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Sydäniskuri eli 
defibrillaattori – tut-
tavallisemmin defi – 
on laite, jolla sydän-
pysähdystilanteessa 
pyritään poistamaan 
sydämen pysäyttänyt 
henkeä uhkaava ryt-
mihäiriö. 

Sydäniskulla tarkoite-
taan rintakehän läpi 
sydämeen annettavaa 
sähköiskua. Sähkö joh-
detaan sydäniskurista 
sydänlihakseen kahden 
rintakehälle liimattavan 
elektrodin kautta.

S ydänpysähdyks i s sä 
ensimmäinen auttaja on 
usein ohikulkija eli kuka 
tahansa meistä, sinä tai 
minä. Siksi sydäniskurin 
käyttöön on hyvä tutus-
tua.

Sydäniskurin käyttöä ei 
tarvitse arastella. Laite 
antaa iskun vain, jos se 
tunnistaa sen tarpeelli-
seksi. Sillä ei voi aiheut-

taa vahinkoa kenel-
lekään. Laite neuvoo 
käyttäjää ääniohjauk-
sella ja selkein kuvallisin 
ohjein.

Milloin sydäniskuri 
on tarpeen?
Silloin, kun jonkun sydän 
on pysähtynyt äkillisesti. 
Sydämen pysähtyessä 
ihminen menee tajut-
tomaksi muutamassa 
sekunnissa. Yleisin sydä-
men pysäyttävä rytmi-
häiriö on kammiovärinä. 
Silloin tarvitaan pikaisesti 
sydäniskuria.

Kuka saa käyttää 
defiä?
Kuka hyvänsä. Sydänis-
kurin käyttöön ei tarvita 
koulutusta, joskin peru-
selvytyskoulutus on kai-
kille suositeltavaa.

Miksi tarttuisin 
defiin?
Sydänpysähdyks i s sä 
ensimmäinen auttaja on 
usein ohikulkija eli kuka 

tahansa meistä. Siksi 
sydäniskurin käyttöön on 
hyvä tutustua.

Elvytyksen onnistumisen 
ratkaisee ennen kaikkea 

aika, joka kuluu sydän-
pysähdyksestä elvy-
tyksen aloittamiseen. 
Tehokkaalla paineluelvy-
tyksellä voidaan ylläpi-
tää osittain verenkiertoa, 

mutta sydänpysähdyksen 
aiheuttaman mahdolli-
sen rytmihäiriön poisto 
edellyttää sydäniskurin 
antamaa sähkövirtaa. 
Jos paineluelvytys ja säh-
köinen elvytys käynnisty-
vät 3–5 minuutissa, jopa 
kolme neljästä alkutilan-
teessa elottomasta sel-
viää.

Entä jos teen jotain 
väärin?
Sydäniskurin käyttöä ei 
tarvitse arastella. Se neu-
voo ääniohjein käyttä-
jää koko elvytyksen ajan. 
Sydäniskurin kuvalliset 
ohjeet auttavat elektro-
dien asettamisessa. Laite 
analysoi potilaan rytmin 
ja antaa iskun vain, jos 
se tunnistaa sen tarpeel-
liseksi. Defillä ei siis voi 
vahingoittaa ketään. 

Mistä löydän defin?
Sydäniskureita on han-
kittu esimerkiksi työpai-
koille, kauppakeskuksiin 
tai muihin julkisiin tiloi-

hin. Defin tunnistaa kan-
sainvälisestä vihreä-val-
koisesta tunnuksesta. 
Lähimmän sydäniskurin 
löytää defi.fi -palvelusta.

Sydämen asialla 
- Monta tapaa tehdä 
Hyvää.

Painosmäärä:  
28 500 kpl

Painopaikka:
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija:  
Lions Club Rovaniemi 
Lainas ry

Päätoimittaja: 
Jarmo Rastas

Sydämen asialla
Nyt lionit ovat sydämen 
asialla. Sydäniskuri eli 
defibrillaattori on laite, 
mikä saattaa pelastaa 
ihmishengen. Tämän 
lehden ensisijainen tar-
koitus on kerätä varat 
Rovaniemen Pienteolli-
suustaloon eli Piekkariin 
sijoitettavaan sydänisku-
riin. Talossa toimii useita 
Rovaniemen terveyden-
hoidon yksikköjä. Siksi se 
on oikea sijoituspaikka 
iskurille.

Sydämen asialla olemme 
myös, tosin hiukan epä-
suorasti, kun 27. huhti-
kuuta järjestämme Lordin 
Aukiolla Diabetes-käve-
lyn. Liikunta on avain ter-
veyteen ja parempaan 
elämänlaatuun. Siinäkin 
mennään sydän edellä. 
Ilman toimiva sydäntä ei 
ole elämää.

Yksittäisen ihmisen mah-
dollisuudet ovat rajalli-
set. Rajattomiksi ne eivät 

muutu yhdessäkään toi-
mien, mutta rajat ovat 
paljon kauempana ja 
mahdollisuudet mitta-
vampia. Tämä julkaisu 
on esimerkki yhdessä 
tekemisestä. Tekemässä 
ovat olleet Rovaniemen 
lionsklubit yhdessä.

Jos Sinä haluat olla sydä-
men asialla ja muuten-
kin haluat auttaa apua 
tarvitsevia, ryhdy lioniksi. 
Tässä lehdessä Rovanie-

men klubit kertovat 
monipuolisesta toi-
minnastaan sanoin ja 
kuvin. Kun tunnet asian 
omaksesi, ota yhteyttä. 
Tervetuloa palvelevaan 
joukkoomme.

Piekkariin hankittava 
sydäniskuri on puoliau-
tomaattinen HeartSine 
Samaritan® PAD 350P. 
Laite opastaa käyttä-

jää turvallisesti suomen 
kielellä. Elvytys on aloi-
tettava 3 - 5 minuutin 
kuluessa elottomuuden 
alkamisesta. Jokainen 

minuutti, mikä kuluu 
sydämen pysähdyksestä 
huonontaa ennustetta 
selviytyä hengissä.

Jopa 80 % sydämenpy-
sähdyksistä tilanne alkaa 
on kammiovärinällä. 
Sydäniskurin antama 
sähköimpulssi on maal-

likkoelvytyksessä ainoa 
mahdollinen toimenpide, 
joka voi lopettaa kam-
miovärinän. 

Elottoman potilaan sel-
viytymisen kannalta mer-
kittävintä on aika, joka 
kuluu sydämen pysähty-
misestä siihen hetkeen, 

kun defibrillaattorilla 
annetaan ensimmäinen 
isku. Selviämismahdol-
lisuudet pienenevät 10 
prosentilla joka minuutti, 
mikä ehtii kulua ennen 
iskurin käyttöä.

Yksi napinpainallus voi 
pelastaa ihmishengen

Sydäniskuri eli defi

Defin tunnistaa kan-
sainvälisestä vihreä-val-
koisesta tunnuksesta. 
Lähimmän sydäniskurin 
löytää defi.fi -palvelusta.

