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Tek sti Timo All enius PDG Presidentt i 2010-2011
Kuva Markk u Ko lvanki

Klubit tarvitsevat lisää innovatiivisuutta!
Omalla piirikuv ernöörikaudellani oli sil loisen kansain-
välisen presidentin,  tri . Tae S up Leen teemana
Innovaatio - Portti tulevaisuuteemme.  Teema oli
varmasti tarkkaan harkittu ja toteaisinkin l ions-
järjestön ja k lubien edelleenkin tarv itsevan innov ati i-
v isuutta, uudis tusta luovalla tav alla (luov aa hulluut-
ta!).

Monien klubien ikärakenne on välillä 35-80 vuotta. Aivan
varmasti 35-vuotias ja 80-vuotias ajattelevat monista asi-
oista hyvinkin eritavalla, myös lions-asioista.

Klubien tulisi 2-3 vuoden välein selvittää klubin kaikki-
en jäsenten toiveet klubin kehittämiseksi. Samalla saa-
daan uusia ideoita, jonka jälkeen haetaan ne tavat, joilla
jäsenistön toiveet toteutetaan ts. mihin suuntaa jäsenet
haluavat klubia viedä.

Erityisen tärkeää on saada myös passiivisten jäsenten
mielipiteet esille, jotta heidät saataisi takaisin aktiiviseen
klubitoimintaan.

Klubin tulee innovatiivisesti hakea uusia aktiviteettejä
ja myös kehittää jo olemassa olevia, hyväksi havaittuja,
vanhoja aktiviteettejä. Mutta myös vanhoista loppuun
kuluneista aktiviteeteistä pitää osata luopua.

Ulospäin suuntautumista tulisi kehittää innovatiivisesti.
Hyvä esimerkki ulospäin suuntautumisesta oli oman klu-
bimme ja Kuusamo/Rukan vuosijuhlan yhteydessä, en-
nen ja jälkeen juhlan, olleet lehtikirjoitukset. Myös klubin
jokapäiväisistä aktiviteeteistä olisi hyvä saada tietoa ulos-
päin, ts. klubien PR-toimintaa tulisi innovatiivisesti kehit-
tää.

Klubin jäsenmäärä oli parikymmentä vuotta sitten, tulles-
sani klubiin, 47 ja tänään se on 21 jäsentä. Klubissa on
toki tapahtunut paljon ns. luonnollista poistumaa, mutta
jäsenhankintaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Ehkä
olemme asettaneet riman, kelpoisuudesta klubin jäsenyy-
teen, liian korkealle.

Klubi keski-ikä oli 40-vuotishistoriikin mukaan 58 vuot-
ta, ts. 10 vuotta sitten, ja tänä syksynä se oli suunnilleen
sama, ehkä jopa hieman alempi. Siitä kiitos kaikille jäse-
nille, jotka ovat viime vuosien aikana esittäneet klubiin
uusia jäseniä.

Uusimpana jäsenenä hyväksyttiin mukaan Martti Väli-
talo joulukuun klubikokouksessa 2010. Tervetuloa Lions-
toimintaan!

Tosiasiahan on, että mitä enemmän meillä on jäseniä,
sitä suurempi voima meillä on suorittaa palvelutyötä paik-
kakuntamme hyväksi.
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Tek sti Chri ster Löfström Suomen Lions-l iiton PJ  2009-2010
Kuva J ouko Nii kkonen

LC Kuusamo 50 vuotta - Juhlapuhe
Olen erittäin iloinen s iitä että saimme puolisoni kanssa kutsun juhlaanne ja on i lo nähdä Teidät näin runsaslu-
kuisena paikalla. Teillä juhliv illa klubeilla on pitkä historia takananne ja olette tehneet paljon merkittäv ää palv e-
lutyötä paikkakuntanne hyv äks i.

nallemme. Kilpailu hyväntekeväisyyssektorilla eri toimi-
joiden välillä on kovaa. Me tarvitsemme näkyvyyttä, yh-
teistyöpartnereita ja verkostoitumista jotta menestyisim-
me myös tulevaisuudessa. Olemmekin käyneet neuvot-
teluja yhteistyömuodoista mm. Suomen Punaisen Ristin,
Suomen Sydänliiton, Lastensuojelun Keskusliiton sekä
Invalidiliiton kanssa.

Toiminnallemme hyväksyttiin viime kaudella arvot. Arvot
ovat toimintaa ohjaavia periaatteita. Jokaisella meillä on
arvoja, joko tiedostettuja tai tiedostamattomia. Arvojen
merkitys on hyvin tärkeä. Menestyvällä yrityksellä ja jär-
jestöllä on arvot jotka oikein määriteltyinä ja julkilausut-
tuina toimivat toimintaa ohjaavina työkaluina.

Meidän arvomme ovat:
Isänmaa ja maailma
Luotettavuus
Palveluhalu
Talkootyö
Ihmisläheisyys
Tämänhetkinen suuri kansainvälinen haasteemme on

”Suomi Johtoon”-projekti, eli meidän kaikkien Suomen
leijonien yhteinen haasteemme saada PID Harri Ala-Kul-
justa järjestömme kansainvälinen presidentti. Lions Club
Internationalin n. 1,3 miljoonan jäsenen johtaminen on
niin tavoiteltu tehtävä, että sen saavuttaminen on etuoi-
keus jokaiselle maalle joka sen saa.

Minulle on kerrottu että paikalla on myös perustajajäse-
niä. He jos ketä ovat vuosien saatossa nähneet klubinsa
kehityksen. Teen kunnia Teille perustajajäsenet.

Se, että klubit ovat saavuttaneet viidenkymmenen ja nel-
jänkymmenen vuoden iän, on osoitus siitä, että teillä on
ollut oikea missio toiminalleenne ja että olette saavutta-
neet arvostetun ja vankan aseman paikkakunnallanne.

Lions-toiminta rantautui Suomeen vuonna 1950. Ensim-
mäinen Lions-klubi oli LC Helsinki/Helsingfors. Klubin pe-
rustamisessa ja virkailijoiden valinnassa ilmeni alussa
vaikeuksia; kukaan ei halunnut presidentiksi. Tuntuiko
virka suomalaisesta liian korkealentoiselta vai oliko kysy-
mys pelosta, että leimautuisi liian amerikkalaismieliseksi
valvontakomission hallitsemassa maassa. Alkuvaikeudet
kuitenkin voitettiin ja klubi perustettiin.

Tänä päivänä Suomessa on klubeja 953 josta naisklube-
ja 150.  Jäseniä klubeissa on kaikkiaan noin 26 000.

Me Suomen leijonat olemme hyvin aktiivisia. Olemme
erittäin haluttu yhteistyökumppani. Miksi niin?  Meidät on
rankattu maailman luotettavimmaksi palveluklubien jär-
jestöksi Financial Time-lehden tekemässä tutkimukses-
sa. Meillä on organisoitu osaaminen palvelutyössä. Isku-
lauseemme on ”Me palvelemme”. Meillä on valtaisa määrä
ahkeria käsipareja tekemässä palvelutyötä; puolisot ja leot
mukaan lukien.

Suomessa me leijonat ja leot lahjoitamme vuosittain hy-
väntekeväisyyteen noin 5 milj. euroa. Teemme noin
300 000 tuntia vapaaehtoistyötä vuodessa. Meille ovat
tärkeitä sotiemme veteraanit, perheet, nuoret sekä lap-
set unohtamatta kuitenkaan kansainvälisiä avustuskoh-
teitamme. Näistä mainitsen esimerkkinä Haitin ja Chilen
maanjäristyksen uhrien auttaminen.  Toisena esimerkki-
nä mainitsen Nenäpäivä-keräyksen kehitysmaiden las-
ten auttamiseksi. Me leijonat olemme nyt ensimmäistä
kertaa mukana Nenäpäivä-keräyksessä. Varsinaista Ne-
näpäivää vietettiin perjantaina 5.11. mutta keräys jatkuu
vuoden loppuun saakka. Leijonien osuus keräykseen on
tässä vaiheessa pitkälle yli 70 000 euroa.

Järjestönä meidän on kehityttävä yhteiskunnan mukana
ja meidän tulee kuunnella nuoria; heissä on tulevaisuus.
Meidän tulee olla jatkuvasti liikkeellä kasvuun.  Olemme
panostaneet uuteen viestintästrategiaan ja graafiseen il-
meeseen jonka tavoitteena on tehdä järjestömme, sen
toiminta ja aktiviteetit tutuiksi kansalaisille, sidosryhmille
ja jäsenistölle.

Kuluva vuosikymmen on merkittävä käännekohta toimin-
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Tek sti ja k uvat  Timo Al leni us P DG

Klubin kansainvälistä toimintaa
Klubi on vuosien saatossa osall istunut myös kansainväliseen toimintaan. Olemme mm. osall istuneet kaikkiin
kansainv älisiin keräy ksiin,  sekä ihan omana aktiv iteettinä toimittaneet Marjatan ja Ilmarin myötävaikutuksella
silmälaseja Sri Lankaan.

Onhan meillä oma kummilapsikin, jo toinen, siellä Sri Lan-
kassa. Yhdyshenkilönä on toiminut Marjatta. Keräyksis-
sä olemme lähes joka kerta päässeet, ainakin lähes meille
asetettuun tavoitteeseen.

Muu kansainvälinen toimintamme on ollut pääosin osal-
listumista erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin ja kokouk-
siin. Merkittävimmät osallistumiset ovat olleet allekirjoit-
taneen osallistuminen klubin edustajan kahteen kansain-
väliseen convensioon. Ensimmäinen pidettiin kesä-hei-
näkuun 2003 vaihteessa Denverissä (USA) ja toinen vii-
me kesänä Sydneyssä (Australia). Ko. tilaisuuksissa oli
mielenkiintoista vaihtaa ajatuksia eri maiden lioneiden
kanssa. Osallistujia ko. kokouksissa oli 20 – 30 000 lio-
nia.

