harmaa torppa, hallanarkojen peltohehtaarien
ympäröimä. Heidän 13-henkinen
perheensä asui kahdessa huoneessa. Se opetti sosiaalisuutta. Tämän
sosiaalisuuden olemme klubissamme oppineet tuntemaan hyvin
hänen tekemisistään ja sanoistaan.
Veli Yrjön lapsuusaikana 1930
-luvulla oli vaikeaa päästä opiskelemaan, varsinkin syrjäkyliltä, mutta
onneksi hän sai perheeltään tukea
niin rahallisesti kuin kannustavastikin. Hän pääsi Rauduskylän
lukioon sekä myöhemmin Turun
yliopistoon opiskelemaan filosofiaa, kasvatusoppia ja sosiologiaa.
Valmistuttuaan maisteriksi veli
Yrjö päätyi A-klinikan palvelukseen. "Ei tullut kansakouluntarkastajaa,
tuli
alkoholistien
hoitaja", hän kirjoitti oppilasmatrikkelissa.
Työelämänsä aikana sosiaalineuvos Yrjö Rajamäki toimi 7
vuotta Oulun A-klinikan johtajana
ja lähes 30 vuoden rupeaman Oulun läänin kehitysvammahuollon
johtamisen parissa. Ne ovat tuoneet
eettis-moraaliset kysymykset usein
lähelle: mikä on oikein, miten ih-

tai haluttu tekevän. Arkistoista
muun muassa löytyi erinomainen
mappi, johon on koottu LC Oulun
toimintaa ensimmäiseltä 25 vuodelta ja varsinkin veli Yrjön presidenttikaudelta.
misen tulisi elää, miten tehdä oikeita valintoja?
Pisimmän työrupeamansa veli
Yrjö teki Tahkokankaan kehitysvammaisten palvelukeskuksen ja
Oulun läänin erityishuollon johdossa.
Vuonna 1971 veli Yrjö Rajamäki
tuli LC Oulun jäseneksi. Leijonatoiminta harrastuksena sopi hyvin
hänen työtehtäviensä mukaisesti
auttamiseen ja ilon tuomiseen kaikille ihmisille.
Veli Yrjö on ollut hyvin aktiivinen leijona. Hän on tehnyt kaikki
tehtävät, jotka hänelle on annettu

Leijonatoiminta on muuttunut viimeisten kymmenien vuosien aikana
merkittävästi. Yksi asia on kuitenkin pysynyt selkeänä kaikkien leijonien mielessä. Auttaminen ja kaikki
siihen liittyvä toiminta.
Eräs hieno, nykyäänkin tärkein
aktiviteettimme aloitettiin 1980
pääsiäisenä. Vain korona on estänyt
kokon polton kahdesti.
Veli Yrjön kotipaikkakunnalla
Nivalassa on ollut pääsiäisenä
pääsiäiskokko kautta aikain. Hän toi
presidenttinä olleessaan klubimme
aktiviteetiksi pääsiäiskokon.
Tämäkin osoittaa hänen haluaan
palvella ihmisiä antamalla heille

erilaisia virikkeitä jaksamaan normaaleissa arkisissa töissä antamalla
heille mukavia tapahtumia.
Pääsiäskokko on erinomainen ja
iloinen tapahtuma. Pääsiäiskokosta
on tullut hieno perinne myös Oulun
seudulle veli Yrjön tuomana.
Toinen asia, joka tuli hyvin esille
25-vuotismapissamme. Presidentti
veli Yrjö kävi LC-toiminnan päämajassa Illinoisissa. Emme tunne
montaa leijonaa, joka olisi vieraillut siellä ja arkistoinut käynnin
tuleville leijonille.
Valokuvat 25-vuotisjuhlasta ja
hänen käynnistään päämajassa
sekä tekemisistään presidenttinä
ovat erinomaisia malleja meille kaikille veljille.
Aktiivisen leijonatoiminnan ansioista klubimme päätti esittää veli
Yrjölle ensimmäistä Lions-ritariarvoa klubiimme 20 vuotta sitten.
Onneksi olkoon myös tästä hänelle.
Ritariveljemme on ansainnut sen
tekemisellään.
Leijonatoiminta muuttuu koko
ajan. Toivottavasti mekin muutumme samalla tavalla kuin veli
Yrjö Rajamäki on muuttunut vuosikymmenten aikana, jotta voimme
olla ylpeitä omista tekemisistämme
pitkälle tulevaisuuteen.
Toivotamme veli Yrjölle lisää
hyviä
aktiivisia
leijonavuosia.
Tarvitsemme hänenlaisiaan kantaaottavia, osallistuvia veljiä, jotta
leijonatoiminta pysyy hyvänä harrastuksena meille kaikille.
Jaakko Hettula

Ruukin leijonat tekevät töitä Siikajoen puolesta

LC-Ruukki on kääntänyt katseen Siikajoen ennallistamisen suuntaan. Siikajoen
tilasta ja tulevaisuudesta esitelmöi Pohjois-Pohjamaan ELY-keskuksesta johtaja Timo
Yrjänä klubin helmikuun palaverissa.

Siikajoen ennallistaminen ja kaikinpuolinen kehittäminen otettu Ruukin lionsblubin toiminnan erääksi
vahvaksi painopistealueeksi.
Joki on tunnettu vanhastaan
eräänä suurimmista sahateollisuuden puunuittoväylistä. Puuta on
uitettu aina Kainuusta ja Savon
porteilta asti. Lisäksi joesta on saatu vesivoimaa sahoille ja myllyille
sekä sähköntuontantoon.
Klubi tähtää myös joen vedenlaadun parantamiseen ja eritoten
kalaston nousumahdollisuuksiin.
Myös rapukannan ja joen eliöstön
palauttaminen on kehityskohteena.
Joen tilaa halutaan kohentaa ja
siihen on aktiivisen toiminnan
kautta löydettävissä monta polkua.
Siikajoesta halutaan myös viihty-

“

“

Yrjö Rajamäki on mittavan
työuransa lisäksi ehtinyt olla
mukana monessa muussakin
yhteiskunnallisessa toiminnassa. LC Oulussa hän on
ollut mukana vuodesta 1971
aktiivisena veljenä.