Iskuri - Jos paineluelvytys ja sähköinen elvytys käyn-
nistyvät 3–5 minuutissa, jopa kolme neljästä alkuti-
lanteessa elottomasta selviää.

Sivunvalmistus: 
Mainospalvelu Maippi  
Rovaniemi

Jakelu: 
Kaleva365 Oy jakaa 
Rovaniemen talousalu-
eelle 27 500 kpl ja 
1 000 kpl jaetaan eri 
tapahtumissa.

Tätä lehteä ovat olleet tekemässä myös:

Riitta Anetjärvi
Raija Arvola
Raija Hilke
Jarmo Huhtala
Hannu Kotivuori

Pertti Rantakokko
Ensio Räihä
Reijo Sukola
Olli Tiuraniemi
Helena Tuulaniemi
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Me Oma Trainerit tarjoamme ammattitaitoista valmennusta vasta-alkajasta konkarille.  

Tarvitsetko tsemppiä liikunnan aloittamiseen tai vaihtelua aiempaan, me autamme Sinua! 

T. Make, Sirpa, Heidi & Sami omatrainer@gmail.com p. 040 561 9049

LC Rovaniemi/Napapii-
rin viime vuoden 2018 
suurin, ehkä klubin vaati-
vin ja varmasti odotetuin 
tapahtuma oli Perinteiset 
Joulumyyjäiset Rovanie-
mellä. Pohjois-Suomen 
suurimmat kaksipäiväi-
set Joulumyyjäiset pidet-
tiin nyt kolmatta ker-
taa Santasportissa Lapin 
Urheiluopistolla lau-
antaista sunnuntaihin 
8.-9.12.2018. Viime 
vuonna myyjäisten 
yhteistyökumppaneina 
toimivat jälleen Ounas-
vaaran Atleetti Klubi ja 
Rovaniemen Kiekko. 

Myyjäisten valmistelu 
aloitetaan heti edellisen 
vuoden joulumyyjäisten 
jälkeen. Sitä käydään 
läpi pitkin vuotta ja kehi-
tellään sekä suunnitel-
laan kaikenlaista uutta. 
Suurimpana muutoksena 
muihin vuosiin verrattuna 
saatiin viime vuodelle 
käyttöön ihan uusi pöytä-
varausohjelma verkkosi-
vuille. Sen kautta myyjät 
saivat itse valita ja varata 
sopivan myyntipöydän 
haluamastaan paikasta. 
Ohjelma toimi hyvin ja 
helpotti pöytävarausten 
aiheuttamaa käsityötä.

Joulumyyjäiset pyörähti-
vät hyvin käyntiin lauan-
taina ja asiakkaita riitti 

avajaispäiväksi 2400 
kävijän verran eli enem-
män kuin edellisvuonna. 
Sunnuntaina kävijöitä 
oli hieman vähemmän. 
Yhteensä kävijöitä oli 
4600. 

Kävijöillä riitti katseltavaa 
ja osteltavaa kaikkien 
130 myyjän hienosti lai-
tettujen jouluisten myyn-
tipöytien lomassa. Myyjät 
olivat panostaneet myy-
jäisiin omilla näyttävästi 
koristelluilla pöydillään 
ja omilla asusteillaankin!
 
Myyjäiset avasi Rovanie-
men kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Liisa 
Ansala. Hän kertoi ihai-
levansa käsillä tekemisen 

hienoa ja upeaa taitoa 
sekä toivotti myyjäisväen 
tervetulleeksi paikalle. 

RoKin pitämässä kah-
viossa sai käydä ostosten 
välissä nauttimassa pien-
tä makeaa tai suolaista 
syötävää ja juotavaa tai 
vain istahtaa katsele-
maan ja kuuntelemaan 
Musiikkikoulu POPUP:in 
Heli Kaltiokummun esit-
tämiä tunnelmallisia jou-
lulauluja. 

Tämän vuoden joulu-
myyjäisten suunnittelu on 
jo käynnistetty. Siinä riit-
tää puuhaa koko loppu-
vuodeksi. 

Perinteiset 
Joulumyyjäiset

Lapsia ja 
lapsenmielisiä 
asiakkaita 
viihdytti 
paikalla ollut 
Joulupukki
Jenna-tontun 
kanssa. 
He jakoivat 
lapsille karkkia 
ja kyselivät 
tietysti 
joululahjatoivo-
muksia.

Joulumyyjäisistä on kehittynyt mittava kaksipäiväinen tapahtuma. Viime joulun 
alla oli jo 4600 kävijää. 
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Kun sydän pysähtyy, 
on kiire auttaa.
Suomen Lions-liiton 
sydäniskuri-kampanja 
käynnistyi Eduskunnan 
kansalaisinfossa 12. 
maaliskuuta. Kampanjan 
tavoite on saada Suo-
meen tuhat uutta sydä-
niskuria. 
 
Kampanja on yksi Suo-
men suurimmista lio-
nien humanitäärisistä 
kampanjoista, josta hyö-
tyy koko suomalainen 
yhteiskunta. Kampanjalla 
on valtava mahdollisuus 
inhimillisen elämän tur-
vaamiseksi. LC Littoinen 
teki Suomen Lions-lii-
tolle aloitteen hank-
keesta, jonka tavoite on 
lisätä sydäniskureiden eli 
defibrillaattoreiden mää-
rää Suomessa. 
 
Yhteistyöjärjestön, Suo-
men Sydänliiton pää-
sihteeri Tuija Brax sanoi 
leijonien olevan todella 
tärkeällä asialla, sillä 
Suomessa on vain run-
saat 2 000 sydänisku-
ria. Ruotsissa ja Norjassa 
niitä on noin 20 000. 
Kampanjan suojelija on 

kansanedustaja, minis-
teri Ilkka Kanerva. 

Kampanjan aloitustilai-
suudessa muistutettiin, 
että myös muut toimi-
jat, esimerkiksi kunnat, 
järjestöt, seurat tai yri-
tykset voivat paikallisen 
lionsklubin kautta hank-
kia sydäniskurin tar-
joushintaan.
 
Laitetoimittaja esitteli 
laitteen toimintaa. Kam-
panjan suojelija Ilkka 
Kanerva halusi myös 

tilaisuudessa testata lait-
teen helppokäyttöisyyttä.
 
Kuka tahansa osaa käyt-
tää sydäniskuria, koska 
laite neuvoo käyttäjää. 
Yhdellä napinpainalluk-
sella voit pelastaa toisen 
ihmisen hengen. Laitteen 
hankkijat eivät kuiten-
kaan jää yksin, vaan lait-
teen käyttöön saa koulu-
tuksen.
 
Anna-Kaisa Jansson

Kansanedustaja Ilkka Kanerva halusi itse kokeilla, kuinka elvytys sujuu.