NSR-2006 (Pohjoismainen yhteistyöneuvosto) pidettiin
Kuusamossa Rukalla tammikuussa 2006. Klubimme ja
omalta osaltaan myös muut kuusamolaiset klubit vasta-
sivat järjestelyistä. Osallistujia oli yhteensä yli 200 Suo-
mesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Suo-
ritetun nimettömän kyselyn mukaan pärjäsimme tosi hy-
vin, vaikka Rukalla oli tuolloin pakkasta 28 astetta ja kova
tuuli (vastasi 40-50 asteen pakkasta). Klubistamme on
osallistuttu myös oppimismielessä Sandefjordissa Nor-
jassa sekä Tanskan Fär-saarilla pidettyihin NSR-kokouk-
siin.

Eurooppa Forum pidettiin syksyllä 2009 Tampereella ja
siellä olimme edustettuna peräti kolmen jäsenen voimin.

Pohjois-Skandinavian piirit (Suomi, Ruotsi ja Norja) sekä
Venäjän pohjoisin piiri pitävät vuosittain Pohjoiskalottikon-
ferenssia, jossa aina on jokin teema esillä. Kyseisissä
tilaisuuksissa klubimme on ollut myös usein edustettuna.

Klubimme jäsenet ovat yllä lueteltujen tilaisuuksien lisäk-
si suorittaneet klubivierailuja eri maissa. Maista mainitta-
koon mm. Sri Lanka, Canada, USA, Englanti, Espanja,
Australia, Uusi Seelanti, Malta, Italia jne.

Vasemmalta Jouko Niikkonen, Kimmo Mustonen, 1.varapj. Sid
L.Scruggs III, PID Harri Ala-Kulju, IP Eberhard J.Wirfs, PDG Timo
Allenius ja 2.varapj. Dr. Wing-Kun Tam.

Sydney 2010.
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Tek sti Joun i Oi kari nen
Kuvat Jouk o Ni ikkonen ja Markk u Ko lvanki

LC Kuusamon 50-vuotisjuhlat
Clubin juhlat v ietettiin 13.11.2010 Oivangin lomakartanon rav intola Ukonkivessä. S amalla kun Lions Club
Kuusamo juhli 50 vuottaan, Lions Club K uusamo/Ruka täytti kunnioitettavat 40 vuotta.  Molemmat ov at juhlimi-
sen arvois ia lukuja.

Onnistuneet juhlat vaativat paljon esityötä, mutta mitä
kaikkea tämä esityö pitää sisällään? Palavereita, koko-
uksia, yhteistyötä eri tahojen kanssa, itse juhlapaikan jär-
jestelyä juhlakuntoon ja ennen kaikkea kahden klubin yh-
teistoimintaa.

Juhlatoimikuntaan kuului LC Kuusamosta presidentti
Timo Allenius sekä jäsenet Jaakko Iso-Möttönen, Kimmo
Mustonen ja Jouni Oikarinen. Kuusamo/Rukan klubista
juhlien järjestelyyn osallistuivat presidentti Pentti Säämä-
nen ja jäsenistä Markku Niemelä.

Seppeleenlasku sankarihaudalle.

50 ja 40 vuotta LC Kuusamossa ja LC Kuusamo/Rukassa olleita.
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Ennen juhlapäivää pidettiin useita palavereita joko Ho-
telli Kuusamossa, Oivangissa tai Citymarketissa. Kuten
kaikki tiedämme, usean henkilön aikataulujen yhteen so-
vittaminen vaatii järjestelyä ja joustamista sekä pitkäjän-
teistä työtä. Suuri kiitos siis juhlatoimikunnalle!

Seppeleenlasku j a ansiomerkkejä

Juhlapäivä alkoi seppeleenlaskulla sankarihaudalle. Tä-
män jeälkeen aamulla kymmenen aikaan osa leijonista
saapui Hotelli Kuusamoon vastaanottamaan ansaitut
ansiomerkit. Klubit muistivat myös eri yhdistyksiä ja yk-
sittäisiä henkilöitä stipendeillä. Ansiomerkkien ja stipen-
dien luovutukset suorittivat presidentit Timo Allenius ja
Pentti Säämänen. Tilaisuuden kruunasi suussa sulavat
täytekakkukahvit.

Piirihallituksen kokous

Kahvittelun jälkeen järjestäjien täytyikin jo kiirehtiä Ukon-
kiveen puolelta päivin alkavaan piirihallituksen kokouk-
seen. Tällä välin leideille oli järjestetty muuta rentoutta-
vaa ohjelmaa. Kello alkoi lähestyä neljää iltapäivällä, kun
puheenjohtajan nuija iski pöytään kokouksen päättymi-
sen merkiksi.

Iltajuhla

Ennen varsinaisen juhlan alkamista jäi hetki aikaa huilata
ja valmistautua päivän kohokohtaan. Myös juhlatoimikunta
teki viimeiset viilaukset ja säädöt ohjelmaan onnistunei-
den juhlien varmistamiseksi. Ennen varsinaista ohjelmaa
juhlivien klubien presidentit ottivat vastaan tervehdyksiä
ja muistamisia. Samaan aikaan ravintola Ukonkivi alkoi
täyttyä juhlavieraista. Vieraiden kiinnostus juhlia kohtaan
oli ehdottomasti kiitettävää, sillä salin jokainen istuin oli
täytetty. Tulviva puheensorina kertoi salin rennosta ja iloi-
sesta tunnelmasta.

Viisarin lyödessä seitsemän oli aika aloittaa varsinai-
nen juhla ja illan spiikkeri avasi suunsa. Sali hiljeni ja juh-
liva yleisö oli valmis ottamaan lippusaattueen seisten vas-
taan. Saattuetta seurasi Leijonamarssi ja laulu kajahti
ympäri Oivangin kankaita. Tervetuliaissanat lausui Timo
Allenius, jonka jälkeen nostettiin tervetuliaismalja. L-pii-
rin tervehdyksen toi piirikuvernööri Jarmo Rastas. Itse
juhlapuheen piti Lions-liiton edellisen kauden puheenjoh-
taja Christer Löfström. Puheen jälkeen hänelle luovutet-
tiin molempien juhlivien klubien pöytästandartit president-
tien toimesta.

Yläkuva: Stipendeillä palkittuja.

Toinen kuva ylhäältä: LC Pielavesi/Lepikko onnittelee juhlivia klubeja.

Toinen kuva alhaalta: LC Kuusamo/Pohjanakat onnitteluvuorossa.

Alakuva: L-piirin DG Jarmo Rastas ja puolisolion Pirjo onnittelemassa.
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Ritari Timo Allenius

Puheiden lisäksi ohjelmassa oli myös Kuusamon musiik-
kiopiston lahjakkaiden opiskelijoiden musiikkiesitys. Illan
ohjelmaan kuului myös ansiomerkkien jako molempien
klubien ansioituneille leijonille. Illan virallinen osuus sai
kruununsa, kun leijona Markku Kynsijärvi löi LC Kuusa-
mon presidentti Timo Alleniuksen ritariksi. Ritariksi lyö-
misen jälkeen päätössanat lausui LC Kuusamo/Rukan
presidentti Pentti Säämänen.

Juhlivat klubit halusivat muistaa myös Oivangin loma-
kartanon isäntäpariskuntaa Heikki ja Tuula Kilpelänahoa
pöytästandartein. Tämä jälkeen lippusaattue poistui sa-
lista ja oli aika aloittaa maukkaan juhlapäivällisen nautti-
minen. Ruokailun päätyttyä Kuusamon kaupungin terveh-
dyksen toi Matti Ervasti. Tervehdystä seurasi Toivo Hek-
kalan ja hänen puolisonsa duo-esitys. Tämän jälkeen
vuorossa oli vapaata seurustelua.

Juhlat päättyivät puolen yön aikaan linja-autojen haki-
essa juhlijat kohti keskustaa.

Yläkuvassa Jukka Leskelä puolisoineen.
Alakuvassa Markku Kolvanki kantamassa lippua.

Juhlayleisöä.
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Kiitos!

Onnistuneista juhlista kiitos kuuluu juhlivalle yleisölle, juh-
latoimikunnalle, Oivangin lomakartanolle, Hotelli Kuusam-
olle ja Koillissanomille. Kahden eri klubin yhteiset juhlat
eivät olisi onnistuneet ilman toimivaa yhteistyötä, jossa
suurimmassa roolissa olivat klubien presidentit. Suuret
kiitokset kuuluvat siis myös heille.

Juhlaillan juontaja Jouni Oikarinen ja puoliso Kaisa.

Yläkuva: Leijona Markku Kynsijärvi löi LC Kuusamon presidentin Timo
Alleniuksen Ritariksi.

Alakuva: Ritarin on helppo hymyillä!
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Tek sti ja k uvat  Kimmo Mustonen

Yhteistyötä partiolaisten kanssa
Kuusamossa toimiv ien partiolippukuntien, Kuusamon tunturis iskot ja –v eikot sekä Käy län Kiehiset, kanssa on
yhteisty ötä harrastettu v uosiky mmenien ajan.

Merkittävin kohde oli alkuaikoina n. 47 m2 suuruisen
majan rakennuttaminen Kuusamojärven rantaan seura-
kunnan maalle. Tämä tehtiin vuonna 1963, jolloin klubi
oli vasta kolme vuotta toiminut. Maja luovutettiin lippu-
kunnalle 19.10.1963.

Rakentaminen rahoitettiin paperinkeräyksellä ja liike-
laitosten avustuksilla. Aktiviteettia voidaan pitää yhtenä
merkittävimmistä klubin aikaansaannoksista koko toimin-
nan aikana. Majalla on myöhemmin pidetty pienempiä
polttopuu- yms. talkoita.

Partiolaisten itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen on
hankittu useana vuonna tarvikkeet.

Vuoden 2003 keväällä ja syksyllä oli usean viikonlopun
urakkana laittaa partiolaisten Oijusluomalla olevan ma-
jan katto pitäväksi ja maalata rakennus ulkoa. Hankkeen
päävetäjinä olivat rakennusalan ammattilaiset Timo Al-
lenius ja Jouko Tauriainen. Majan tultua valmiiksi pidet-
tiin klubin kuukausikokous siellä partiolaisten toimiessa
isäntinä.

Viime vuosien kieltämättä merkittävin aktiviteetti klubis-
sa on ollut ”Koillismaan Joulu” –lehden teko. Siihen on
kerätty juttuja päättymässä olleen vuoden tapahtumista,
Kuusamon historiasta, jouluun hiljentymisestä jne.