Klubi tähtää
myös joen vedenlaadun parantamiseen.

misen ja virkistyksen joki, näiden
arvojen mukaisesti klubilaiset ovat
lähteneet toimimaan.
Pentti Syrjäpalo
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P

ulkkila-Piippola
Lions
Club ry luovutti Pulkkilassa sijaitsevalle ABCliikenneasemalle defibrilaattorin eli sydäniskurin joulukuussa
2021.
Olemme kartuttaneet vuosien aikana avustustiliämme
ja miettineet, mikä olisi hyvä
avustuskohde. Lions-toiminnan yksi sloganeista on ”Monta
tapaa tehdä hyvää”. Tämä oli
lähtökohtana, kun päädyimme
hankkimaan sydäniskurin toiminta-alueellemme.
Sijoituspaikaksi valikoitui
valtatie E4:n ja kantatie 88:n
risteyksessä sijaitseva liikenneasema, jonka keskeinen sijainti
ja pitkät aukioloajat takaavat
avunsaannin mahdollisimman
usealle henkilölle. Varsinkin
loma-aikoina on paljon liikennettä ja ihmisiä ko. paikalla.
Sydäniskurin käyttö on
helppoa, koska laite itse antaa
ohjeistusta, kun sitä joudutaan
käyttämään. Lisäksi liikenneaseman yrittäjät ovat kouluttaneet henkilökuntaansa laitteen käyttöön nettikoulutusta
hyödyntäen.
Toivomme, ettei laitetta tarvittaisi, mutta kun sitä tarvitaan, niin sieltä se seinältä
löytyy käyttövalmiina. Lisäksi opasteita on sijoitettu eri
liiketiloihin ohjaamaan kohti
DEFFAA.
Hannele Siekkinen

Defibrillaattori, sydäniskuri, deffa...

rakkaalla lapsella on monta nimeä
Olethan
huomannut
tällaisen
merkin?

Kuvassa vasemmalta Kaarlo Jormalainen, presidentti Juhani Kronqvist, Viljo Långström, Pirkko Jormalainen ja Hannele Siekkinen
luovuttamassa DEFFAA Pulkkilan liikenneaseman sisääntuloaulassa. Kuva Pulkkila-Piippola Lions Club ry

Kellon klubi jatkoi hyväntekoa kalenterien avulla

siin on mahdollista tutustua
Haukiputaan
Hyvinvointikeskuksen aulassa (kuva
yllä). Käykää tutustumassa.
Partiolippukunta Putaan
Vilkkaat olivat itsenäisyyspäivänä
kunniavartiossa

Haukiputaan
sankarimuistomerkillä.
LC Haukipudas/Kello on
avustanut Haukiputaan Me
Itse-ryhmää ryhmän täyttäessä 10 vuotta. Paikallisesta kaupasta lunastettiin

jouluksi ruokaa ja taloustarvikkeita klubin lahjoittamilla
jouluruokaseteleillä. Jouluruokasetelien saajat valitsi
Haukiputaan seurakunnan
diakoniatyö.
Kellon Vanhusten- ja Vammaistenhuoltoyhdistys ry:lle
on myönnetty avustus.
Haukiputaan lukion abiturientti on lähdössä nuorisovaihtoon ja kansainväliselle
nuorisoleirille Eurooppaan
klubin tukemana jos Lions
nuorisovaihto toteutuu.
Yhdelle opettajalle klubimme mahdollistaa osallistumisen
Oulussa
Elämisentaitoja Lions Questkoulutukseen, joka antaa
opettajille uusia vaihtoehtoja
ja työkaluja oppituntien toteuttamiseen.
Klubimme järjesti yhdessä Haukiputaan seura-

“

LC Haukipudas/Kello on
vuodesta 1995 julkaissut vuosittain
Lions-kalenterin,
jonka aihe vuonna 2022 on
Entisiä kirkkoja PohjoisSuomesta. Kalenterissa kerrotaan taiteilija Kari Holman
tekemien akvarellien ja historian kuvauksin kahdestoista
kirkosta, joita ei enää ole.
Mukana on muun muassa
Oulun ensimmäinen kirkko
ja 1640-luvun alkupuoliskolla rakennettu Haukiputaan
ensimmäinen kirkko, joka
purettiin vuonna 1762. Ensimmäisen kirkon paikalla on
nyt Haukiputaan kuvakirkko,
joka täyttää 260 vuotta tänä
vuonna.
Kalenterin tuotto käytetään
Haukiputaan
nuorisotyön
hyväksi. LC Haukipudas/
Kellon vuosien myötä tekemien kalentereiden kan-

Kalentereiden
kansiin on mahdollista tutustua
Haukiputaan
hyvinvointikeskuksen
aulassa.
kunnan ja Haukiputaan
Rintamavete-raanien kanssa
itsenäisyysjuhlan seurakuntakeskuksessa. Haukiputaan
veteraanit ovat myös jälleen
saaneet avustuksen klubiltamme tukea veteraanien
leskiä kotona asumisessa.
Hannu Liljamo
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Yhteisöllisyyskota syntyi talkootyöllä

“

M

onia asioita korona sammutti, mutta ei haukiputaalaista talkoohenkeä
eikä auttamisen halua. LC
Haukipudas ja Arne Ritari-säätiö olivat mukana erittäin merkittävällä panoksella
siinä, että Haukiputaan Länsituulen päiväkodin pihaan
saatiin yhteisöllisyyskota.
Päiväkoti hyödyntää sitä
luonnonläheisenä
oppimisympäristönä. Se on myös
yhteisöllinen kokoontumispaikka alueen perheille ja
toimijoille.
LC Haukipudas luovutti
kodan ja sen luovutuskirjan
joulun alla 2021 päiväkodin
johtajalle Anu Heikkiselle.
Mieluisaan puuhaan olivat
päässeet pitkän linjan leijonat Markku Kohonen ja
Antero Leinonen.

Kodassa on
35 paikkaa
levikepenkeissä.

Kyseessä
oli
todellinen
yhteisötapahtuma, sillä sitä
oli seuraamassa jopa 250
paikallista. Kodan avajaiset
yhdistettiin
Länsituulen
päiväkodin perinteiseen joulupolkutapahtumaan.

Merkittävää
tukea säätiöltä

Ilman
pystytyskustannuksia yhteisökota maksoi noin
6 000 euroa, josta LC
Haukipudas vastasi Arne

Ritari -säätiön avustuksella.
Aiemmin säätiö on ollut
tukemassa muun muassa
Haukiputaan Jatulissa toimivan Musacornerin perustamista. Lisäksi LC Haukipudas antoi talkootyötaitonsa
kodan hyväksi.
Kokonaisuudessaan kodan
kustannukset nousivat noin
8 000 euroon. Päiväkodin kotahanke sai laajalti
tukea ja avustusta muiltakin
paikallisilta yrityksiltä ja
yhteisöiltä sekä yksittäisiltä
henkilöiltä.
Kodan pystytys tapahtui
lokakuussa laajoilla talkoilla,
joihin osallistui noin 25 henkilöä, joista kymmenkunta
oli LC Haukiputaan jäsentä.
Talkoissa oli tekemistä rakenteiden maalaamisessa ja
pystyttämisessä sekä palahuovan asentamisessa kattorakenteisiin.
Talkoiden "kymppinä”
toimi kokenut rakentaja Kalevi Metsävainio. LC Haukiputaan väki sai erikoistua erityisesti katon tekoon.