Kuka tahansa voi käyttää sydäniskuria. Laite neuvoo 
käyttäjää. Se tunnistaa tarvitseeko autettava henkilö 
oikeasti apua. Virhettä ei tule.

Puhelun hinta 0207-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu 
+ 16,69 snt/min (alv. 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24%)Teemme kauppaa: ma–pe 10–18, la 10–15

ROVANIEMI
Teollisuustie 22
puh. 020 777 2782

sinua lähimmästä 
myymälästä tai 
vaikka kotipihaan 
toimitettuna 
osoitteessa 

AJONEUVOA

YLI 
3000 

Helsinki

Rauma

Porvoo
Järvenpää

Joensuu

Koko kansan autokauppaa

Corolla on uudestisyntynyt. 
Seuraavan sukupolven Corolla Hybrid 
ei ole ainoastaan luokkaansa isompi, 
se on suuri. Suuri tehoiltaan, suuri 
mitoiltaan ja ennenkaikkea suuri 
ajettavuudeltaan. 

Mitä pikemmin koeajat, sen 
nopeammin tunnet sen.

UUSI ISO COROLLA HYBRID
MIKSI ODOTTAA, JOS VOI AJAA JO NYT?

Uusi Corolla
Autoverollinen 
kokonaishinta

Toim.
kulut

Kokonaishinta 
toim.kuluineen

WLTP CO2-
päästöt*

WLTP EU-yhd. 
kulutus*

Vapaa autoetu/
Käyttöetu

Hatchback 1.8 Hybrid Active 27 541,26 € 600 € 28 141,26 € 102 g/km 4,5 l/100 km 600/435 €/kk
Sedan 1.8 Hybrid Active 27 995,04 € 600 € 28 595,04 € 101 g/km 4,5 l/100 km 610/445 €/kk
Touring Sports 1.8 Hybrid Active 28 566,30 € 600 € 29 166,30 € 103 g/km 4,5 l/100 km 620/455 €/kk
Touring Sports 2.0 Hybrid Active 31 566,73 € 600 € 32 166,73 € 112 g/km 4,9 l/100 km 660/495 €/kk

Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 
vuotta/100 000 km.  Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350 000 km. *Uuden Corolla Hybrid -malliston 
CO2-päästöt 101-121 g/km ja yhdistetty kulutus 4,5-5,4 l/100 km.

 Keminmaa | 0400 696 884
 Rovaniemi | 0400 696 222
 Sodankylä | 0400 393 755www.tojoauto.fi

-
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Rovaniemen Seudun 
Sydänyhdistyksellä on 
meneillään 62. toiminta-
vuosi. Toiminta on moni-
puolista ja kiinnostavaa. 
Sydänkerho kokoontuu 
kahden viikon välein. 
Luennoitsijat ovat alansa 
ammattilaisia. Aiheet 
ovat vaihdelleet sydämen 
terveyteen ja sairauksiin 

liittyvistä aiheista ajan-
kohtaisiin yhteiskunnalli-
siin kysymyksiin esimer-
kiksi edunvalvontaan, 
turvallisuuteen kotona ja 
kodin ulkopuolella. Muis-
telukerhossa ”Elettiinpä 
ennenkin, vaikk, ajat 
oli toiset” nauru raikaa. 
Koetaan ilon pilkahduk-
sia ja surun sykähdyksiä.

Vuosien varrella on 
pantu merkille, että eri-
laiset kuntoa ylläpitä-
vät liikuntamuodot akti-
voivat jäseniä ja luovat 
hyvää yhteishenkeä. Siksi 
yhdistyksellä ovat omat 
viikoittaiset opiskelijaoh-
jauksessa toimivat Sydän-
jumppa- ja Allasjumppa-
ryhmät. Bocciaa pelataan 

ahkerasti ympäri vuoden.  
Yhdistys on pysynyt elin-
voimaisena myös retkien 
ja matkojen myötä. Niitä 
on tehty lähiympäristöön 
omaan maakuntaan ja 
kauemmaksikin. 

Tämän kevään kylpylä-
matka Viroon on jo 16. 
Ikimuistoisia ovat olleet 
matkat Lofooteille ja 
Altaan. Kotimaan kylpylät 
ovat tulleet tutuiksi tuettu-
jen lomien myötä. Suomi 
100-vuoden kunniaksi 
tehtiin matka Inariin. Ensi 
elokuussa tutustumiskoh-
teena on Kuusamo. Vir-
kistys, elämykset ja hyvät 
ihmissuhteet ovat parasta 
elämän eliksiiriä.

Aktiivista yhteistyötä teh-

dään Rovaniemen kau-
pungin, Seurakunnan, 
LapinAMK:n, LKS:n lisäksi 
eri yhdistysten kanssa. 
Yhteistyön tuloksena 
Aivo- ja Diabetesyhdis-
tyksen kanssa mm. Rova-
niemen päiväkodeissa, 
kouluissa ja laitoksissa 
syödään sydänystäväl-
listä ruokaa. Tutuiksi tul-
leet ovat LapinAMK:n 
vuosittaiset järjestömes-
sut, joissa tutustutaan 
muihin toimiviin yhdistyk-
siin ja mahdollisuuksiin 
tehdä yhteistyötä opis-
kelijoiden kanssa. ”Elä-
mäntapaopas sepelval-
timotautia sairastaville” 
on hyvä esimerkki yhteis-
työn onnistumisesta. Mit-
tauksia ja neuvonnasta 
vastaavat vapaaehtoiset 

sairaanhoitajat ja yhteis-
työ apteekkien kanssa 
on sujunut jo vuosikausia 
erinomaisesti.  Viimei-
set kolme vuotta olemme 
olleet mukana SPR:n Pär-
jätään yhdessä -hank-
keessa.

Yhdistyksen jäsenmäärä 
on 560. Keski-ikä on 
korkea, mutta se ei ole 
esteenä aktiiviselle toi-
minnalle, kunhan henki-
nen vireys on tallella.

Ilolla tervehdimme uutta 
yhteistyön avausta, 
Diabetes-kävelyä. 

Kiitos järjestäjille.

Raija Arvola

Työtä sydämesi 
terveydeksi

Tuetulla lomalla Bomban-talolla.

Aittatie 10, ROVANIEMI
puh. 0400 609 048
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Kakkostyypin diabetes on 
vakiinnuttanut paikkansa 
kansantautina. Arviolta 
joka kymmenes suoma-
lainen kärsii siitä. Viral-
lista rekisteriä asiasta ei 
ole, sanoo Saale Pöykkö. 
Hän toimii endokrino-
logian osastonylilääkä-
rinä LSHP:ssa. Työhön 
kuuluu myös diabetes-
potilaiden hoito. Hän on 
Lapin keskussairaalan 
ainoa diabeteslääkäri 
ja valittaakin puutteelli-
sia resursseja verrattuna 
diabeetikoiden suureen, 
yhä kasvavaan määrään.