Toimittamisessa on ollut mukana sekä klubimme jäse-
niä että partiolaisia. Lehti on rahoitettu sekä mainoksia
hankkimalla että myynnistä saatavilla tuloilla. Varat on
ohjattu joko suoraan partiolaisten käyttöön tai muuhun
hyväntekeväisyyteen klubin jakamien avustusten kautta.

Alakuva on partiolaisten majan polttopuutalkoista syksyltä 2010, muut
kuvat ovat Oijusluoman talkoista vuodelta 2003.
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Teksti  Roosa Neval a / Koil liss anomat
Kuvat Vesa Tyn i / Koil liss anomat

Lantti lähteeseen auttaa

Toivomuskolikoilla voi tukea paikallista
nuorisotyötä Kuusamossa
- K un heittää lantin, v oi myös esittää toiv omuksen, kertoo Lions Club Kuusamon jäsen Timo Allenius.

Kuusamon torilla komeasti pulputtava suihkulähde on nyt
virallistettu toivomuslähteeksi. Altaanpohjalle kerääntyvät
lantit siirtyvät syksymmällä niitä tarvitseville.

Vapaaehtoistoimintaan perustuva Lions Club haluaa
tukea toivomuskolikoilla nuorisotyötä. Kohde lyödään luk-
koon syksyllä ja erilaisia ehdotuksia varojen käyttämisel-
le otetaan tervetulleina vastaan. Lions Club on luvannut
tulevalle kohteelle myös muuta rahallista lisäpanosta.

Kuusamon kaupungin kanssa yhdessä toteuttaman
hankkeen idearikas isä on Lions Club Kuusamon edelli-
sen kauden presidentti Jouko Niikkonen. Ideaa alettiin
työstämään noin vuosi sitten. Kuusamon Kaupungin yh-
dyskuntajohtajan Mika Mankisen myötämielisyyden jäl-
keen hanke sai todellista tuulta purjeisiinsa.

- Tällaiset ovat hyviä aktiviteettejä. Mitä parhain tapa
auttaa.

Toivomuslähteessä on turvallisuussyistä suojaverkko.
Aluetta ympäröivät myös valvontakamerat. Näin toivo-
taan pitkäkyntisten ja ilkivallan tekijöiden pysyvän loitol-
la.

- Päättäjäisissä joku oli jo mennyt ja laittanut fairya suih-
kulähteeseen, harmittelee Allenius.

Toivomuslähde, johon kerätyt varat menevät hyvänte-
keväisyyteen on Lions Clubin järjestämänä ensimmäinen
laatuaan. Unicefin vastaavia on Suomen kamaralla näh-

ty jo aiemmin.
Mika Mankinen heitti yhdessä Lions Club Kuusamon

jäsenien kanssa mukavan pesänmunan toivomuslähtee-
seen.

Kuvassa vasemmalta Jaakko Iso-Möttönen, Hannu
Hiltula, Timo Allenius, Jouko Niikkonen ja Keijo Pesonen.
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Teksti  ja kuva t J ouko Nii kkonen

Partiolaisten majalla LC Kuusamon
toimintaa muistelemassa
1.6.2010 muis telemassa oliv at Tauno K ortesalmi ja Jukka Leskelä ja jutusteli jana oli Jouko Niikkonen Jutustelu
tallennettiin kuvaamalla v ideolle, josta tämä teksti on kirjoiteltu melekosittain sanatarkasti.

Alakuaikoja

Jouko: No nyt niitä voitaisiin ottaa niitä niitä alakuaikojen
juttuja.

Jukka: Se koontuminen alko ennen kuin oli niinku viral-
lisesti perustettukaan...

Tauno: Muistaakseni Kiviluoto toi sen. Rupes puhumaan
siitä että semmosestaki aatteesta  kun lionista. Mikä sii-
nä että pannaan pystyyn. Siinä ruvettiin sitten kokoontu-
maan ja siihen tuli aina joku lissää. Ja sillä tavalla se
rupes isonemmaan ja sitten minä hoksin ettei tämä so-
vikkaan pirttiin, että pittää mennä hotelliin että ja siihen
sitten mentiin.

Jouko: Millä tavalla se porukka valikoitu sitten?
Tauno: No siinähän tuli verojohtaja, kirkkoherra Koivis-

to eiku tuo Poukkula oli ja sitten olikai tuo sillon vielä kih-
lakunnan, taikka tämä...

Jukka: Teenberi Tuunberi.
Tauno: Niin, se oli sitten, ja tuota...
Jukka: Kantolan Veikko
Tauno: Kantolan Veikko siinä oli kyllä ja Huotarin Jaska

taisi olla ja ketähän siinä nyt muita oli nyt näitä vanhem-
pia. Oliko se sitten kun virallisesti valittiin tuota, sitä po-
rukkaa, niin niitä johtajia siihen, niin se Korpinen tuli sii-
hen ensimmäiseksi presidentiksi ja Malinen oli sihteeri-
nä. Sitten oli vuosi mennyt niin; Jotta te kun oletta oppi-
neet niin olokaa toinen vuosi. Eikä ne pannu vastaan-
kaan siitä. Sillä lailla se meni alako se homma.

Jukka: Martti oli kaks kautta sihteerinä.
Tauno: Niin se oli kaks kautta sihteerinä.
Jouko: Niin virallisesti muotoituiko kokoukset sillä ta-

valla niinku kokousmuotoiseksi ihan heti aluksi vai...
Tauno: Kyllä se sitten. No sehän tämä Kemijärvihän oli

siinä kummiklubina ja ne kävi sieltä joku - minä en muista
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kuka - kävi Kemijärveltä. Meillä oli vielä niin se pieni po-
rukka niin ne vielä siinä että nouseeko teillä pystyyn se
tämä homma ollenkaan. No sitten me että no mikä siinä
eikun pannaan pystyyn vaan ja tuota siitä se lähti ja nyt
jo on neljä klubia jo toiminnassa että onkai sitä ollut sitä
porukkaa.

Jukka: Kyselittä lissää siitä sitten niinku...
Tauno: Siinä aina ruvettiin opettelemaan sitä aatetta

sitten ja mistä tietää mitenkä sitä touhutaan ja mitä sii-
hen kuuluu ja sillä tavalla se siitä ite kukin siitä otti sele-
vää ja tuota sillätavalla päästiin käyntiin siitä.

Jukka: No muistatkonä mitä varten siihen tuli meille kaks
kokousta? Kun heillä oli tavallisesti vaan yks kokous niin
Kuusamon klubilla oli alusta alkaen kaks kokousta joka
kuukauden ensimmäinen tiistai ja kolomas tiistai?

Tauno: Niin se oli. Siinä oli sekin kyllä että tuota jos
kaikki ei pääse silloin ensimmäisessä tiistaissa niin tuo-
ta toisessa pääsee tai päinvastoin.

Jukka: Saatiin sataprosenttinen osanotto. Niin minä
muistan että oli kymmenen vuotta Kuusamon klubissa oli
sata prosenttinen osanotto koska oli kaks kokousta.

Jouko: No olittako te minkä ikäsiä sillon?
Tauno: Niin mitä se oli Minä olin kakskytäkuus syntynyt

että kuuskymmentä – palijonko siitä tullee -
Jouko: Kolkytä neljä.
Tauno: Niin jotaki se niillä main tullee. Siinä se tuo nuo-

ruus on menny.
Jouko: On pikkusen ikkää tullu tälle porukalle.
Tauno: Enskuussa kahekskytä nelijä täytyy. Viiskytä

vuotta siinä on.
Jouko: Minkälaista se Teijän toiminta oli sitten kun kok-

koonnutta mitä te..
Tauno: No siellä tietysti suunniteltiin kaikkia tämmösiä.

Se oli lähinnä semmosta opettelua tähän laions toimin-
taan ja puhuttiin sitten ja keitettiin kahavia ja siinä juotiin
ja poristiin.

Jukka: Ja sitten kun ruvettiin kokoontumaan tuolla niin
joka kokouksessa oli esitelmä. Se oli kaikissa muissa pait-
si ei tilikokouksessa.

Tauno: Niin, niinhän se oli.
Jukka: Ja jokainen vuorollaan piti. Se lankesi kun Ma-

nulle illallinen.
Jouko: Minkälaisia nämä esitelmät oli?
Jukka: Ensimmäinen piti olla omalta alaltaan sitten mitä

keksi. Minäkin neljä esitelmää pijin enimmäkseen pank-
kitoiminnasta.

Jouko: Oliko ne pitkiä?
Jukka: Semmoset viistoista kakskytä minuuttia. Silloin

niitä sanottiin esitelmiksi nykyjään ne puhutaan alustuk-
sena. Montako esitelmää pijit?

Tauno: Minä en muista. En minä kovin montaa pitäny.
Jukka: Mulla on tallessa vielä ne kirjotettuna.
Jouko: Minkälaista tämä Kemijärven ohjaustoiminta oli?
Tauno: No ne sitten ku se virallisesti perustettiin niin

sittenhän sieltä tuli viralliset edustaja tietenkin. Oltiinhan
me sitten Tammisen Sulon kanssa tuota Kemijärvellä,
Siellä oli vuosijuhlat. Oliko ne kymmenvuotisjuhlat vai mitä
se oli. -71 tai -72 oli. Minä olin presidenttinä ja Sulo oli
sihteerinä niin me käytiin sitten siellä juhlissa. Se mahto
olla olla kymmenvuotisjuhlat.

Rahhaa hommattiin...

Jukka:  Kyllä se on ollut -70 sitten. Ja se mistä me rahaa

hankittiin alussa niin sehän oli lehtitilaus homma. Palo-
niemen Matti - Matilla oli semmonen hoito omana bis-
neksenä mutta anto sitten klubille sen lehtitilauksen ja
Matti sitä hoiti varmasti ensimmäiset kymmenen vuotta
ja sitten se anto mulle sen ja se oli semmonen tuottava
rahantulo.

Tauno: Sehän piti meijät tosiaan rahoissa se lehtihom-
ma.