Kota on
erityisesti lapsille

Aloite kodan tekemisestä tuli
jo vuosia sitten Länsituulen
päiväkodin piiristä, ja LC
Haukipudas lähti kodan toteutukseen mielellään mukaan.
Päiväkodin pihapiirissä
sijaitsevaa kotaa voidaan

hyödyntää monin eri tavoin
päiväkodin
oppimistilana,
esiopetuksessa ja se tukee
erinomaisesti pienryhmätoimintaa.
Kodassa on 35 paikkaa
levikepenkeissä ja siinä on
tulisija, jota voi käyttää vaikkapa makkaranpaistoon.
Tarkoituksena on ollut, että
kota olisi päivisin Länsituu-

len päiväkodin käytössä yhtenä pienryhmäpaikkana.
Iltaisin ja viikonloppuisin
kodasta voi muodostua vaikkapa eri yhteisöjen kokoontumispaikka. Aika näyttää,
mutta tärkeintä on, että
kota on nyt erityisesti lasten
käytössä. Se on jännä paikka.
Pekka Keväjärvi

Ison porukan talkoot
Ilman pystytyskustannuksia yhteisökota maksoi noin
6 000 euroa, josta LC Haukipudas vastasi Arne Ritari-säätiön avustuksella. Kokonaisuudessaan kodan
kustannukset nousivat noin 8 000 euroon.
Päiväkodin kotahanke sai laajalti tukea ja avustusta
paikallisilta yrityksiltä ja yhteisöiltä sekä yksittäisiltä
henkilöiltä.
Länsituulen päiväkodin kohtahankkeessa mukana
olevia tukijoita ja lahjoittajia ovat LC Haukiputaan ja
Aarne Ritari-säätiön lisäksi Haukiputaan seurakunta,
Rantapohja, Konetyö Klasila, Soralinkki, Lopakka Oy,
Koneyhtymä Marttala Oy, Säävälät Oy, Erikoisrakenne
K&H Oy, Värisilmä, Säästökuoppa, MLL, Soimet Oy
ja Suomen Telakone Oy/Pekka Karjalainen.
Avustusta kodan avajaisiin myönnettiin Haukiputaan alueellisista toimintavaroista (Oulun kaupungin
yhteisötoiminta). Varainhankinta-arpajaisiin lahjoituksia antoivat Mervin Kukka, Putaan Pulla Oy, Minelle
Fabrics Oy, Wella Professional, Pohjois-Suomen Tiiviste Oy, Säävälät Oy sekä Länsituulen päiväkodin
yksittäiset asiakasperheet ja työntekijät, joita oli myös
kodan pystytystalkoissa paljon mukana.
Kodan työnjohtotehtävät järjesti Oulun Kosteustutkimus. Avajaisten järjestelyissä olivat mukana Puttaan
Martat ry ja Ravintola Camillo sekä Haukiputaan MLL.
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Patelassa juhlittiin yhteisvoimin

S

uur-Patelan alueella toimivat järjestöt järjestivät 16.
lokakuuta Pateniemipäivän
Honkapirtillä. Yhteisenä tavoitteena oli lisätä yhteisöllisyyttä
koroan jälkeisenä aikana ja tuottaa
hyvää oloa.
Tapahtuman suosiota kuvastaa,
että yhteensä 500 munkkia ja noin
200 makkaraa katosivat juhlijoiden
suihin eli kävijöiden määrä oli arviolta yli 600.
Tyytyväisyyttä kuvastaa monien
toiveet tavata ensi vuonnakin, mikäli
kaupunki sen sallii. Kiitos tästäkin tilaisuudesta Oulun kaupungille.
Mukana oli 10 järjestöä Pateniemen Lionien kokoonkutsumana.
Järjestöt esittelivät toimintaansa tapahtumapisteissä onnenpyörien ja
arpajaisten siivittäminä.
Pateniemen historiaa esiteltiin
paikallishistoriasta kertovan kirjan myynnillä, tulevaisuutta muun
muassa Patelan uuden tulevan
kirkon esittelyllä.
Tavoitteena oli parantaa alueen
toimijoiden yhteistyötä sekä esitellä
Pateniemen
kulttuuriosaamista.
Tapahtumassa oli sekä lapsille että
aikuisille tarjontaa: terveystestejä,
munkkimehut ja ilmapallot sekä leikkimielisiä kilpailuja palkintoineen.

Tunnelmaa loivat Pateniemen
eläkeläisten
haitarinsoittajat.
Näyttämöllä nähtiin niin yleisön
hiljentäviä karate-esityksiä kuin
musiikkiluokan taitavaa, herkkää
kuorolaulua. Ulkona oli partiolaisten järjestämät rastit lapsille. Ilahduttavaa oli nähdä lukuisia lapsiperheitä
Honkapirtillä.
Sahamuseommekin oli juhlan
kunniaksi päivän auki. Sahamuseo
on patelalaisten ylpeyden aihe ja historiallisesti tärkeä kohde, jota tulisi
kehittää jatkossa.
Korona-aika oli pääsääntöisesti
ollut järjestöissä passiivisuuden aikaa ja asioita oli hoidettu pitkälti
netin kautta. Yhtenä päivien aiheena
olikin paneelikeskustelu aiheesta:
Miten yhteisöihin elinvoimaa.
Selkeä palaute oli, miten hienoa on
saada olla taas yhdessä kasvotusten
ja esiintyä elävän yleisön edessä. Sitä
oltiin odotettu ja siitä osattiin nyt
nauttia.
Jälkikäteen useassa puheenvuorossa kiiteltiin sitä lämminhenkistä
yhteisöllisyyttä, joka tilaisuudessa
vallitsi. Sitä haluttiin jatkossakin.

Sali oli täynnä väkeä seuraamassa eläkeläisten musisointia, paneelikeskustelua ja muuta ohjelmaa.