Kakkostyypin diabetes on 
sairaus, jonka puhkea-
miseen ihminen voi itse 
omilla valinnoillaan vai-
kuttaa jossakin määrin. 
Myös perimällä on osuus 
taudin puhkeamisessa. 
Riski sairastua tyypin 2 
diabetekseen on 40 %, 
jos toisella vanhemmista 
on tyypin 2 diabetes. Riski 
on 70 %, jos molemmilla 
vanhemmilla on tyypin 2 
diabetes. 

Suurin syy kakkostyypin 
diabetekseen on huo-
noissa ravitsemus- ja 

liikkumistottumuksissa, 
sanoo Pöykkö. Kovat ras-
vat, niukasti kuituja sisäl-
tävä ruoka ja isot annos-
koot yhdessä vähäisen 
liikunnan kanssa ovat 
syitä nykytilanteeseen. 

Ruoka- ja liikkumistottu-
mukset opitaan jo kotona. 
Kaupungilla näkee usein 
lapsia vanhempineen, 
joita yhdistää kasvonpiir-
teiden lisäksi ruumiinra-
kenne tai paremminkin 
rakenteiden päälle kas-
vanut rasva. Ylipaino ja 
lihavuus ovat viime vuo-

sikymmeninä yleistyneet 
vauhdilla myös lasten 
keskuudessa. Niinpä tyy-
pin 2 diabetesta tavataan 
nykyään jo teini-ikäisil-
läkin. Ennen se oli yli 
40-vuotiaiden tai sel-
västi vielä iäkkäämpien 
ongelma.

Tyypin 2 diabeteksen 
kehittymiseen liittyy keski-
vartalolihavuus, sokeriai-
neenvaihdunnan häiriöt 
ja verenkierto-ongelmat. 
Taudin kehittyessä jano 
lisääntyy ja sen myötä 
virtsaamisen tarve. Myös 

väsymys vaivaa. Muutok-
set tapahtuvat kuitenkin 
niin hitaasti, että niihin 
tottuu ja ne jäävät useim-
miten huomaamatta, 
sanoo Pöykkö.

Sairaus paljastuu kuiten-
kin viimeistään diabe-
tes-riskitestissä. Itse 
asiassa mahdollisen tyy-
pin 2 diabeteksen kehit-
tymistä pitäisi seuloa 
perus te rveydenhuol -
lon määräaikaistarkas-
tuksissa. Sekään ei ole 
varma keino, sillä kaikki 
eivät käy vuositarkastuk-
sissa. 

Mitä aikaisemmin tau-
din kehittymiseen pääs-
tään puuttumaan, sen 
parempi. Sen vuoksi on 
tärkeää käyttää kaikki 
keinot levittää tietoa kak-
kostyypin diabeteksesta, 
päättää diabeteslääkäri 
Saale Pöykkö.

Onko tyypin 2 diabetes itse aiheutettu?

Tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä  

Ylipaino, 
lihavuus 

Vähäinen  
liikunta 

Dieetissä  
vähän kuituja,  
paljon rasvaa 

Diabetesta  
suvussa 

Ikä 

Matala  
syntymäpaino 

Diabetes and Obesity – p. 12 and p.53 Time to Act 

Raskausdiabetes      VOI VAIKUTTAA 

Tupakointi 

Stressi 

Univaje ja uniapnea 
Geenit 

Statiinihoito 

Korkea verenpaine 

Rasva-aineenvaihdunnan häiriö 

Sepelvaltimotauti 

Depressio 

Tietyt lääkkeet 

EI VOI VAIKUTTAA 

Tyypin 2 diabetes riskit

Mitä aikaisemmin 
taudin kehittymiseen 

päästään 
puuttumaan, 
sen parempi. 

On käytettävä kaikki 
keinot tyypin 2 

diabeteksesta kertovan 
tiedon levittämiseksi, 
sanoo diabeteslääkäri 

Saale Pöykkö.

Vastaus on kyllä ja ei. Seuraavassa avaamme tätä asiaa. 
Tarkastelee sitä miltä suunnalta tahansa, taustalla vaikut-
tavat useimmiten ihmisen omat valinnat. Toimimalla toi-
sin voisi sairauden välttää tai ainakin siirtää sen puhkea-
mista.
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Lauantaina 27. huh-
tikuuta järjeste-
tään Lordin aukiolla 
D i a b e t e s - k ä v e l y. 
Valittavana on yksi 
kolmesta eripitui-
sesta lenkistä: 600 m, 
2 km ja 3 km. Tapah-
tuman tarkoitus on 
jakaa tietoa diabe-
teksesta, jota sai-
rastaa 10 % Suomen 
väestöstä. Se on siis 
yksi kansansairauk-
sistamme.

Tapahtuman yhteydessä 
on mahdollisuus mittaut-
taa verensokeri, Leijonat 
tarjoavat 100 ensimmäi-
selle mittauksen veloituk-
sesta. Roimasti kohonnut 
verensokeriarvo edel-
lyttää välitöntä hoitoon 
hakeutumista, mutta jo 

lievästi kohonnut arvo 
saattaa kertoa ehkä 
vielä puhkeamattomasta 
diabeteksesta. Silloin esi-
merkiksi liikunta auttaa 
pitämään verensokeria 
tasapainossa. Säännöl-
linen liikunta voi jopa 
estää sairauden puhkea-
misen.
 
Kansainvälinen Lions-jär-
jestö on järjestänyt 
Diabetes-kävelyjä jo pit-
kään. Nyt Lordin aukiolla 
toteutettava on ensim-
mäinen Rovaniemellä.
 
Tilaisuuden aluksi saa-
daan tietoiskut Lions-toi-
minnasta, Rovanie-
men Diabetes-yhdistys 
ja Rovaniemen Seudun 
Sydänyhdistyksen toimin-
nasta. Tapahtuman avaa 

Rovaniemen kaupungin-
hallituksen puheenjoh-
taja Liisa Ansala. Anne 
Kunnari pitää alkuverryt-
telyn ennen kävelyyn läh-
töä.
 
Tapahtuman toteuttavat 
Rovaniemen yhdeksän 
Lions-klubia yhteistyö-
kumppaneinaan Rova-
niemen Diabetes-yhdis-
tys, Rovaniemen Seudun 
Sydänyhdistys, ja Mehi-
läinen.

Jarmo Rastas

Liikunnalla diabetesta vastaan

Diabeteksen pysäyttäminen on yksi Lions-järjestön 
viidestä kärkitavoitteesta.

Sinetän kyläyhdistys ry 

Ota yhteyttä, 
kun haluat olla mukana kyläyhdistyksen 

toiminnassa, tietää kylätalon varaustilanteesta 
tai kyläyhdistyksen tapahtumista. 