Jukka: Koskisen Jussi tuota ku oli kansakoululla sih-
teerinä. Lähetti kaikille opettajille ja ne tilasi. Ja siinä oli
sitten melekonen homma mulla, kun ne tilaukset vei ja
vielä sitten ne rahastaa. Ja sitten kymmenen vuoden
päästä otettiin tämä Rukakin siihen.

Tauno: Ethän sinä valittanut koskaan siitä.
Jukka: Kyllä minä lopulta rupesin valittamaan, niin ne

lupasi palakata mulle apulaisen siihen. Minulla oli apulai-
nen sitten, mutta olihan se ku oli nelijä- viiskyttuhatta
parhaana vuonna tuotto niin se oli aikamoista tuloa. Niin
tosin siitä meni kymmenen tuhatta tuolle Ruka klubille
mutta jäi siitä meillekkin. Varmaankin tilinpäätöksissä
näkkyy ne luvut. Se oli aika pitkään se homma. Sitten
Malisen Martti sitä vähän aikaa hoiti. Sitten kun ne  ei
ennää lehillä ollu niitä asiamiehiä vaan ne hoitaa muuten
tilaukset. Soittelevat että oisko nyt hyvä aika jutella. Sii-
hen se homma kuoli.

Jouko: Oliko sitä muita ku tämä lehtijuttu niinku ansain-
taa – talakoita?

Jukka: Talakoitahan oli kyllä niitä käytiin...
Tauno: Mikäs siinä oli vielä se semmonen josta saatiin

kans...
Jukka: Tämä oli tämä maitoveikkaus oli
Jouko: Maitotilipäivänä?
Jukka : Kuusamon Osuusmeijeri ottaa vuojessa mai-

toa vastaan niin myytiin arpoja ja...
Jouko: Sehän on pitkä arpajainen. Vuojen mittanen ar-

vonta?
Jukka: Piti arvata paljonko meijeri ottaa maitoa vas-

taan johonkin aikaan mennessä. Eihän meillä jääveikka-
usta ollu.

Tauno: Ei sitä tainnu olla.
Jukka : Tämän lisäksihän me käytiin auttamassa tuon-

ne sota... Mursulle käytiin talo kattamassa.
Tauno: Joo. Sittehän tuolla oli joku metsän istutus.
Jukka : Joo tuolla Rukalla päin uuvesta viitostiestä sem-

monen kilometrin verran. Mehän käytiin sitä kahtomas-
sa ja kun oli kasvanu isoksi.

Jouko: Sehän alakaa olla kaatokunnossa.
Jukka: Se on varmaan jo kaajettukkin. Mutta joskus

tässä käytiin kahtomassa sitä.
Jouko: No mihin ne rahat käytettiin?
Jukka: No kymmenvuorisjuhlassa jaettiin runsaasti ra-

haa. Partiolaiset oli tietenkin, sotaivalidit ja veteraanit ja
tämmösille järjestöille jaettiin. Se oli, jos minä muistan,
parikymmentätuhatta jaettiin kymmenvuotisjuhlassa jo. En
minä varma ole, mutta paljon isommista rahoista oli kyse
kuin nyt.

Jouko: Entä näin vuosittain – tavallisesti?
Jukka: Vain hädänalaisessa tilassa. Jos tulipalo oli niin

heti vietiin sinne ensiapu. Joku summa rahana. Joo ra-
hana vietiin tämmösiin katasrofeihin – aina vietiin. Se oli
automaattinen.

Jouko: Se oli aktiivista se osallistuminen. Paljonko tei-
tä oli kaikkiaan silloin alussa?

Jukka : Niitähän oli vajaa kaksikymmentä perustavas-
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sa kokouksessa. Mutta silloin kun minä tulin, niin silloin
meitä oli jo lähes kymmenkunta kun meitä silloin otettiin
vastaan kerralla. Hannulan Tauno muummuassa oli. Sit-
ten tämä maanmittauksen joka oli ja Pöyliön Topi oli ja –
en muista meitä oli kymmenkunta silloin.

Jouko: Se piti olla suositeltu?
Jukka: Joo se tuo Paloniemen Matti - kun minä tulin

pankkiiin töihin - niin Matti sano mulle että sinä lähet sit-
ten laioneihin. Sypistä oli muttei Osuuspankista. Tosiaan
kun meillä oli kaks kokousta niin helmikuun kokouksessa
valittiin eiku äänestettiin. Piti olla sata prosenttinen kan-
natus. Ja sitten toisessa kokouksessa oli tämä valan van-
nominen. Korvenpään Esko tuli myös - tuli tässä mie-
leen. Tosiaan meillä oli joka vuosi vuosijuhla johon osal-
listuttiin lähes sataprosenttisesti. Ei niinkuin nykyään että
tulee neljä viis laionia niin silloin tuli kaikki.

Jouko: Niin valtakunnalliseen?
Jukka: Eikun oma vuosijuhla.
Jouko: Oma vuosijuhla?
Jukka: Oma vuosijuhla joka vuosi.
Jouko: Se oli juhla silloin.
Jukka: Se oli juhla. Silloin ensimmäisessä juhlassa jopa

tehtiin pöytäjärjestys ja klubimestari saatteli sinne pöy-
tään. Sitten siellä oli ohjelmaa mitä milloinkin. Yhessä
yhteislaulussa  laulettiin ja sitten kun oli muut, laulettiin
Väliaikanen  ja kun kaikki oli lopettanut niin Huotarin Jas-
ka nousi pystyyn ja laulo että;

Piilika tyttökin lottaa pussaan
ylioppilas on arvoltaan
Jos joku suomeksi häntä tervehtii
ei hän ymmärrä laisinkaan
Lehmän hajunkin se puuteri poistanut on
saksain poikain suukko on korvaamaton
Tuuri parempi on Hitlerin pojilla
saavat vastaukset Ih liebe dih.
Jaska sai abloodit.
Se ensimmäinen kymmenvuotisjuhla oli semmonen

reipas.
Tauno: Se oli reipas. Sitä oltiin nuoria ja riehakkaita.
Jukka: Niin ja kun se Kemijärvi toi sen pytyn niin minä

en muista  kuka se ensimmäisenä hoksasi tilata tai tarjo-
ta konjakkia.

Tauno: Niin että pitää vihkiä tuo pytty ja tilasivat poru-
kassa sen pöytä konjakkipullon ja kaasivat siihen sitten
pyttyyn kiertämään.

Jukka: Sitten tuli tarjoilija
Tauno: Se pytty siirty sitten seuraavaan pöytään ja ne

osti pullon ja sillä loppu ne konjakit.
Jukka: Se oli lauantai kun oli ne juhlat. Meni Kyrönkarin

Matti vieraiden kanssa sunnuntaina Koillispohjaan ja olis
halunnut tarjota konjakit. Tarjoilija; Ei meilla ole konjakkia
kun laionit illalla joivat kaikki.

Jouko: Kymmenvuotisjuhlissa?
Jukka: Kymmenvuotisjuhlissa.
Tauno: Minä siinä vähän säästyn siinä että...
Jukka: Et joutunut tarjoomaan?
Tauno: Kyllä minä jouduin tarjoomaan. Vaan se tuo Aha-

van Erkki soitti, Siellä oli piano. Minä olin kuitenkin sen
verran hiprakassa että minä rupesin laulamaan sitten nii-
tä tuttuja lauluja ja mulla meni aika siinä etten minä ke-
rinnyt niin monta ryyppyä ottamaan että melekein sele-
vänä selevisin sieltä. Säästyin siinä.

Jukka: Minä tuota jäin viimeseksi siinä tarjoilemisessa
ja ei ollu kuin kallista konjakkia ja minä jouduin tarjoa-

maan tai pankkihan se ense minä tarjonnut Osuuspankin
puolesta. Mulla oli siellä johtokunnan varapuheenjohtaja
niin minä sanoin että kai me nyt tarjotaan. Oisinko yksin
uskaltanut kun olin ollut talossa vasta vähän aikaa.

Akti viteetteja

Jouko: No miten se tämä (partiolaisten)majahan oli. Tuo-
ta rakennittako te ite vai?

Jukka: Talakoilla.
Tauno: Talakoillahan se.
Jukka : Kai siinä käytettiin joku ammattimies.
Jouko: Joku pomo oli?
Jukka: Vanttajan Tauno oli. Ite tehtiin mitä voitiin. Siinä

edellisessä kertomuksessa tämäkin löytyy parhaiten.
Jouko: Ei sinne kaikkia tietenkään oo sopinu siihen-

kään historiikkiin.
Tauno: Kyllähän sitä viiessä vuosikymmenessä on kai-

kenlaista tietysti tapahtunu.
Jukka: Ja sittenhän meillä on ollut tämä julukasutoi-

minta. Kirjoja. Tämä Kronikka Kuusamon paimenista eli
kirkkoherroista jonka Poukkula on tehny se on me kus-
tannettu ja myyty sitten ja sitten tämä Seppo Ervastin
tämä... Sanoppa nyt se kappalainen joka oli täällä – joka
on loppunu kesken – tuo.Se on ruotsinkielinen,  ja Sep-
po sen suomenti ja sitten julkastiin se. Se oli täällä kirk-
koherran apulaisena joka sen kirjotti.

Jouko: Mikä sen ensimmäisen kirjan nimi oli?
Jukka : Tämä oli ensimmäinen se jonka Seppo Ervasti

käänsi. Toinen oli jonka Poukkulan kirjoittama Kronikka
Kuusamon paimenista, kirkkoherroista. Sitä on vieläki
jälellä vissiin jonkun verran. Mutta tätä Laaguksen Laa-
gus kirjoitti niin oli.

Tauno: On vielä yksijuttuhan tässä jäi pois. Liippajuttu.
Jukka: Niin Sehän se oli suuri aktiviteetti
Tauno: Niitä taitaa olla vieläkin.
Jouko: On niitä liippja jonkun verran jälellä.
Jukka : Ostettiin kokonaan sen mitä oli.
Tauno: Oli hyvä liippavuosi.
Jukka: Se tuotanto ostettiin – sieltä saatiin niitä liippo-

ja. Siinä oli ensin semmonen oliko se muovi tuppi mutta
sitten ruvettiin teettämään näitä tuohituppeja.