Hannu Anttonen

Oulunsalossa vietettiin viisikymppisiä
L
C Oulunsalon jäsenet kuin
myös Ladyt palvelevat yhdessä
vapaa-ehtoisesti ihmisten ja
yhteisöjen hyväksi. Palveleminen
mahdollistaa hyvän mielen kierrättämisen ja yhdessä tekeminen antaa
sisältöä elämään myös koko perheelle.
Klubin perustivat 22 reipasta lionsveljeä 50 vuotta sitten. Tällä hetkellä klubissa on 19 miesleijonaa ja
2 naisleijonaa. Aktiivinen klubi on
perustanut myös kummiklubin LC
Oulunsalo/Salottaret.
LC Oulunsalon klubilaiset ovat monissa palvelutehtävissä myös muiden
paikallisten toimijoiden kanssa.
Avustustoimintaan tarvittavat varat
hankitaan erilaisissa palvelutehtävissä: remonttihommissa, pihatöissä ja
muuttoavustuksissa.
Oulunsalolaisten yritysten markkinointiavuksi kehitettiin digitaalinen alusta ProOulunsalo. Vuotuinen
markkinatapahtuma Entisajan Joulumarkkinat ovat luoneet Ladyille
mahdollisuuden varainhankintaan
ja edelleen jouluavustusten jakamiseen oulunsalolaisille lapsiperheille.
Samaisilla markkinoilla leijona-

veljillä on palvelutehtävänä liikenteenohjaus.
Avustuksia on jaettu paitsi vuosittain myös 50-vuotisjuhlassa jaettiin
kymmenelle oulunsalolaiselle kerholle/seuralle.
Itsenäisyyspäivän juhla kirkkomaalla on joka vuotinen juhla
yhdessä partiolippukunta Oulunsalon Norret kanssa sointukulkueineen, seppeleen laskuineen ja juhlapuheineen.
Valtakunnallisiin
projekteihin
osallistutaan mielellään. KiTeNet
-projekti markkinoitiin Oulunsalon
kouluissa opettajien hyvällä myötävaikutuksella. Ladyt järjestävät ja
avustavat jokavuotisen kirjalahjoituksen ekaluokkalaisille, viimeksi
lahjakirjanen oli ’Leikitään ulkona’
ja edellisvuonna ’Tiedeleikit’.
Klubin 50-vuotisjuhlaa vietettiin
30.10.2021 Tulevaisuusseminaarina Oulunsalo-talolla. Seminaarin
avauksessa presidentti Matti Tieksola muistutti klubin alati nousevasta keski-iästä. Hän pohti myös
Lions-toiminnan houkuttelevuutta.
Oulun kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Juha Hänninen avasi

Stipendit jaettiin 10 oulunsalolaiselle seuralle/kerholle. Kuvassa oikealla ovat
klubin presidentti Matti Tieksola ja rahastonhoitaja Ilkka Saarenpää.

Oulun tulevaisuuden ikkunaa kohti
vuotta 2026, jolloin Oulusta tulee
Euroopan kulttuuripääkaupunki.
Juhlapuhujana kuultiin Lionsliiton puheenjohtaaja Sanna Mustosta. Hän herätteli juhlaväkeä
pohtimaan vapaaehtoistyön houkuttelevuutta ja sen merkityksellisyyttä.
Klubin jäsen Kari Syrjärinne
valotti klubin palvelumatkaa nyt ja

tulevassa ajassa. Hänen positiivinen
tulevaisuuden kuvaus antaa uskoa
myös Lions -toiminnan jatkumoon.
Seminaarin musiikkiesitykset soitti
kvartettina Oulunsalo Ensemble.
Iltajuhlaa vietettiin kutsuvieraiden
ja LC Oulunsalon jäsenten ja heidän
aveciensa kesken.
Kaisu Miettinen
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R

aahen leijonahiihtotapahtuma järjestettiin Raahen
hiihtomajalla
torstaina
3. maaliskuuta. Järjestäjinä
olivat yhteistyössä LC Raahe,
LC Raahe / Kreivi, LC Raahe
/ Fantti ja LC Pattijoki. Sponsorointia tapahtumaan saatiin
Raahen Energialta, Raahen Satamalta ja HalpaHallilta.
Hiihdossa oli osallistujia ennätysmäärä, eri sarjoissa lähtijöitä oli kaikkiaan 106 ja kun
mukaan laskee perheet, vanhemmat ja kannustajat, oli hiihtomajan alueella todella tungosta ja urheilujuhlan tuntua.
Selvästi näki, että tällaisille
tapahtumille
on
kysyntää
ja tarvetta pitkän "tapahtumaköyhän" kauden jälkeen.
Järjestäjille satoi kiitosta ja
myönteistä palautetta sekä paikan päällä että jälkeen päin
vies-teissä.
Parasta kuitenkin oli se kun
voitiin tarjota perheille ja lapsille iloinen tapahtuma ja tietysti yhteinen työskentely leijonahengessä.

Lapset
sivakoivat
Raahessa

Olli Nylander

Voittajana maaliin – neljäs kerta toden sanoi
Ilmassa

oli urheilujuhlan
tuntua, kun lähelle puolensataa hiihtäjää kannustajineen
saapui paikalle. Tapahtuman
järjestäjät LC Oulunsalo, LC
Salottaret ja urheiluseura Vasaman hiihtojaoston asiantuntijat
puuhasivat talkoolaisineen monissa tehtävissä.
Aluksi puettiin osallistujien
ylle numerolaput ja kohta kukin
ikäryhmä vuorollaan sai asettua
lähtöjärjestykseen. Kovaäänisestä kuulutettiin ”paikoilleen

“

teja, ja helpottunut nauru pulppusi ilmoille, kun iloisen oranssi
maalibanderolli viritettiin vihdoin paikalleen.

Helpottunut
nauru pulppusi ilmoille, kun
iloisen oranssi
maalibanderolli
viritettiin.

päätettiin

valmiit HEP”, ja ensimmäisenä
pyrähtivät matkaan alle neljävuotiaat kohti maalia, missä
kultamitalit pujotettiin välittömästi kaulaan.
Isompien ryhmissä mitattiin myös aikaa, mutta jokainen
pääsi voittajana maaliin ja sai
leijonamitalin lisäksi kuumaa
mehua, pullia ja lakritsipötkyjä,
kuten myös eräs urhea hiihtäjätyttö, jonka sauva katkesi jo alkumetreillä, ja hiihto jäi kesken.

katsoa aamulla tilannetta ja
saapua talkoolaisten kanssa paikalle mitalikassit ja muut hankitut tarvikkeet mukana. Me ei
anneta periksi ”seis tuulet, seis
sateet”, nyt on aika Lasten Leijonahiihtoon 2022.
”Ota vastaan…” kuiskasi tuuli Oulunsalon Kisakankaalla
aamulla, ja siivosi uhkaavat lumipilvet pois auringon tieltä,
puhtaat ladut kimalsivat timant-