040 573 6652 tai et-tek@hotmail.fi

MISSÄ 
TARVE, 
SIELLÄ 
LION!
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Rovaniemellä arvel-
laan olevan lähes 
6 000 diabetesta sai-
rastavaa. Heistä tyy-
pin 2 diabeetikoita 
on noin 3 500 ja tyy-
pin 1 diabeetikoita 
liki 600. Tietämät-
tään diabetesta sai-
rastavia arvioidaan 
olevan noin 1 700 
henkilöä.

Tarkkaa tietoa diabeeti-
koiden lukumääristä ei 
ole saatavilla.

Kelan tilastoista nähdään 
diabeteslääkkeiden lää-
kekorvauksia saaneiden 
lukumäärä, joka antaa 
jo suuntaviivoja. Lapissa 
diabeetikoita arvellaan 
olevan lähes 20 000. 

Tyypin 2 diabetesta 
voi ehkäistä
Diabetestutkimus ei 
vielä ole löytänyt rat-
kaisua tyypin 1 diabe-
teksen ehkäisyyn, mutta 
useat tutkimukset ovat 
sen sijaan osoittaneet, 
että tyypin 2 diabeteksen 
puhkeamista voidaan 
ehkäistä tai viivyttää kiin-
nittämällä huomiota elin-
tapoihin.

Perimä ja elintavat
Jos vanhemmilla tai 
sisaruksilla on tyypin 2 
diabetes, on omakin riski 
sairastua varsin suuri. 

Myös raskausaikana 
koettu raskausdiabetes 
lisää selvästi todennäköi-
syyttä sairastua myöhem-
min diabetekseen.

Metabolinen 
oireyhtymä
Tyypin 2 diabetesta 
edeltää usein metabo-
linen oireyhtymä MBO 
eli sokerirasvahäiriö. 
Sen taustalla ovat sekä 
perimä että elämänta-
vat: liikapaino ja liikun-
nan puute. Metaboliseen 
oireyhtymään kuuluu 
sokeriaineenvaihdunnan 
häiriöiden lisäksi keski-
vartalolihavuus, poik-
keavat veren rasva-arvot 
ja kohonnut verenpaine 
sekä häiriöt veren hyyty-
misessä – eli lisääntynyt 
vaara sairastua valtimo-
tauteihin (sepelvaltimo-
tauti, aivohalvaus, jalko-
jen verenkiertohäiriöt).

Kun metaboliseen 
oireyhtymään liittyviä ter-
veysongelmia on ilmaan-
tunut, on tärkeää, että 
niiden hoito alkaa mah-
dollisimman pian ja 
tehokkaasti.

Tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyn keinot 
Ruokatottumusten tar-
kistaminen varsinkin 
rasvan määrän ja laa-
dun sekä ravintokuitu-
jen suhteen. Liikapainon 

välttäminen ja liikunnan 
lisääminen sekä tupakoi-
mattomuus.

Jos suvussa on diabe-
testa, kannattaa jo nuo-
rena huolehtia siitä, että 
paino, verenpaine, veren 
rasva-arvot ja verenso-
keri pysyvät suositellulla 
tasolla.

Jos riskitekijöitä on ker-
tynyt, elintapamuutok-
silla voi vähentää niiden 
vaikutusta tai ainakin 
estää niiden vaikutusten 
voimistumista nykyisestä. 
Raskausdiabetes kertoo 
usein alttiudesta sairas-
tua tyypin 2 diabetek-
seen. Niinpä raskauden 
jälkeen on syytä pitää 
kiinni terveellisistä ruoka- 
ja liikuntatottumuksista, 
saada paino hallintaan 
sekä seurata verensoke-
ria ja verenpainetta vuo-
sittain.

Tee riskitesti
Oman sairastumisriskisi 
tyypin 2 diabetekseen 
voit arvioida riskitestillä 
27. huhtikuuta 2019 
Diabetes-kävelytapahtu-
man yhteydessä 
Lordi-aukiolla.

Teksti:  Ensio Räihä
Lähteet: Diabetesliitto, 
Kansaneläkelaitos

Rovaniemellä lähes 
6000 diabeetikkoa

Arctic SnowHotel & Glass Igloos

Lehtoahontie 27, 97220 Sinettä
040 845 3774, sales@arcticsnowhotel.fi
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Sisustushaaveistasi totta - 
Värisilmä auttaa sina suunnittelusta asennukseen asti.

Tule myymälään niin kerromme lisää palveluistamme tai 
varaa aika Tunnetila-sisutusneuvojalle netistä tai soittamalla!

Värisilmä Rovaniemi 
Aittatie 11, Rovaniemi
0400 309 555  / ma-pe 8.30-18, la 9-15

Tunnetila -sisustuspalvelun vaiheet:

.

varisilma.fi/palvelut/tunnetila/suunnittelijat

4. Toteutus
Värisilmä mukana 
asennuskumppa-

neiden kera 
remontin 

valmistumiseen asti!

3. Suunnitelma
Saat valmiin 

suunnitelman 
3D-kuvineen ja 

määrä -sekä 
tarjouslaskelmineen.

2. Ideointi
Käydään remon-

toitava kohde 
läpi yhteistuumin.

1. Ajanvaraus
Varaa aika 

sisustuspalveluun 
myymäläämme.

Kesän remonttien suunnittelu 
alkaa nyt!

Monta tapaa tehdä hyvää
Jos haluat jakaa ja 
saada hyvää mieltä, 
sinussa on lionsai-
nesta. Lionstyö on 
uskomattoman moni-
muotoista, mutta ydin 
on auttamisessa. Itse 
toiminta on joko var-
sinaista auttamista 
eri muodoissa tai sen 
tekemistä mahdolli-
seksi. Jälkimmäinen 
tarkoittaa selkokie-
lellä varojen hankin-
taa eri muodoissa, 
jotta voimavarat 
avustuksiin saadaan 
kerättyä. 

Eri lionsklubit toimivat 

kukin omalla tavallaan. 
Niin toimintaympäristö 
kuin jäsenetkin ovat aina 
omanlaatuisiaan. Muuta-
man vuosikymmen koke-
mus lionselämää osoit-
taa, että tylsää ei ole 
ollut. On kerätty auraus-
viittoja, haettu ja myyty 
joulukuusia sekä oltu sul-
kumiehenä talvirallissa, 
myös alle -30°C läm-
mössä. Joskus on ollut 
lämpimämpääkin.

Lisäksi on laulettu ja lau-
latettu. On myyty arpoja 
ja kerätty lahjoituksia 
marketin aulassa sekä 
viety ne heti vastaanotta-

jilleen. Upeinta on juuri 
se, kun näkee iloisia, kii-
tollisia ilmeitä ja saa sillä 
tavoin välittömän palk-
kion tehdystä työstä. Kun 
järjestetään erilaisia ylei-
sötilaisuuksia, tulee har-
voin kahta samanlaista 
tilannetta ja hetkeä. 
Aivan uusia näköaloja 
saattaa aueta myös kat-
totalkoissa.