Tauno: Siitä kertomus rahtimiehistä ku niillähän hevos-
miehillä saapasvarressa oli aina liippa. Sitten tuollaOu-
lun markkinoilla niin naljailivat kuusamolaisille että tuliko
hyvä liippavuosi. Se otti sieltä saapasvarresta ja pyyh-
käs poskelle ja se meni poikki. Muuten tuli hyviä mutta
kovanlaisia.

Jouko: Lopettiko se liippatehas toimintansa?
Jukka: Lopetti. Niitähän oli kai peräti viistuhatta?
Tauno: Oli kai. Niitähän oli tosiaankin. Ei niitä kai niin

laskettu mutta semmosen arvion olen kuullut. Kellokos-
ken Antti haki kuorman niitä ku sillä oli kuorma-auto ni
kävi niitä hakemassa Jyrkältäkoskelta.

Jouko: Kuorma-autolla? Niitä oli niin mahoton. Mihin te
ne laitoitta?

Tauno: Kenen varastossa ne nyt oli sitten? Minen muista
sitä. Ne oli jossakin varastossa.

Jouko: Kyllähän niille piti olla jo iso tila.
Tauno: Niin kyllähän niille piti olla iso tila.
Jouko: Nythän niitä on vissiin kymmeniä oisko sata-

kunta liippaa vielä jälellä.
Jukka: Eikö oo sen enempää?
Jouko: Ei ne mahottomissa määrissä kyllä oo. Minen
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kyllä sitä varastoo oo nähäny. Mites tämä toiminta on
sitten muuttunu tässä ajansaatossa?

Tauno: Noo en minä tiiä. Siinähän nyt on ollut vähän
vaihtelevaa on ollut. Tietenkin...

Jukka: Se on muuttunut tämmöseksi kokoontumiseksi
eikä kokouksiksi.

Tauno: Niin minä en nykyään monessa kokouksessa-
kaan ollukkaa kun tuota eikä tuo kunto aina oo niin k o -
vanlainen. Niin oon laistanu.

Jouko: Kokoontumisethan on tullu tässä ikäänkuin vii-
meaikoina.

Jukka: Niin pari vai vuoden verran kun ne on muuttunu
kokoontumisiksi, mutta nuo esitelmät on jääny pois että
joku aina on vuodessa ollut joku jostakin

Jouko: Tämmösiä pieniä alustuksia on ollu kuitenkin
että.

Tauno: Niin olihan se sitten tämä kun ne kävi tuolla sei-
lonilla.  Hinkkalat - siellähän oli se kummilapsi

Jukka: Niin kummilapsitoiminta. Joukokin tietää tämän
kummilapsitoiminnan. Se on vieläkin siellä. Marjatta käy
nyt ku... Minä muistan kun tuo Ilmari piti viimesen puh-
heenvuoron; Hän toivoo että hän vielä kerran sais käyvä
siellä. Ei ne kaikki toiveet aina toteuvvu.

Jouko: No miten se kymmenvuotisjuhlan jäläkeen oli
tämän toiminta sitten...

Tauno: Keränen oli silloin presitenttinä kun oli ne vuosi-
juhlat. Arvi Keränen.

Jukka: Rajaseutukonsulentti oikein virallisesti. Vaikka
se virka lakkasi niin pijettiin Arvia niin kauan kuin se oli
niin...

Jukka: Sittenhän on sitä urheiluahan on harrastettu. Len-
topalloa meillä oli aina. Meijän klubihan oli alakuaikoina
ensimmäinen kymmenen vuotta aivan voittamaton tässä
piirissä Sitten ku vanhattiin niin...

Jouko: Sitten on valta vaihtunu. Nythän meillä on taas
uusia uusia kykyjä että... Viimeks vähä mokattiin tässä
vuojen vaihteessa. Meillä oli hyvä porukka mutta me pe-
lattiin vähä huonosti.

Jukka: Viestihiihto oli kova tuota Ruka klubia vastaan
että tuota. Siinäkin pitkän aikaa pärjättiin. Minäkin oon
monta viestiä hiihtäny. No ei siitä montaa vuotta aikaa oo
kun meillähän oli hyvä porukka. Voitettiin. Oli tuo Kujalan
Jouko ja Imposen Esko oli vielä ja Tauriaisen Jouko. Eipä
toisilla ollut mitään puhumistakaan. Mutta nyt. Empä
muista miten kävi viimeksi.

Juhlia

Jouko: Nyt saattas olla taas kova porukka. No miten se
tämä – Pielavesi - kummiklubi. Missä välissä se on tullu?

Jukka: Onko se silloin kun tuli tuo Viitalan Alpo tänne
niin. Ne tulivat tänne käymään. Otettiin...Alpohan oli siitä
klubista. Se oli reipasta porukkaa se...

Jouko: Nehän on vieläki. Kävivät tässä.
Jukka: Oli kovat juhlat vai?
Jouko: Semmoset viihteelliset.
Jukka: Minä muistan kun minä olin sihteerinä ja Alpo

presdenttinä. Mentiin Ouluun vuosikokoukseen. Niin Alpo
tietenkin että tuota... Se oli aamulla yheksän aikana että
mennään kahtoon enne kokousta. Pojat oli täydessä vau-
hissa siihe aikaan. Pielaveen.. Silloinhan varmasti käy-
tiin tuota näissä vuosikokouksissa tai mikä se oli kokous
sillon. Ni aina kävi presidentti ja sihteeri. Rahastonhoita-
jaa ei aina ollu.

Jouko: Minkälaisella porukalla te olitta?
Jukka: No vaimot oli mukana että ei sen enempää. Pre-

sidentti sihteeri vaimoineen oli.
Tauno: Minun täytyy tunnustaa että. Olikohan se La-

hessa silloin se kokkous. Minä en ollut kun minulla ei
suonut terveys ei oikein pitkille matkoille.

Jukka: Minä kävin Kouvolassa. Muistan kun lähettiin
tuolta Kouvolasta junalla. Ei kovin pitkälle päästy. Oisko-
han sata kilometriä ni jäi auto junan alle. Siinä oli Radan
varressa asuva poika lähtenyt. Ottanut auton käyttöön ja
lähti ajamaan. Ei nyt pitäis junaa tulla ja ajo niin että auto
meni keskeäpoikki ja takapenkillä oleva säily elävänä että.
Mutta siinä etupenkillä kuoli. Me mentiin kahtomaan sin-
ne puskurin luokse niin siellä jalat... Semmonen sattu sil-
lä reissulla.

Jouko: No kävittäkö tuolla Kemijärvellä sitten?
Jukka: Vuosijuhlassa oli aina. Ainahan meillä oli edus-

tus näissä naapuri klubeissa Taivalkoskella, kummiklu-
bissa ja onkohan se nyt vähä vähentynyt mutta silloin
käytiin kyllä säännöllisesti. Presidentin ja sihteerin rouva
myös.

Jouko: Joka vuosi vuosijuhlassa?
Jukka: Eiku näissä isoissa merkkivuosijuhlissa.
Jouko: Oltiinhan me tuo... Onkai me Kemijärvellä käyty

ja...
Jukka: Entä Taivalkoskella?
Jouko: Taivalkoskella minä en oo käyny kyllä.
Jukka: Taivalkoskella on käyty. Posiolla käytiin.
Tauno: Käytiin tuon Vanttajan Taunon kanssa . Oliko

se minä rahastonhoitaja vaan oliko se Vanttajan Tauno.
Käytiin Sallassa. Vaan minä en muista tuota mikä juhla
se siellä sillon oli Tietenkin se vuosijuhla. En ole ihan var-
ma. Kyllä me käytiin siellä.

Jukka: Onhan se tuo Kemijärven klubi käynyt meijän
vuosijuhlassa. Eikö se ole säännöllisesti käyny.

Jouko: On se käyny.
Jukka: Kummiklubi.
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Talakoita

JoukoKuusamon Tunturiveikoille vasemmalla. Niin se on
näillä vasemmalla kädellä tervehtiminen.

Seitemän kuus. (Patiolaisten majalla olevia muistami-
sia hyllyllä)

Jukka: Sata-Hämeen Vasamat. Ne on käyny vierailulla
täällä. Isompi se on se kun oltiin silloin rakentamassa.
Minä kävin kaks kertaa. Siellä.

Jouko: Missä?
Jukka: Sitä isompaa majjaa tuolla Oijusluomalla.
Jouko: Niin sitä kattohommaa - maalattiin siellä.
Jukka: Minä olin paljon enemmän maalissa kuin koko

remonttiporukka.
Jouko: Kävitkö räystäällä?
Jukka: No räystäälle kannon niitä tarvikkeita niitä laat-

toja. En noussu sinne.
Jouko: Timppahan siellä oli ketteränä siellä katolla.
Jukka: Alleniuksen Timohan se oli. Olitkai se sinäkin

siellä.
Jouko: Vähempi minä olin siellä katolla asti.
Jukka: Kuka se sitten oli Timolla kaverina?
Jouko: Kimmo.
Jukka: Kimmo joo...
Jouko: Olikai se joku muukin siellä oli  tuo...
Jukka: Oli meillä joku pelekästään kahvinkeittäjä oli en

muista kuka. Sinä se soitit ja sinun autossa sinne men-
tiin. Kaks kertaa minä olin siellä. Ja kun maalattiin niin
siellä oli joku siellä telineillä maalaamassa ja minä maa-
lasin alakertaa.Mutta ei se ollut suuri se talkoo porukka
sillon. Oli kaimeitä neljä vai viis miestä.

Jouko: Vajjaa kymmenen siinä taisi kaikkiaan osallis-
tua. Oisko kaheksan. Siellä oli siellä Matin talakoissa
metänraivuuhommassa. Siellähän oli iso porukka. Se oli...
Se taisi olla näillä viimevuosilla issoin talakooporukka mitä
on osallistunukkaan.

Jukka: Missä se oli talo jota tehtiin tuolla Se oli tämä
seurakuntatalosta tämä Kaartinen se oli. Siitä on kuvakin
jossain kun alettiin. Se oli tuolla kauempana jollekkin isolle
perheelle.

Jouko: Vähempi niitä on nyt  talakoita ollut viimeaikoi-
na ollut.