Mikä onnellinen sattuma,
että tuolle mainitulle tytölle ja
syntymäpäiväsankarille,
osui
arpavoitossa päivän päätteeksi
myös yksi yllätyskasseista herkkuineen, joita arvottiin bonuksena neljä kappaletta kaikkien
kisailijoiden kesken.
Kisakahvilassa myytiin myös
kahvia sekä suklaakakkua ja
grillillä kuumia makkaroita,

Yhteistuumin

Kati Knuutila

S

iellä on nousemassa hirmumyrsky, navakkaa tuulta, vesi- ja lumisadetta,
kuuluttivat sääennustajat edellisenä iltana kaikissa kanavissa.
Leijonahiihtotoimikunnan
whatsappi pimputti hätäsanomaa, missä urosleijonat murahtelivat aprikoiden tilannetta
ja naarasleijonat mutristivat
päättäväisesti kauniisti punattuja huuliaan, ”ei voi olla totta,
nyt ei peruta”.
Jo kaksi vuotta oli koronan
vuoksi jouduttu valmiiksi järjestellyt tapahtumat perumaan
ja sitä ennen kolmannen kerran vastaava ulkoilutapahtuma
huonon sään vuoksi. Urheiluseuran edustaja lohdutti, ettei
lumisade haittaa hiihtämistä,
kunhan myrskytuuli ei aiheuta
ilmoittautuneille pelkoa osallistumiseen.

Vaikka isompien matkoilla otettiin aikaa, kaikki saivat mitalit.

joiden tuotto meni urheiluseura
Vasaman nuorisotyöhön.
Vihdoinkin myös talvitapahtumien toimikunta pääsi, vuosien vastoinkäymisten jälkeen,
voittajana maaliin, ja sai ottaa

vastaan kommentteja tapahtumaan osallistujilta: ”Hienoa,
että leijonat järjestävät tällaista.”

Tuulia Suomela
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Kolme klubia ja pian viisi vuosikymmentä

“

S

ain kutsun LC Muhoksen jäseneksi 1973 ja
asuinpaikkojen muutoksien myötä 1988 LC Pyhännälle, jossa toiminta päättyi
vuonna 2012. Tämän jälkeen
perustimme leijonahenkisen toiminnan pohjalle Pro Pyhäntä
-yhdistyksen, jonka puheenjohtaja olin paikkakunnalta poismuuttoon saakka.
Muutimme Kempeleeseen
2017, jolloin sain kutsun LC
Kempele Sampolan jäseneksi,
kummina lion Aarne Karvonen.
Klubitasolla takana on kolme
presidenttikautta, (Muhos 1 ja
Pyhäntä 2) samoin sihteerinä
kolme kautta ja useissa muissa
tehtävissä klubin ja lohkon parissa.

huolehtiminen ja yhteisöllisen
elämisen laadun kehittäminen.

Matkan varrella olen voinut

Saavutetaanko klubiemme

Mittava on se tapahtumien
ja toimenpiteiden katkeamaton ketju, jossa olen saanut
olla mukana lähes viiden vuosikymmenen ajan. Toiminnassa on organisoitu erilaisia
juhlia, avustettu nuoriso-, vanhus- ja veteraanityötä, tehty
talkootyötä paremman elämänlaadun edistämiseksi ja oman
toiminnan ylläpitämiseksi.
Olemme palkinneet kannustavia suorituksia ja luoneet puitteita kotimaisen kanssakäymisen lisäksi kansainväliseen toimintaan osallistuen. Olemme
palkinneet ja kannustaneet ja
myös itse tulleet palkituiksi.
Tulevien vuosien keskeisen
haasteen muodostaa oman arvomaailmamme yhteen sovittaminen ympäristössämme tapahtuviin muutoksiin.
Joudumme mittelemään voimiamme jatkuvan yhteiskunnallisen rakennemuutoksen ilmapiirissä, jossa suuruuden voima
näyttää muodostuneen itseisarvoksi, ei niinkään toisistamme

perustamisajan henki ja tunnelma, riittääkö meillä voimia
siihen, että kaikkina aikoina
uuden aikaansaaminen vaatii
rohkeutta ja tarmoa tarttua ajan
ilmiöihin ja panna toimeksi?
Me lionit olemme purjehtineet myötätuulessa, mutta myös
sitä vastaan. Maatumaan emme
aio nytkään, vaan suuntaamme
eteenpäin yhteistyötä tehden
kohti inhimillisempää ja rikkaampaa elämää.

LC Muhos on toimintansa
aikana ollut merkittävä lionsaatteen- ja toiminnan vaikuttaja. Esimerkkeinä äitienpäivän,
itsenäisyyspäivän ja kotiseutupäivien järjestelyissä leijonien
panos oli merkittävä.
Monipuolisesta kulttuurityöstä
on esimerkkinä kotiseutuneuvos
Martti Lukan sävel- ja sanoitusmateriaalin kokoaminen samoihin kansiin nimellä ”Laulu
Muhokselle".
Vaikuttavin ja tuottoisin jokivarren klubien (Muhos, Utajärvi, Vaala) aktiviteetti on paikallislehti Tervareitti. Lehti on
perustettu Muhos-nimellä 1959
ja vuonna 1962 sen nimi on
muutettu Tervareitiksi.
Muhosseuran johtokunta päätti joulukuussa 1969 siirtää lehti
varoineen ja velkoineen kolmen
jokilaakson klubin yhteisomistukseen. Tuolloin lehden hallinnosta vastasi Tervareittitoimikunta, jonka muodostivat

“

kokea
pyrkimyksen
tehdä
asioita ja elää arkea niin kuin
sen todeksi on voinut kokea,
ajatuksena työnteko kotiseutumme parhaaksi ja lähimmäisen taakan jakamiseksi ilman
palkkion tai vastapalveluksen
pyytämistä.
Parhaana kannustimena on
ollut kokea tekeminen mielekkäänä ja hyödyllisenä, sekä
tulevaisuususkoa ylläpitävänä
toimintana, korostaen omatoimisuuden ja suvaitsevan
mielenlaadun merkitystä yhteistä tulevaisuutta rakennettaessa.
Avustus- ja vapaaehtoistyössä
pitää uskaltaa, olla idearikas
ja suunnitella toimintaa sellaiseksi, että saadut kokemukset
ovat uusia, yllättäviä ja niillä
aikaansaadaan vaikuttavuutta.
Niitä on mukava tehdä yhdessä,
muistella niitä ja kokea mielihyvää, niin saajien kuin antajienkin tahoilta.