Ehkä herkimmät hetket 
ovat olleet lasten ja ikäih-
misten kanssa. Tenavien 
intoa ja puuhakkuutta 
heille järjestetyissä tilai-
suuksissa on ilo seurata. 
Samanlaista täysillä elä-
mistä saattaa kohdata 
myös seniorikansalaisten 
kanssa. Meno ei ehkä ole 
yhtä riehakasta, mutta 
asenne ja ilo ovat koh-
dallaan.

Luetteloa voi jatkaa 
vaikka kuinka pitkälle. 
Asia on jo varmasti sel-
vinnyt: lionstoiminta on 
monipuolista, mutta ei 
pitkästyttävää. Väsyttä-
vääkin se saattaa olla. 
Vaikkapa silloin, kun 
ollaan yöaikaan var-
tiossa.

Jos lionstyö vaatii, niin se 
myös palkitsee. Se antaa 
elämään virikkeitä ja pis-
tää liikkumaan. Tönäi-
see hetkittäin ulos omalta 
mukavuusalueelta. Sa- 
nalla sanoen kehittää jo 
itseään valmiina pitävää 
ihmistä. Lisäksi se tar-
joaa seuraa ihmisistä, 
jotka saattavat olla hyvin 

erilaisia, mutta joissa on 
kuitenkin jotain samaa 
kuin ihmisellä itsellään: 
Halu palvella ja auttaa.

Ehkä tämä herätti Sinussa 
kysymyksen: voisitko 
Sinäkin olla mukana 
lionstoiminnassa? Älä 
epäröi. Toimi heti. Ota 
yhteys johonkin Rovanie-

men klubiin, joiden yhte-
ystiedot löytyvät toisaalta 
tästä lehdestä.

Reijo Sukola

Talvella pidetään lapsille tapahtumia. 
Makkara maistuu liikunnan lomassa.

Jännä paikka. Pian ruutulippu heilahtaa ja tenavat lähtevät kiertämään 
tehtävärataa. 

Onni potkii tunnetusti sinne tänne. Joskus arpa tuo jopa uuden auton talliin.
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On ihan tavallinen 
aurinkoinen kevät-
talven iltapäivä. Iloi-
nen Ronjien joukko 
on päivän kiireiltään 
kerääntynyt Pulka-
montien terveyskes-
kuksen osasto K2 
aulaan ja on valmis-
tautumassa hyvän-
tekeväisyystilaisuu-
teen.  

Aulassa Ronjia lähestyy 
omainen, joka haluaa 
tietää, millä asialla Ron-
jat ovat? Hän kertoo itse 
olevansa saattohoidossa 
olevan äitinsä tukena. 

Saattohoidon vuoksi 
myös Ronjat ovat pai-
kalla. Aihe on Ronjille 
tärkeä monellakin tapaa, 
usealla heistä itsellään 
on siitä tuoreita koke-
muksia joko omien van-
hempiensa tai muutoin 
läheisen henkilön osalta. 
Olivathan he saattohoi-
tamassa myös yhtä Ron-
jista vain jokin aika sitten. 

Ronja-köökille 
on kysyntää!
Omien kokemusten 
myötä saattohoito on tul-
lut Ronjille tutuksi. Tästä 
syystä saattohoidon olo-
suhteista tuli Ronjien 
pitempiaikainen teema 
hyväntekeväisyyskoh-
teena. Ronjat halusi-
vat luoda saattohoito-
huoneisiin viihtyisyyttä, 
josta omaisen luona ole-
vat pääsevät osallisiksi. 
Haave liikuteltavasta 
keittiöstä, joka myöhem-
min sai nimekseen Ron-
ja-köökki, pientarvikkei-
neen syntyi. Yhteistyöhön 
saatiin mukaan Lapin yli-
opiston Taiteiden tiede-
kunnasta Miia Hiukka, 
Silja Nurmimäki ja Mar-
ja-Liisa Vorne, jotka läh-
tivät jatkojalostamaan 
syntynyttä visiota. 

Pulkamontien saatto-
hoidon terveydenhuol-
lon ammattilaiset olivat 
ideoinnissa myös tiiviisti 
mukana ihan alkumet-
reiltä lähtien. Kokonais-
valtaisen suunnitelman 

pohjalta toteutetut liiku-
teltava keittiö ja moni-
toimihylly valmistuivat 
yhden Ronjan puolison 
Matti -lordin taitavissa 
käsissä. 

Pienillä teoilla – isoja 
vaikutuksia
Ronja-köökki on ollut 
hyötykäytössä nyt jo jon-
kin aikaa vastaremon-
toiduissa terveyskeskuk-
sen tiloissa. - Saammeko 
tämän ihan omaan käyt-
töömme, on yksi kiitolli-
nen omaisen kommentti, 
kertoo sairaanhoitaja 
Liisa Määttä. - Selkeästi 
köökki tuli tarpeeseen, 
sillä omaiset haluavat 
olla tiiviisti saattohoi-
dossa olevan henkilön 
luona. Näillä hyvää teke-
villä viihtyisyyttä lisäävi-
llä teoilla on suuria vai-
kutuksia saattohoidossa 
oleviin ja heidän omai-
siin ja sitä kautta myös 
meihin hoivatyötä teke-
viin, Liisa kertoo. 

Hyväntekeväisyys-
työllä on myönteinen 
vaikutus hyvinvoin-
tiin - toisen auttami-
nen tuo hyvän mie-
len!
Saattohoitoon erikois-
tuneella terveyskeskuk-
sen K2 osastolla seilailee 
rullilla helposti liikutel-
tavan Ronja-köökin ja 
monitoimihyllyn lisäksi 
Ronja-laiskanlinnat ja 
-keinutuoli sekä jo aikai-
semmin luovutettu Ron-
ja-televisio sinne, missä 
niitä kulloinkin tarvitaan. 

Hyväntekeväisyyskalus-
teiden luovutustilaisuu-
desta koteihinsa palaa-
vat Ronjat loistavat kilvan 
auringonsäteiden kanssa 
ja ovat silminnähden lii-
kuttuneita tilaisuuden 
lämpimästä tunnelmasta. 
Pienillä teoillaan Ronjat 
saivat olla mukana tuo-
massa auringonpaistetta 
osasto K2:n toimintaan, 
sillä siellä tehdään tär-
keää työtä elämän vii-
meisten arvokkaiden het-
kien äärellä. 

Olen Ronja, tahdon 
palvella
Hyväntekeväisyystilai-
suuksissa saatu väli-
tön palaute on hyvän-
tekeväisyystyön parasta 
antia, se tuo palkitse-
van hyvänolon tunteen, 
jonka vuoksi hyvänte-
keväisyystyössä on ilo 
olla mukana. Harriet 
Urposen sanoittaman ja 
säveltämän Ronja-laulun 
kertosäe kiteyttää leijo-
natoiminnan keskeisen 

sanoman: ”Olen Ronja, 
tahdon palvella. Tahdon 
tulla viereen, kuunnella. 
Olen Ronja, tahdon aut-
taa, voin vaikka vuoret 
valloittaa. Olen Ronja, 
tahdon palvella. Sisälläni 
asuu leijona, joka tahtoo 
heikompaansa puolus-
taa.”