Jukka: Vähemmän on ollu.
Jouko: Vohloselle tehtiin halakohommia ja piha siivousta

ja oliko se Tauriaisen Joukolle vissiin jotaki töitä – oisko
siivous halakohommaa se oli sekin.

Jukka: Oliko se kun Jouko anto niitä jätkän kynttilöitä.
Teittekö te niitä joita myytiin sitten? Joukolla kun jäi silloin
niitä pölökkyjä niistä tehtiin niitä jätkänkynttilöitä. Milloin
se tämä joulukuusi homma tuli? Sekkään ei ole kovin
vanaha juttu.

Jouko: Sitä minä en ossaa sanoa. Lehtihommahan nyt
on ja tämä partiolaiset ei ole kovin vanha - kymmenkunta
vuotta.

Jukka: Ei oo. Se on nyt meijän nykyinen paras aktivi-
teetti tämä lehtijulkasu tai tuottosin. Kyllä memuutaman
kerran kans otettiin tuolla Yli-Poussulla kauroja ja tehtiin
lyhteitä myyntiin joulun aikaan.

Tauno: Olihan se sekin.
Jouko: Saattas menestyä vieläki.
Jukka: Meillä oli se sitten mieskuorolla se sitten. Ei se

tuottanu . Hekkalan Riston pellolla kasvatettiin. Silloin kau-
pat rupesi myymään sellaisia kauniita lyhteitä. Tosiaan
siellä Väinön luona käytiin talakoissa.

Jouko: Onkai niitä jonkinmoisia sattumuksiakin sattu-
nu ajan saatossa – tapauksia joita voi kertoakkin?

Tauno: Ainahan niitä siellä on. Nyt ei tietenkään yhtä
äkkiä tule mieleen.

Jouko: Se kun porukka on ollut tässä klubiporukka se
on ollu aika pysyväisiä. Ei se vaihto niin mahottoman is-
soo oo.

Jukka: Ei se oo kun nykyään että kun tullee niin saat-
taa jäähä  pois. Siihen aikaan ei eronnu ei juuri kukkaan.
Pois mitä lähti täältä. Nissinen lähti pois ja mikäs se oli
kunnalliskodin työnjohtaja sekin meni pois. Ei sieltä eron-
nu...

Jouko: Eikö se ollut tiukempaa se jäsenyys että jos oli
kahesta pois niin saatto pian lähteä erotus tullee. Erotet-
tiinko niitä?

Jukka: Ei niitä erotettu mutta nuhdeltiin. Puhuttelu –
presidentin puhuttelu. Mutta ei sitä kun ensimmäisen
kymmenen vuoden aikana saavutettiin sataprosenttiset
nii ei sitä Joskus joutu paikkaamaan.

Jouko: Millon se sulla oli presidenttihomma?
Tauno: Seitkytä yks ja kaks oli.
Jouko: Minkälainen oli vuosi?
Tauno: Noh Minähän nyt olin tietysti vähän vaatimaton

silloin mutta kuitenkinhan se vuosi meni siinä ja ei se nyt
mittään erikoista silloin ollu.

Jouko: Onko mittään jääny semmosta erikoisempaa
mieleen?

Tauno: No eipä eipä siinä oikeastaan tuota aikaa on
menny niin...

Jukka: Mulla on jääny. Mulla oli seitkyt viisi seitkyt kuus
presidenttinä. Silloin Erkki Korpinen kuoli silloin justiinsa.
Verojohtaja oli. Retkusiivestä ei kärsi mittään puhua.

Jouko: Voi siitä puhua. Eikö silloin ollut vähä voimis-
saan retkusiipi?

Jukka: Oli oli. Joka kokouksesta jäi vajjaa kymmenen
puolikymmentä henkeä sinne istumaan. Minäkin sorruin
sinne joskus. Joku konnan retkusiiveksi nimitteli. Eikait
me semmosia retkuja oltu.

Jouko: Missä se kokoontu...
Jukka: Heti, hotellissa jatkettiin siirryttiin. Saatettiin sitä

käyvä muuallakin. Leppäsaajon Pekka oli poikamies,
Pekan tekemää viiniä maisteltiin. Sitten Pekka vakaantu.
Retkusiipi. Onhan siellä nytkin. Kyllä minä oon  nähnyt
teitä siellä. Etkai sinä oo sortunu.

Jouko: Oon minä ollu siellä Eikä se sillai sortumista oo
ollu että ihan vapaaehtosesti.

Jukka: Eikä siellä muuta kun jutellaan ja parannetaan
maailmaa. Eikö niin. Kun kokouksissa ei saa puhua
politiikkaa.

Jouko: Kyllä se vähäsen virittelyä ollu se retkusiipihom-
ma meillä tuota niin eise... On siltä kyllä tulluideoita kyl-
lä. Sillätavalla on... On tainnu joku totteutuakkin niistä.

Jukka: Se on ihan väärä nimi se retkusiipi.
Tauno: Saattaa olla että ne on hyvin tarmokkaampiakin

ne ne jotka siellä ovat...
Jukka: Aktiivisempia varmasti ovat.
Jouko: Se on vissiin kaikenaikaa ollu se retkusiipihom-

ma?
Jukka: No alussa se kyllä oli. Onko se välissä ollu vähä

hilijasempaa on se vähä hilijasempaa ollu.
Jouko: Oli se Muuan vuosi tuossa Ei mittään.
Jukka: Kuhan pannee tuon kameran kiinni niin minä

kerron yhen jutun retkusiivestä...
Pane pois...
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- - - -
Jouko: Onko näitä paljon jaettu näitä huomionosoituk-

sia? Matillehan meni. Onko aikasemmin ollu?
Jukka: Onkohan meillä... Ei tuu mieleen kyllä. Se sen-

verran nuori. Sinäkin oot ollu jo mukana. Minä vuonna
sinä tulit?

Jouko: Yheksän viis se taisi olla...
Jukka: No on se saattanu olla aikasemmin sitten...
- - - -
Tämähän on tämä hyväntekeväisyyskonsertti meidän

vanhin aktiviteetti. Minäkin hoidin sitä toistakymmentä
vuotta. Silloin alakuun naisklubi jako ne rahat. Siinä oli
kyllä seurakunnan ja sosiaalitoimen edustaja. Pankilla is-
tuttiin ja siinä kelle annettiin mutta sitten jaettiin rahat.
Osalle annettiin sekkinä ja jos oli semmonen että tuota
isäntä että käytiin emännälle viemässä. Me Malisen Mar-
tin kanssa käytiin monta kertaa viemässä. Nyt jakaa seu-
rakunta. Jne...

Ladyt

Jouko: Miten se sitten tuota tämä ladyhomma sitten mat-
kaan tuli?

Jukka: Siitä lue. Tässähän tämä lukkee. (Ellin tekemä
kirjoitus). Ensimmäisen ladyillan jonne Lilli vei minut uut-
ta jäsentä paikka oli yhdyspankin konttorin yläkerta. Se
oli Jutilalla sitten. Sehän niillä oli suurin työ. Kirkkotekstii-
lit teki. Lahjotti ne. Ne on vieläkin käytössä Kuusamon
kirkossa.

Jouko: Mitkä tekstiilit?
Jukka: No nämä papin kaavut ja vihki ryijyt ja tämmöset.

Siinä on siitäkin. Se on ollu aikamoinen homma siitä oli
kuva kun luovuttivat sitten.

Jouko: Nehän on ollu tarpeeseen. Pitkän aikaa on ol-
leet käytössä.

Jukka: Se oli. Keräsen Märttähan tuli tuota – käsityö-
opettaja niin sehän siellä oli niinku. Kyllä se siinä mainih-
tee.

Jukka: Se oli pitkä aikaa presidentin rouva piti kokoon-
tumisia. Eihän niillä niin issoo homma ollu noin rahalli-
sesti.

Jouko: Joo täällä on rieskoja leivottu ja... joulumyyjäi-
siin. (Kuvaa katellaan ja tunnistetaan henkilöitä).

Tauno: Näyttää niin tyttösiltä...

Lopuksi otettiin valokuvat.

Tek sti Reij o Pa losaari
Kuva Markk u Ko lvanki

"Se saapas"
Tuli kohdallesi... Mitä teit Veli - Hyv ä ?

Saapas on  ollut klubillamme 35 - vuotta, saatuamme
sen kummiklubiltamme Kemijärveltä 8.11.1975    lahjaksi
täyttäessämme 15-vuotta. Saapas on osoittautunut hy-
väksi tapakouluttajaksi ja muistuttajaksi veljellisestä käyt-
täytymisestä kartuttaen hallintotiliä.

Moni veli on joutunut " sakkolantin” saappaaseen pudot-
tamaan, kun ei ole muistanut laittaa merkkiä rintaansa,
on myöhästynyt kokouksesta, on puhunut tuhmia tai her-
roitellut, keskeyttänyt toisen puheen, kokouksessa salli-
nut puhelimen soida. Syitä on ollut monenlaisia. On pitä-
nyt keksiä itsellensä sopiva syy laittaa rahaa saappaa-
seen, jotta hallintotilin vaje saadaan pienemmäksi.

Kerran sattui " suurmoka ", kun oli uuden veljen vastaan-
otto ja oli jo aika, kun lähes jokaisella oli se kännykkä
taskussa. Kummiveljellä alkoi puhelin soida kesken pu-
heen. Silloin saapas astui veljen eteen ja käsi veljellä siir-
tyi lompakkoon löytäen sieltä suurimman setelin, jonka
saappaaseen pudotti. Näin oli " moka " korjattu ja saapas
astui omalle paikalleen tarkkailemaan kokouksen kulkua.

Saapas voi joskus tehdä kipeää, mutta hyvä tahto pois-
taa kipeän, sen on saanut moni veli kokea.
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Tek sti Mark ku K olvanki

Taustatyötä nuorisotyön hyväksi
Yksi osa  LC-Kuusamon tekemästä palvelusta on nuorisoty ön tukeminen monin eri muodoin, muun muassa
LE O-toiminnan ja nuorisovaihdon kautta.

LEOklubit

Näkyvin on LEO eli Lions Internationalin kansainvälinen
nuorisojärjestö. Paikallinen toimija on  Leoklubi, jonka pe-
rustajana ja taustavoimana toimii aina jokin lionsklubi.