Me lionit olemme
purjehtineet
myötätuulessa
mutta myös sitä
vastaan.

Olemme
palkinneet
kannustavia
suorituksia.

klubien nimeämät edustajat.
Itse olin toimikunnan jäsen
1978–80 ja lehden hallituksen
jäsen 1986–88, jolloin lehti muodostettiin osakeyhtiöksi.
Rokuan Terveys- ja kuntoutussäätiön ideoima lastenmaan pienoisrautatie (3,3 km) valmistui
1986. Pienoisrautatien vihkijäismatka järjestettiin Rokuan
Hovilta Rokuan kylpylään.
Matkan aikana juna ryöstettiin laulun teemalla ”pikajuna
Meksikon halki kiitää, yö jo
on..…” Meiltä matkustajilta
rosvot ryöstivät rahat ja arvoesineet mutta naiset säästettiin… ja
hauskaa oli koko rahan edestä.
.
Pyhännällä järjestimme 1993
Uuden Vuoden vastaanoton,
johon saimme vieraaksi Kainuun Prikaatin 3. tykkipatterin
ampumaan kunnialaukaukset.
Tilanteessa yleisö sai tutustua
kalustoon ja sen toimintaan.
Hankeidea
oli
klubimme sihteerin Jouko Rissasen, itse olin tuolloin klubin
presidentti. Saimme kutsun tulla
esittelemään tavoitteemme komentajalle, ja toteuttamispäätös
tehtiin heti samassa yhteydessä.
Joulukuun viimeisenä päivänä
paikalle saapui tykkipatteri nro
3, joka on Pyhännän kummipatteri. Patteri ampui kunnialaukaukset, ja paikalla oli arviolta
puolet kunnan väkimääräistä,
eli noin 1000 henkilöä.
Toinen ja kauaskantoinen

päätös oli Pyhäntä-kalenterin
perustaminen vuonna 2000. LC
Pyhäntä julkaisi kalenteria kotiseutuumme liittyvillä teemoilla
klubitoiminnan
päättymisen
saakka eli yhteensä 12 vuotta.

Tämän jälkeen toiminta ja
siihen liittyvät oikeudet luovutettiin perustettavalle Pro Pyhäntä -yhdistykselle. Jouko Rissasen ideoimaa hanketta ovat
jatkaneet vuodesta 2018 lähtien
pyhäntäläiset yhdistykset.
Kalenterien painos on vaihdellut 2000–5000 kappaleeseen per
vuosi ja kokonaistuotto koko julkaisuajalta on noin 5000 euroa
vuodelta eli yli 100 000 euroa.
Yksi iso ponnistus oli Punainen sulka -kampanja. Vuonna
1999 piirien välisessä keräystuottokisassa I-piiri saavutti
valtakunnan toiseksi parhaan
tuloksen.
Meidän klubi teki kisassa
toiseksi parhaan keräystuloksen suhteutettuna klubimme
kokoon, ollen 77 000 markkaa.
Ylitimme meille asetetun tavoitteen noin 400 prosentilla.
Klubin lopettamispäätös tehtiin vuonna 2012. Toiminnan lopetukseen liittyen käytiin läpi
klubimme mahdolliset velvoitteet. Meillä oli muun muassa
kaksi kummilasta.
Maksoimme heidän koulutuksensa etukäteen siihen saakka,
kunnes he olivat käyneet loppuun paikallisen peruskoulun

oppimäärän. Muut kassavarat
lahjoitimme Pyhännän peruskoulun stipendirahastoon.
Merkittävä oli vuonna 2000
aloitetun Uuden Vuoden ilotulituksen käynnistäminen. Tämä
on jatkunut vuoteen 2020 saakka, jolloin koronapandemia sen
katkaisi. Tavoitteena oli koota
yhteen kaikki tarkoituksesta
kiinnostuneet tahot, jolloin
yksittäinen räiskintä käytännössä päättyi.
Viimeiset vuodet olivat todella näyttävä tapahtuma, jossa
toteuttajaksi kutsuttiin alan
ammattilaistahot, mm. Tulitemestarit Oulusta. He saivat
uskomattoman
teemallisen
näytöksen syntymään, taivaalla
oi nähtävissä mm. Pyhäntä 100
vuotta. Hintaakin tosin kertyi
4000–5000 euroa.

Kempele

Sampolan

toiminta on perinteistä lionstoimintaa, joka tapahtuu ”Me
palvelemme” -hengessä.
Pysyvinä aktiviteetteina
ovat esimerkkeinä lähialueen
ympäristöhoito,
vanhusten
kirjakassi ym. palvelu, joulunajan tervatulet liikekeskusten
ympäristössä ja yhteistoiminta
muiden järjestöjen kanssa.
Nyt olemme mukana Vihiluodon kyläyhdistyksen perinteisessä talvitapahtumassa, josta
lisää alla.

Juhani Mahosenaho

Vihiluodon Leijonahiihdossa konkareitakin
LC Kempele Sampola järjesti
lasten Leijonahiihdot 20. maaliskuuta Vihiluodon talvitapahtuman yhteydessä. Talvitapahtumaa suosi erityisen lämmin,
keväinen sää.
Tunnelmaan toi oman lisänsä
jääkiekon olympiavoittaja Ville
Pokka yhdessä moninkertaisen
paraolympialaisten kultamitalistin Pertti Sankilammen kanssa (yhteiskuva vieressä).
Tapahtumaan osallistui yli
3000 henkilöä. Monipuolisen ohjelman merkittävä kohokohta oli LC Kempele Sampolan organisoima lasten Leijonahiihto. Hiihtoon osallistui
194 lasta. Jokaiselle maaliintulijalle pujotettiin kaulaan upea,
leijonasymbolia esittävä mitali.
Suomen maastohiihdon pitkäaikainen päävalmentaja ja
Leijonahiihdon kummi, Immo
Kuutsa toi tapahtumaan arvokkaan katsauksen hiihdosta
ja sen lisääntyvänä harrastusja kilpailumuotona. Immon
kannustavat terveiset saivat innostuneen vastaanoton.
Tapahtumassa esittelimme
kuuluttajan, klubimme presidentin ja Pertin välittämänä

Lionstoimintaa ja Leijonahiihdon organisointia Suomen Hiihtoliiton ja Lionsliiton yhteishankkeena.
Koko tapahtuman ajan oli
upeaa nähdä lasten iloiset ilmeet ja kokea onnistumisen riemu. Leijonaveljet olivat upeasti

järjestelyissä mukana.
Tapahtuman kokonai-suudesta vastaavalle Vihiluodon kyläyhdistykselle parhaimmat kiitokset ja onnistumista tuleviin
tapahtumiin.