SINETTÄ

Granlund  
Rovaniemi Oy

»granlund.fi/rovaniemi

TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN 
ASIANTUNTIJA

Pyöriä huoltoja hunajaa
Avoinna ti-pe klo 11-18
Kansankatu 3, beebike.fi

Saattohoito on Ronjille 
tärkeä asia!

Kiitos! Lämpimässä halauksessa 
Liisa Isomaa ja Liisa Määttä.

Helposti liikuteltava Ronja-köökki tuli tarpeeseen, 
kertoo sairaanhoitaja Liisa Määttä.
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E31-80 • 80MX00W4MX+HV
• Intelin tuplaydinsuoritin
• 4 Gt keskusmuisti
• 128 Gt SSD-tallennustila
• Liitännät mm. 2 x USB 3.0, 

HDMI, Bluetooth
• Web-kamera, sormenjälkilukija
• F-Secure -tietoturvaohjelmisto
• Windows 10 -käyttöjärjestelmä 

asennettuna ja päivitettynä

Asennusten ja 
ohjelmistojen arvo 

128,90 €

HETI VALMIS -TIETOKONE:
• Täysin asennettu Windows-käyttöjärjestelmä
• Kotimainen F-Secure-tietoturvaohjelmisto
• Käynnistystä vaille valmiina käyttöön
• Kevyt ja helppo kuljettaa mukana

349
norm. 427,90 €

ROVANIEMI
Vierustie 5
Puh. 020 152 0300 

KITTILÄ
Valtatie 45
Puh. 020 152 0380 

KEMIJÄRVI
Luusuantie 6
Puh. 020 152 0370 expert.fi

lrroitettava pyörittäjä 

Saatavilla myös S-mallin 
kiinnityksellä 

•• • • •• 

Runko on hitsattu 
suurlujuus teräksestä 

Suojatut sylinterin varret 

Markkinoiden matalin 
rakenne korkeus 

MARTTI/Nl M ETAL www.marttiinimetal.fi 
Rovaniemi Puh. +358 40 717 7808

Yhteistyöllä kaikki 
hoituu
Leijona-aatteen vah-
vinta sarkaa on jouk-
kojen kokoaminen 
ja ponnistusten koh-
dentaminen, olipa 
askare maapallon 
vähäosaisten aut-
taminen tai naapu-
ritalon veteraanin 
lumenluonti. 

Talkoilla saa aikaan 
enemmän ja parem-
paa. LC Rovaniemi/
Pöyliö on pieni ja vireä 
klubi, joka katsoo avoi-
min silmin maailmaa. 
Aina se tarttuu yhteistyön 
käteen, kun siihen tarjou-
tuu mahdollisuus. Klubi 
avaa mieluusti aktiviteet-

tinsa ja ideansa muiden 
käyttöön. Kun aktiivisten 
joukko on rajallinen, on 
hynttyitä onnistuneesti 
lyöty yhteen. 

Jumpaten…
Jo vuosia ovat Ounas-
joen klubin vetreimmät 
pojat taivaltaneet vii-
koittain Sinetästä Yliky-
lään. Sinne heitä vetää 
Pöyliön ”sisäänheit-
toaktiviteettina” toimiva 
Äijäjumppa. On nimit-
täin havaittu, että hiki-
nen puserrus tatamilla, 
mailojen kahina ver-
kolla ja hersyvä huumori 
ovat mielen ja ruumiin 
parasta voiteluainetta. 

Pelien tiimellyksessä ovat 
uroomme tulleet hyviksi 
väärteiksi.

Savustaen…
Näillä töin on jatkettu 
yhteistyötä Ounasjoen 
kanssa myös toisenlaisen 
aktiivisuuden alueella, 
nimittäin kylmäsavulo-
hen parissa. Joka vuosi 
Pöyliön eturivin insinöö-
rin konstruoima savus-
tuslaitteisto on useam-
paan kertaan laitettu 
yhteisille tulille. 

Tämä muillekin klubeille 
vuokrattava ihmelaitos 
sauhusi nytkin lionsväen 
joulupöytiin lähes 200 
kiloa tuoretta savukalaa. 
Mukana savustuksissa on 
ajoittain ollut myös Ron-
jien, Petronellojen, Ala-
kemijoen ja Ounasvaa-
ran klubien edustajia. 
Savustuslaitteiston vuok-
rauksesta kiinnostuneet 
voivat olla yhteydessä 
sähköpostilla osoittee-
seen rovaniemi.poylio@
lions.fi.

Kunnallistekniikan ja 
puuhuollon parissa
Yhtenä yhteistyönä Ala-
kemijoen ja Pöyliön väki 
on ahertanut vuosit-
tain Norvajärvellä ole-
van Invalidiliiton majan 
kesä- ja talvikunnostuk-
sen parissa. Puuhaa on 
riittänyt niin puuhuollon 
kuin kunnallistekniikan 
parissa. Kun osaami-
nen eri klubeilla vaihte-
lee, hyötyvät yhteistyöstä 
kaikki. Näin myös luo-
daan kontakteja, innos-
tusta, vaihtelua ja viih-
tyvyyttä. Yhteistyön tiellä 
kulkee vain voittajia.

Teksti: Hannu Kotivuori 
Kuvat: 
Pertti Rantakokko

KOKOUSPAKETIT,
VIRKISTYSPÄIVÄT,

YRITYSTILAISUUDET,
PERHEJUHLAT

Astu pirttiin ystävä
hyvä, pöytä on

katettu!

sales@apukkaresort.fi,
puh. 044 979 1602

Norvamajalla haravoidaan ympäristö siistiksi. 
Myös kirveellä on töitä

Kalan savustuksessa tarvitaan leppähalkoja. 
Tässä ollaan leppäpuutalkoissa. 
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Siinä se seisoo, kunnes 
kevätaurinko ja Kemijoen 
tulvat laittavat jäämas-
sat liikkeelle ja kuljettavat 
merkin Jätkänkynttilän 
alitse. Veikkaus ratkeaa, 
kun merkki kulkee Jät-
känkynttilä-sillan ali.

Oikeaa päivää ja kel-
lonaikaa veikkaavat joka 
kevät tuhannet rovanie-
meläiset. Kisan voittaa 
oikein tai lähimmäksi 
arvannut. ”Joskus se osuu 
minuutilleen”, sanoo lion 
Olavi Välitalo, yksi veik-
kauksen puuhamiehistä.

Jos voittaja-arvauksen 
on jättänyt useampi, 
voittaja arvotaan. Tänä 
vuonna pääpalkintona 
on sähköavusteinen pol-
kupyörä. Tänä vuonna 
kokeiltiin ensimmäisen 
kerran kaikkien veik-
kaajien kesken arvotta-
vaa palkintoa. Kaikilla 
on mahdollisuus voittaa 
vaikka lähtöajan veik-
kaus menisi väärin.