Leoklubien jäsenet ovat 12-30 vuotiaita nuoria. Van-
hempien kuuluminen lionsjärjestöön ei ole edellytyksenä
jäsenyyteen Leoklubissa.

Leotoiminnan tarkoituksena on edistää nuorison palve-
lutoimintaa, antaa jäsenille tilaisuuksia kehittää itseään
ja saada kokemuksia johtamis-, organisointi- ja palvelu-
tehtävistä.

Valitettavasti Kuusamossa ei ole ollut useaan vuoteen
toiminnassa Leoklubia, syynä lienee nuorten muuttami-
nen varhaisessa vaiheessa toiselle paikkakunnalle opis-
kelemaan.

Nuorisovaihto

Lions-klubien Kansaivälinen Järjestö järjestää ja koordi-
noi 17-21 vuotiaiden, pääasiassa kesäaikaan tapahtuvaa,
nuorisovaihtoa.

Vaihto toteutetaan 3-6 viikon mittaisina leireinä, joiden
aikana tutustutaan muihin maihin sekä kulttuureihin. Lei-
reihin liittyy aina noin viikon mittainen perhemajoitus pai-
kallisessa perheessä. Sijoitusperheinä on usein myös
muita kuin Lions toiminnassa mukana olevia.

Toiminta on kaksisuuntaista, Suomesta lähtee ja Suo-
meen tulee nuoria.

Nuorisotoiminta on lionsklubin aktiviteetti. Klubissa on
nuorisovaihtoa hoitava, tähän tehtävään valittu nuoriso-

Nuorisoleiri Oivangissa 2003.

Turvallista laskeutumista kansainvälisen leirin yhteydessä
Ruoppijärven kallioilla.
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vaihtaja. Klubit toimivat yhteydenpitäjinä ja avustavat
myös rahallisesti lähtevää nuorta tai leirijärjestelyjä oman
piirinsä alueella.

Tehdessään päätöksen osallistua nuorisovaihtotoimin-
taan klubi sitoutuu samalla vastavuoroisuuteen. Järjes-
tämällä Suomeen saapuvalle nuorelle isäntäperheen klubi
voi lähettää nuoren ulkomaille.

LC-Kuusamo on perinteisesti osallistunut lähes vuosit-
tain erilaisten kansainvälisten leirien järjestämiseen tai
lähettänyt nuoria ulkomaille. Kuusamossa on pidetty use-
ana vuonna Suomen lionsliiton talvileirejä ja vuonna  2003
järjestettiin kaikkien Kuusamon klubien yhteisponnistuk-
sena kesäleiri.

Leirille osallistui 33 nuorta useista 13 Euroopan maas-
ta ja lisäksi kolme nuorta Turkista, yksi Pakistanista sekä
kaksi USA:sta. Suomesta viisi nuorta toimi apuohjaajina
ja ryhmänjohtajina. Oman ohjaustyönsä lisäksi he tietysti
perehdyttivät omalta osaltaan vieraita suomalaisiin tapoi-
hin sekä kultturiin. Leirillä leiriläiset saivat monipuolisen
kuvan suomalaisesta ja tietysti erityisesti Kuusamon ja
Pohjois-Suomen elämänmenosta ja luonnosta. Leiriläi-
set mm. meloivat Oulankajoella Kiutakönkäältä Jäkälä-
mutkaan.

Leirin jälkeisen viikon leiriläiset olivat perhemajoitukses-
sa pääasiassa Kuusamossa, mutta myös eri puolilla Poh-
jois-Suomea L ja I-piirien alueella.

Lions Quest toiminta

Klubimme on avustanut vuodesta 2007 alkaen joka vuo-
si Quest-koulutukseen osallistuneita opettajia. Onpa, täs-
sä historiikissa toisaalla oman näkemyksensä Quest-kou-
lutuksesta kirjoittanut, Kari Järvinen osallistunut koulu-
tukseen jo kahdesti ja ollut erittäin tyytyväinen koulutuk-
sen sisältöön ja laatuun.

Rauhanjulis tekilpailu

LC-Kuusamon toimesta on Nilon koulupiirin alakoulut
vuorovuosin osallistuneet Rauhanjulistekilpailuun.

Suuri menestys klubimme sponsoroimalla työllä on vielä
saavuttamatta, mutta tärkeintä kilpailussa onkin saada
pienet koululaiset ajattelemaan maailmaa laajemminkin
kuin pelkästään kodin ja oman koulun ympyröitä.

Piirustuskilpailussa korostetaan rauhaa, suvaitsevai-
suutta ja kansainvälisen yhteisymmärryksen merkitystä.

Osallistujia on ympäri maapallon. Pääpalkinnon voitta-
ja palkitaan US$ 5000 sekä matkalla New Yorkiin palkin-
tojenjakotilaisuuteen, vanhemmat mukaanlukien.

Muu avustustoiminta nuori sotyöhön

Vuosittain LC-kuusamo avustaa paikallista partiotoimin-
taa sekä rahallisesti että tarjoamalla partiolaisille rahal-
lista korvausta vastaan talkootyötä.

Myös stipendeja jaetaan koululaisille vuosittain sekä
avustetaan nuorisoon kohdistuvaa toimintaa anomusten
perusteella.

Useana vuonna on avustettu Kuusamolaisia nuoria,
maksamalla osallistumismaksut Oivangin Nuorisokeskuk-
sen järjestämille kansainvälisille leireille.

Yhteistoimintaa ja yksilösuorituksia nuorisoleirillä Oivangin nuoriso-
keskuksessa.
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Teksti  ja kuva  El li Leske lä

Lions-lady muistelee
Pieni perheemme;  isä-Jukka, parin kuukauden ikäinen Juha-es ikoisemme ja minä saavuimme Kuusamon
pakkasiin tammikuun alussa 1963. Välittömästi meidät otti lämpimään huolenpitoonsa l ionpariskunta Lil li ja
Matti Paloniemi, jois ta tuli perheemme tuki ja y stäv äperhe sekä Matista Jukan kummi Lions-veljeskuntaan.

Muistan elävästi ensimmäisen lady-illan, jonne Lilli minut
vei ja esitteli uutena jäsenenä. Paikka oli Yhdyspankin
konttorin yläketa, Jutilan perheen koti. Olin tietysti ujo ja
jännittynyt, muta kaikki olivat niin rentouttavan mukavia,
että ensi tapaamisesta jäi hyvä mieli. Ladyt kokoontuivat
tuolloin vuoroin toistensa kodeissa ja maksoivat emän-
nän hoitamasta tarjoilusta sovitun summan keräyskas-
saan.

Ladyjen toiminta oli pienimuotoista avustustoimintaa ja
virkistyksen järjestämistä vanhuksille ja sairaille. Mieliin-
painuva oli vanhan Raatesalmen jouluinen vierailukäynti,
jolloin tarjosimme asukkaille kahvit. Vanha, arvokas mil-
jöö jäi erityisesti mieleen, ja murhemielin olen katsellut
tuon arvorakennuksen myöhempää alennustilaa.

Monet jo ”täältä puolehen ylhäisen maan” siirtyneet ovat
tuon ajan muistoissa. Kantolan vaatimaton kauppiaskoti
Kitkantiellä sekä Huotarin matkustajakodin Laina-emän-
tä äärettömän lämminsydämisenä ja aina auttamaan ja
toimintaan valmiina, taloustaitaja  Malisen Maija...

Seniori-ladyina kiitollisena ajattelen Kortesalmen Tyy-
neä, Vanttajan Eeviä, Hiltusen Sylviä, Virranniemen Ai-
noa, Ahavan Seijaa, Hinkkalan Marjattaa  ja monia muita
toiminnallaan lähimmäisten elämää rikastuttaneita lady-
ja.

Märtha Keräsen merkitys Kansanopiston käsityönopet-
tajana oli mittavin, kun me Kuusamossa toimivat naisjär-
jestöt suunnittelutimme ja omin käsin kudoimme kankaat
ja kirjoimme seurakunnalle kirkkotekstiilit, jotka ovat käy-
tössä tänäänkin.

Etsin tähän juttuun kuvia   abumistani, ja rieskantuok-
suisia muistoja toi mieleen kuva talkoistamme, jossa lei-
voimme myytävää joulumyyjäisiin. 70-80-luvun vaihtees-
sa valmistuneessa omakotitalossamme oli hyvä leivin-
uuni, jossa leivonnaisia paistoimme. Varoja avustuskoh-
teisiin keräsimme näinkin.

Opettajan työssäni lapset ovat aina ollet lähellä sydän-
täni. Taidetuen johdossa ollessani maailmankuulu piano-
taiteilija Izumi Tateno konsertoi Kuusamossa ja saimme
silloin Lions-clubin nuoriso-asiamies veli Ilmari Hinkkalan
avustuksella järjestettyä myös hienon konsertin lapsille.

Olen varma, että jokaisen ladyn, äidin, isoäidin, iso-
iso-äidin syvin toive ja toiminnan tavoite on lionismin aa-
temaailman mukainen velvoite voida luovuttaa tämä maa
ja maailma onnellisempana tuleville sukupolville, niin on-
gelmallista kuin se aikamme levottomassa maailmassa
onkin.
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Teksti  Kari Järvinen

Mikä ihmeen Quest?
Lions Quest on Lions -l iiton kehittämä, rahoittama ja johtama turvallisuutta ja terveyttä edistämään pyrkivä
ohjelma, joka on tarkoitettu tukemaan ja vahvistamaan koulujen  ja päiv äkotien työtä koko maassamme.

Ohjelma keskittyy viiteen (5) pääteemaan:
1. Turvallinen ryhmä
- Pyrkimyksenä ryhmän toimintatapoihin ja sen jäsen

ten väliseen käyttäytymiseen vaikuttaminenerilaisin yh-
teistoiminnallisin harjoittein.