Heikki Mattila
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Klubikeppi ja lokikirja matkasivat
Limingan lakeuksilta Raahen seudulle

“

Matkaraportti II:
Viime kevään TervaLeijonassa kerroin klubikepin ja
lokikirjan matkasta huhtikuusta 2019 helmikuuhun
2021. Matkaa oli taitettu Oulusta Kuhmoon ja sieltä Oulun kautta Limingan lakeuksille. Lokikirjaan oli kertynyt
mukavia tarinoita klubien toiminnasta.

Jäämme
odottamaan
seuraavaan
matkaraporttiin
uusia tarinoita.

LC Liminka/Lakeus vastaanotti matkaajat LC Liminka/
Kultasirkuilta. Klubin pääaktiviteetti on marraskuun 28.
päivänä järjestettävät Wanhan ajan markkinat.
Kuten niin monessa muussakin tapahtumassa kävi,
jouduttiin tämäkin tapahtuma koronan takia perumaan.
Koronan myötä klubi käynnisti uuden aktiviteetin ”Auta
karanteeniin joutuneita”.
Klubilaiset
toimittivat
ruokalähetyksiä
karanteeniin joutuneille. Klubi järjesti
keväällä 2020 nuorille hiihtäjille hiihtotapahtuman, johon osallistui 65 tulevaa Iivo
ja Kerttu Niskasta. Jokainen
hiihtäjä sai klubin sponsoroiman palkinnon.

LC
Siikajoen
jäsenten
sydäntä lähellä ovat olleet
40-vuotisen toiminnan aikana veteraanit ja nuoret.
Lokikirjan tarinan mukaan
klubien jäsenet ovat aina olleet tekijöitä ja rakentajia.
”Toiset tekevät mitä osaavat, me mitä haluamme.”
Tekemisen meiningistä
ovat esimerkkeinä monet linja-autokatokset, kodat ja patsaat. Siikajoen jäidenlähtöä
arvuutellaan vuosittain ja
arpojen tuotot käytetään hyväntekeväisyyteen.
Siikajoen kunnalliskodin
palveluaktiviteetit ovat klubilaisille mieluisia, samoin
sotiemme veteraanien muistaminen
hautausmaalla.
Klubin joulupukitkin ovat

laadun parantaminen ovat
yhteisten
keskustelujen
aiheena.
LC Vihannin pitkäaikainen
aktiviteetti – järjestyksessään jo 21. kalenteri – jaettiin vihantilaisiin talouksiin joulukuussa. Vihannin joulun avauksessa klubilaiset sytyttivät Tyyne-kuuseen valot.
Merkittävää oli myös saattaa loppuun klubin ympäristöaktiviteetti eli Myllypellon kosteikon sillat. Lokikirjan mukaan uusia kujeita
on tulossa ja myös yksi perinteinen eli koululaisten stiVihannin Pekka Räsänen luovuttaa pendien jako.
klubikepin vei sen edelleen
Vihantilaiset luovuttivat
Pyhäjoelle Toni Kippolalle.
klubikepin ja lokikirjan helKuva: Tuula Räsänen
mikuussa LC Pyhäjoki/
Merijärvi klubille.
Jäämme
odottamaan
kuulemma parhaita.
seuraavaan
matkaraportLC Ruukki toivoo klubikepin tiin uusia tarinoita ja valokukierrättämisen ja lokikirjan via. Muistakaahan kertoa
tarinoiden myötä syntyvän myös Facebookista kulkuklubien välille yhteistyötä reista kuvineen!
ja ennen kaikkea yhteisiä
Ulla Karppinen
aktiviteetteja. Siikajoki on
piirin viestintäjohtaja
arvokas luonnonvara jokiulla.karppinen@lions.fi
varren
asukkaille.
Joen
040 5033 128
ennallistaminen ja veden-

Mikä keppi ja
mikä lokikirja?

Huhtikuun 2019 piirin
vuosikokouksessa entiset
piirikuvernöörit Aarto
Mäkinen ja Seppo Saarela
lahjoittivat 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.
Toivottavasti vauhti
vain kasvaa jatkossa ja
odotammekin mielenkiinnolla mikä klubi tuo
Kiimingin vuosikokoukseen
kulkurit näytille.

Hyvinvointia vietiin syöpälapsille ja heidän perheilleen
Muistammehan vielä, että
lionsklubit Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta lahjoittivat 150 hyvinvointikassia
OYSin osasto 51:n eli lasten syöpä- ja verisairauksien
osaston potilaille ja heidän
perheilleen vuonna 2020.
Hyvinvointipaketti sisälsi
muun muassa pikkupotilaille suunnatun positiivisen
tarinan sekä hammasharjan,
tahnan ja ksylitolipastilleja.
Mukana eläinhahmoja,
askartelu- ja väritystarvikkeita arkea ilahduttamaan
ja uimalasit tulevaa käyttöä
varten. Koko perhe voi myös
yhdessä nauttia Hesburgerin
ja/tai pizzerian aterian, joka
on mieluisaa ravintoa pikkupotilaille. Liikuntaliput mahdollistavat mieleenpainuvia
yhdessäolon hetkiä koko
perheelle seikkailuliikuntapaikoilla tai sisäaktiviteettipuistossa.
Hyvinvointipaketin sisällön

Sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja Jaana Martin (vasemmalla) otti vastaan lahjoituksen, jonka toivat
Anne Väänänen LC Oulu/Saroista sekä Hannu Anttonen ja Timo Ylikokkila LC Oulu/Pateniemestä.

tuottamiseen on osallistunut
tähän mennessä 30 lionsklubin lisäksi 11 yritystä ja 7
yksityistä henkilöä. Hanke
on hyvä osoitus lionsklubien keskinäisestä hyvästä

yhteistyöstä ja yhteistyöstä
eri toimijoiden kanssa. Lahjoituksen rahallinen arvo on
noin 17 000 euroa.
Samaisen keräyksen tuotoilla veimme taas joulukuus-

sa yli 4000 euron lahjapakkaukset OYSiin. Päivitys
sisälsi yllämainittujen lahjojen lisäksi muistikirjoja pikkupotilaille, HOPLOPin ja
Superparkin liikuntaseteleitä