2. Itseluottamus ja päätöksenteko
- Vastuun korostaminen vastuuta antamalla ja sitä kautta

itsetunnon ja itseluottamuksen parantaminen
3. Vuorovaikutus
- Kuuntelu- ja keskustelutaitojen parantaminen
4. Tunnetaso
- Kun sanot ja teet jotain, se tuntuu?
- Omien reaktioiden hallinta, ajattele ensin ja myös
- Malleja ja valmiuksia
5. Terveys
- Päihdeasenteisiin vaikuttaminen

- Terveisiin elämäntapoihin ohjaaminen

Kaikkiin em. isoihin asioihin Quest -ohjelman koulutusti-
laisuudet tarjoavat pätevien, ammattitaitoisten kouluttaji-
en välityksellä monipuolisia ja runsaita työkaluja ja -me-
netelmiä.

Koulutus on prosessi, joka käsittää peruskurssit ja täy-
dennyskoulutuksen. Ohjelma on tarkoitettu päiväkotien,
esikoulun, peruskoulun ja toisen asteen opettajille sekä
nuorisotyöntekijöille.

Quest -koulutustilaisuudet syksyllä 2009 ja talvella 2010
löytyvät Lions -liiton sivuilta lions.fi. Samoilla sivuilla voi
myös ilmoittautua koulutukseen.

Kuusamosta Quest -koulutuksessa ovat olleet mukana
päiväkotien, seurakunnan ja eri koulujen työntekijät.

Kummiklubi LC
Pielavesi/Lepikko
LC Pielavesi/Lepikko vieraili vuonna 2010 Kuusamossa
kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran 13.2., jolloin järjestet-
tiin OIvangin Lomakartanon Ukonkivessa iltatilaisuus (jos-
ta kuvat). Toinen kerta oli LC Kuusamon 50-vuotisjuhlis-
sa. (Kuvat Markku Kolvanki)
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LC Kuusamon 50-vuotisjuhlissa palkitut
LC  Kuusamon täyttäessä 50 vuotta,  palkittiin ansioituneita k lubin jäseniä niin päivä- kuin iltajuhlassakin.

LC Kuusamo 50 vuotta päiväjuhlassa palkitut:

Pesonen Reijo chevron 20v + pk:n ansiotähti
Tauriainen Jouko chevron 20v + pk:n ansiotähti
Mustonen Kimmo chevron 25v + pk:n ansiotähti
Turunen Unto chevron 30v + 30v ans.merkki + puol.
Palosaari Reijo chevron 30v + 30v ans.merkki + puol
Iso-Möttönen Sauli chevron 30v + 30v ans.merkki + puol
Juurtela Tauno chevron 35v + 30v ans.merkki + puol
Leskelä Lauri chevron 35v
Tamminen Sulo chevron 40v
Leskelä Jukka chevron 45v + 40v ansmerkki + puol
Kolvanki Markku presidentin award
Kortesalmi Tauno Perustajajäsen 50 vuoden chevroni  + 50v

perustajajäsenen ansiomerkki + puoliso

LC Kuusamo 50 vuotta  iltajuhlassa palkitut:

Allenius Timo Ritari
Niikkonen Jouko 1. ruusukkeen ansiomerkki
Kilpelänaho Heikki 10v chevron ja Ukonkiveen pöytästandardi
Väre Raija puolisomerkki

Tek sti Mark ku K olvanki
Kuvat Jouk o Ni ikkonen ja S anteri Paloniemen arkis to

LC Kuusamon 50-vuotisstipendit
LC  Kuusamon 50-v uotisjuhlissa jaettiin v iis i stipendiä. K ehitysv ammaisille annettiin 500 euron stipendi, Kuusa-
mon Tunturisiskoille ja -veikoil le 250 euroa, K uusamon Musiikkiopistolle 500 euroa, Kuusamon 4H -yhdistyksel-
le 300 euroa ja Santeri P aloniemelle 500 euroa.

Kuvassa vasemmalta Reijo Pesonen, Tauno Kortesalmi puolisoi-
neen ja Reijo Palosaari. (Kuva Jouko Niikkonen)

Santeri Paloniemi

Santeri kertoi stipendienjakotilaisuudessa rauhalliseen ta-
paansa tulevan kauden tavoitteistaan. Tärkeintä on nuor-
ten MM-kisat ja menestyminen siellä mahdollisimman
hyvin. Myös paikan vakiinnuttaminen alppimaajoukkuees-
sa on tärkeää, koska silloin rahoituksen järjestäminen on
helpompaa.

Isä Martti kertoi yhden kauden menojen nousevan jopa
pariinkymmeneen tuhanteen euroon. Ilman ulkopuolista
rahoitusta ei kisoja voi kiertää eikä harjoittelua järjestää.

Santeri ja isä Martti kiittivät stipendistä ja suuntasivat
auton kohti Rukan harjoitusrinteitä.

Juhlarahastosta lahjoitettiin, hyväntekeväisyyskonsertin
2 800 euron tuoton lisäksi, 1 200 euroa. Kokonaissum-
man ollessa 4 000 euroa.

Yläkuvassa päiväjuhlassa stipendeille palkitut. Alakuvassa alppinisti
Santeri Paloniemi.
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PRESIDENTIT SIHTEERIT RAHASTONHOITAJAT

1960-61 Erkki Korpinen Martti Malinen Pentti Simola
1961-62 Bo Tennberg Martti Malinen Mikko Jutila
1962-63 Olavi Pajala Juhani Hummasti Veikko Kukkonen
1963-64 Mikko Jutila Unto Leskelä Jukka Leskelä
1964-65 Matti Paloniemi Jussi Koskinen Tauno Kortesalmi
1965-66 Tauno Vanttaja Auvo Tiirikainen Veikko Salokannel
1966-67 Veikko Kantola Toivo Pöyliö Jouko Mäkäräinen
1967-68 Seppo Ervasti Teppo Virranniemi Jorma Lohi
1968-69 Veikko Kukkonen Antti Pakoma Paavo Korhonen
1969-70 Jaakko Huotari Aatos Mustonen Matti Virranniemi
1970-71 Arvi Keränen Alpo Rajala Jouko Ristolainen
1971-72 Tauno Kortesalmi Sulo Tamminen Teppo Kukkonen
1972-73 Martti Malinen Erkki Ahava Kauko Väätäinen /

J. Hummasti
1973-74 Toivo Myllylä Paavo Korhonen Jussi Koskinen
1974-75 Juhani Hummasti Esko Imponen Alpo Rajala
1975-76 Auvo Tiirikainen Lauri Leskelä Toivo Pöyliö
1976-77 Jukka Leskelä Jouko Ristolainen Tauno Erkkilä
1977-78 Sulo Tamminen Juhani Haataja Unto Turunen
1978-79 Matti Virranniemi Kalervo Karjalainen Tauno Juurtela
1979-80 Aatos Mustonen Ilmari Hinkkala Esko Imponen
1980-81 Erkki Ahava Matti Tuovinen Juhani Karjalainen
1981-82 Toivo Pöyliö Unto Turunen Juhani Haataja
1982-83 Jouko Ristolainen Toivo Pitkänen Sauli Iso-Möttönen
1983-84 Tauno Erkkilä Ari Lampila Olavi Koutaniemi
1984-85 Esko Imponen Esko Tuomela Matti Hokkinen
1985-86 Lauri Leskelä Matti Korpela Teuvo Talviaho
1986-87 Ilmari Hinkkala Olavi Koutaniemi / Väinö Ylipoussu

Matti Hokkinen
1987-88 Tauno Juurtela Juhani Karjalainen Kimmo Mustonen
1988-89 Unto Turunen Kalle Heiskanen Erkki Hämäläinen
1989-90 Erkki Juntunen Teuvo Talviaho Reijo Pesonen
1990-91 Juhani Haataja Juha Kaartinen Jouko Tauriainen
1991-92 Matti Hokkinen Eero Lindvall Heikki Rautvuori
1992-93 Mikko Sormunen Reijo Pesonen Juhani Pölkki
1993-94 Sauli Iso-Möttönen Kimmo Mustonen Juha Kaartinen
1994-95 Juhani Pölkki Kalle Heiskanen Reijo Kerkelä
1995-96 Reijo Pesonen Jouko Tauriainen Reijo Palosaari
1996-97 Kimmo Mustonen / Jouko Niikkonen Unto Turunen

Juha Kaartinen
1997-98 Juha Kaartinen Timo Allenius Sauli Iso-Möttönen
1998-99 Raimo Karvonen Tauno Vanttaja Jouko Niikkonen
1999-00 Timo Allenius Kimmo Mustonen Heikki Kilpelänaho
2000-01 Reijo Palosaari Kimmo Mustonen Reijo Pesonen
2001-02 Jouko Niikkonen Matti Virranniemi Jyrki Vohlonen
2002-03 Kimmo Mustonen Matti Lämsä Rainer Rontti
2003-04 Jouko Tauriainen Jouko Niikkonen Markus Seppänen
2004-05 Alpo Viitala Jukka Leskelä Markus Seppänen
2005-06 Heikki Kilpelänaho Markus Seppänen Tauno Juurtela
2006-07 Markku Kolvanki Kimmo Mustonen Tauno Juurtela
2007-08 Jouko Niikkonen Jaakko Iso-Möttönen Marko Pudas /

Markku Kolvanki
2008-09 Keijo Pesonen Jaakko Iso-Möttönen Marko Pudas /

Markku Kolvanki
2009-10 Jaakko Iso-Möttöne Jouko Tauriainen Timo Pitkänen
2010-11 Timo Allenius Kimmo Mustonen Timo Pitkänen /

Olli Ranua

LC Kuusamon toimihenkilöt 1960 - 2010
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Valokuvia vuosien varrelta



Allenius Timo, Ritari ja Melvin Jones-jäsen
Iso-Möttönen Jaakko
Iso-Möttönen Sauli
Kilpelänaho Heikki
Kolvanki Markku
Kortesalmi Tauno * %
Leskelä Jukka
Leskelä Lauri %
Mustonen Kimmo, Melvin Jones-jäsen
Niikkonen Jouko
Oikarinen Jouni
Palosaari Reijo

Pesonen Keijo
Pesonen Reijo, Melvin Jones-jäsen
Pitkänen Timo
Pudas Marko
Ranua Olli
Saarela Jyrki
Tamminen Sulo %
Tauriainen Jouko
Turunen Unto
Välimaa Jouko

* =perustajajäsen ja % = etuoikeutettu jäsen

LC Kuusamon jäsenet vuonna 2010