perheille samoin kuin Hesburgerin ja Subwayn aterialippuja. Lasten käyttöön
löytyi vielä hammasharjoja
ja -tahnoja. Uutena lahjoittajana oli Subway, joka osallistui projektiin omallakin
osuudellaan.
Keväälle on vielä suunnitteilla elokuvailta perheille ja
ohjelmallinen ilta osastolla
oleville potilaille ja heidän
perheilleen.
Saimme runsaat kiitokset
ja Hyvän Joulun toivotukset
lahjoittaneille klubeille ja
yrityksille sekä perheiltä että
osastolta.
Saavutimme tavoitteemme
hyvin ja siksi kiitokset vielä
kerran klubeille, sponsoreille,
talkoolaisille ja asiantuntijoille panoksesta pikku potilaiden hyväksi.
Hannu Anttonen
I-piirin syöpälapsikeräyksen
vastaava, PDG
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Lions Oulu Terwa – Nimi velvoittaa

ervaa on tehty tai oikeammin poltettu näillä selkosilla
vuosisatojen ajan. Terva on
Suomen vanhin vientituote ja
rikkauden lähde lähes koko läntisen
rannikkoseudun matkalla.
Vuonna 2015 Turkansaaren ulkomuseo etsi Oulujokiseuran kautta kumppania tekemään tervanpolttoa varten
puiden koloajaa. Klubin perustajajäsen
Matti Immonen otti asian esiin klubilaisille ja siitä tuli sitten Lions Terwan
monivuotinen aktiviteettiprojekti.
Tervahauta tarvitsee tervantekemistä
varten tervaksia. Historian aikana
tervahautoihin on kerätty rakennuspuiksi kaadettujen honkien juurakot ja
kelottuneet hongat. Sen lisäksi on tehty
tervaspuita koloamalla.
Koloaminen tarkoittaa terveiden mäntyjen runkojen kuorimista siten, että
ensimmäisenä keväänä kun kuoren nila
on pehmeimmillään, kuoritaan runkoa noin 2,5 metrin korkeuteen puun
eteläpuolelta.
Pohjoispuolelle jätetään ehjää kuorta
noin kämmenen leveydeltä elämänlangaksi, jottei puu kuole kokonaan.
Kuorittu osa alkaa ensimmäisenä
kesänä työntää pihkaa puun pintaan
suojaksi ja samalla koko kuoritun alueen mitalla pihkan tuotanto vuosilustojen väliin kiihtyy.
Toisena vuonna koloamista jatketaan suunnilleen saman verran ylöspäin
noin viiteen metriin. Kolmantena vuonna katkaistaan elämän lanka, ja neljäntenä vuonna puu kaadetaan ja katkotaan tervahautaan sopivan mittaisiksi
pätkiksi ja säröstellään eri kokoisiksi
säröksiksi. Säröstely on tehty entisinä
aikoina kirvespelillä, tässä projektissa
Turkansaaren ja LC Terwan apuna olivat LC Maikkulan porukat Pekka Tauriaisen koneilla.
Samana kesänä, yleensä heti toukotöiden jälkeen ladotaan tervahauta ja
poltetaan terva. Tervahaudasta saadaan
tervan lisäksi tervankusta ja pajahiiliä.
Ei varsin hätäisten miesten ja naisten
hommaa!
Huhtikuussa 2017 kokoonnuimme
Pilpajärjen maastossa olevalle leimikolle, jossa meitä odotti lähes 130
runkoa kuorimista. Saimme opastusta
kuorimistekniikkaan ylikiiminkiläiseltä
tervamestarilta Erkki Pöysköltä. Kuorimisessa käytetään petkelettä ja kuorima- eli parkkuurautaa.
Rautojen pitää olla teräviä, jotta ne
leikkaavat hyvin etenkin puun juuriosan paksumpaan kuoreen. Turkansaaren museon museomestarina
tarkastin ja teroitin kaikkien osallistujien omat raudat. Museo oli varannut tarpeeksi rautoja niillekin, joilla ei
omaa rautaa ollut.
Palasimme paikalle vielä toisenakin
päivänä. Osasyynä kuoren tihkeään ir-

Ylempi kuva: Yövahtina tervahaudalla.
Alempi kuva: Erkki ja Kalervo tähyävät
korkealle.

yhtään haaveria, mitä nyt vaatteet
pihkaantuivat ja työhansikkaita kului.
Kaikilla oli hauskaa ja saatiin reilusti
ulkoilmaa.

“

T

Minkäs teet se tervaa!

Tervaa tuli
jaettavaksi
Terwan ja
Turkansaaren
kesken noin
400 litraa.

toamiseen oli myös liian aikainen ajankohta, sillä puut olivat vielä osittain
jäässä.
Keväällä 2017 homma jatkui. Taidot
ja tekniikka olivat jo hallussa, mutta
vaikeusastetta lisäsi korkealle telineelle
nousu. Ilma oli selkeästi lämpimämpi
ja kaikki 130 runkoa saatiin kuorituksi
määräkorkeuteen yhden päivän aikana.
Keväällä 2018 työt jatkuivat ja käyttöön otettiin telineet. Telineen kanssa
työskenneltiin aina pareittain tai kolmen hengen ryhminä. Ylempänä rungolla oli myös enemmän oksia, joita
sahattiin kuorimarautojen tieltä oksasahalla.
Kolmannen kesän kevään työt olivat
samanlaisia, joskin joutuisampia kun
kuorittavaa oli vain elämänlanka viiden
metrin korkeudelta maahan asti.
Koko projektin aikana ei sattunut

Kesällä 2021 kovimpien heinäkuun
helteiden aikaan poltettiin vihdoin
tervahauta. Koko haudan latomistyön
ajan meillä oli esillä Lions-työn tunnusmerkkinä Terwan oma kyltti ja banderolli. Museo oli auki yleisölle päivittäin kello 10–17 ja paikalla vieraili joka
päivä kymmeniä museovieraita joille
saimme kertoa paitsi tervan historiasta,
tervahaudasta ja myös Lions-toiminnasta.
Koronan vuoksi tervahaudan polttoa
ei varsinaisesti markkinoitu suurelle
yleisölle, mutta siitä huolimatta sytytyspäivänä paikalle saapui museoväen
laskelmien mukaa reilut 500 katsojaa.
LC Terwan työ ei kuitenkaan päättynyt
sytytykseen, vaan meidän porukka
osallistui haudan valvontaan 24/7 kolmivuorotyönä seuraavat 9 vuorokautta.
Lopussa kuitenkin kiitos seisoo, sillä
tervaa tuli jaettavaksi Terwan ja Turkansaaren kesken noin 400 litraa. Tänä
keväänä on vielä edessä tervan purkitus
ja myynti.
Projektin kesto oli kokonaisuudessaan
vuodesta 2017 vuoteen 2022. Ei siis
mitään hätäisten hommaa.
Antti-Sakari Merikallio
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