Ensimmäisen kerran 
merkki pystytettiin kevät-
talvella 1959. Väli-

vuoden jälkeen kisa 
vakiinnutti paikkansa 
vuodenkierrossa. Vuoden 
1960 tauko johtui Vala-
jaskosken voimalaitok-
sen rakentamisesta.

Pystytyspaikka on pysy-
nyt samana vuodesta toi-
seen. Ennen paikka arvi-
oitiin silmämääräisesti, 
nyt oikea paikka löy-
tyy GPS-laitteen avulla. 
Maalilinja on vuosien 
mittaan vaihtunut. Ennen 
Jä tkänkyn t t i lä - s i l lan 
rakentamista kisa ratkesi 
legendaarisen ravintola 
Pohjanhovin seinälin-
jaan.

Veikkausaika jatkuu noin 
huhtikuun yhdeksänteen 
päivään asti. Jos jäät läh-
tevät tätä ennen, arvo-
taan palkinnot osallistu-
jien kesken. Niin ei ole 
tarvinnut vielä tehdä.

Vielä 1960- ja 
1970-luvuilla jäät lähti-
vät toukokuun puolella, 
1980-luvulta lähtien 
yhä useammin jo huhti-
kuussa.

Keväällä 2014 merkki 
alitti Jätkänkynttilän jo 
24. huhtikuuta. Myöhäi-
simmillään joki on avau-
tunut lähes kuukautta 
myöhemmin. 1996 ja 
1969 jäät lähtivät vasta 
20. toukokuuta ja 2017 
merkki irtosi 17. touko-
kuuta.

Suurimman osan arvoista 
myyvät paikalliset urhei-
luseurat. Ne saavat 
kolme euroa jokaisesta 
myydystä arvasta. On 
seuroja, joissa tämä las-
ketaan jo budjettiin.

Kisan suosio on kestä-
nyt. Tänä vuonna arpoja 
painettiin jälleen 4 000 
kpl. Vuosien saatossa 
rovaniemeläisiä nuo-
ria on voitu avulla tukea 
jo sadoilla tuhansille 
euroilla.

Kun jäidenlähtö lähestyy, 
alkaa ympärivuorokauti-
nen päivystys, jotta mer-
kin oikea lähtöaika saa-
daan varmasti ylös.

Kun Kemijoen sula suu-
renee Jätkänkynttilältä 

merkkiä kohden, myös 
rovaniemeläisten kiin-
nostus jäiden lähtöön 
kasvaa. Lainaanrannassa 
riittää kävijöitä tilannetta 
tarkistelemassa.

Jäänlähtöveikkaus
Yksi pitkäaikaisimmista 
arvauskilpailuista Suo-
messa. Järjestäjä LC 
Rovaniemi, vuodesta 
1959. 

Keväällä 2020 järjes-
tämisvastuu siirtyy LC 
Rovaniemi/Lainas ry:lle.
Arpoja myyvät urheilu-
seurat ja muut nuoriso-
järjestöt sekä lionit.

Teollisuuskylänraitti 10, Keminmaa
Jussi Majanen 0400 692 962
Rane Sillanpää 040 6588 909
Huolto ja varaosat 016 465 4046

Ulakatu 11, Rovaniemi
Jari Niemelä 0400 891 003
Juha Vuopionperä 0400 696 697
Huolto ja varaosat 016 465 4044

Mercedes-Benz pakettiautot nyt 
Rovaniemeltä ja Keminmaasta, tervetuloa 

autokaupoille henkilö- tai pakettiauton 
kanssa. Saat huippuhyvityksen!

30 vuotta 
paikallista 
autokauppaa 
Lapissa

Meillä tutkitusti Suomen paras Mercedes-Benz huolto
Rovaniemi 016 465 40 44 tai Keminmaa 016 465 40 46

Automyynti: 
Keminmaa 040 65 88 909
Rovaniemi 0400 891 003

Jäänlähtöveikkaus

Jäänlähtömerkki kannettiin Pullinrannan edustalle Lainaanselälle jo 59. kerran. 
Facebook: Jäänlähtöveikkaus

Lainaanselkä ilmasta. Jätkänkynttilä-silta oikealla 
sulan veden päällä.

Helmikuussa joukko LC Rovaniemen jäseniä teki retken kevätjäälle. 
Puinen jäänlähtömerkki kannettiin Pullinrannan edustalle Lainaan-
selälle jo 59. kerran.
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Kannettavat, työasemat, palvelimet, 
ohjelmistot, konsultointi, rahoitus, 

esiasennus,, lähituki, helpdesk, 
asiantuntijapalvelut, infonäytöt, 
verkkokauppa, AV-järjestelmät 

inSpiroidu. 
inNovoi. 
inNostu.

löydät meidät LinkedInistä ja www.indata.Þ

Aloitin maratonien juok-
semisen noin viisikymp-
pisenä. Kymmenen 
vuotta myöhemmin läh-
din vastahakoisesti tans-
sikurssille. Päällimmäi-
nen ajatus tuolloin oli, 
että ei minusta tanssijaa 
tule, koska siinä lajissa 
on liian paljon saman-
aikaisesti hallittavia osa-
alueita.

Kehoni oli istunut neljän-
nesvuosisadan päätteen 
äärellä tekemässä työtä 
päällään. Ei siis ollut 
mikään ihme, että aluksi 

julkinen läheisyys omaan 
ja toisen ihmisen kehoon 
sekä liikeratojen opettelu 
pelottivat. Toisaalta tanssi 
aktivoi aivoja siten, että 
treeneistä lähtiessä tunsin 
itseni aina voimaantu-
neeksi. Kehon ja mielen 
aktivoiminen sosiaali-
tanssin avulla sai endor-
fiinit kehräämään ja 
lisäksi tanssi opetti kuun-
telemaan kehojen välistä 
kommunikaatiota hyvin 
herkällä korvalla.    

Aluksi tietenkin jänni-
tin sitä, että uskallanko 

tulla näkyväksi uudessa 
ryhmässä, jossa jou-
tuu peilaamaan itseänsä 
suhteessa omaan ja mui-
den tanssitaitoon. Tans-
sin aloittaminen varsin 
iäkkäänä suomalaisena 
miehenä ei siis ollut help-
poa, mutta käymällä 
säännöllisesti treeneissä 
pelot väistyivät ja tans-
sitila sisälläni kasvoi: 
tanssikilometrien lisään-
tyessä vapauduin tans-
sia kohtaan tuntemistani 
peloista ja häpeän tun-
teista. Vähitellen aloin 
hahmottamaan eletystä 

elämästä johtuvia ryhtini 
virheasentoja, kun kiin-
nitin huomioita oman 
kehoni kannatteluun 
ja siihen, mihin suun-
taan sitä tulisi kehittää. 
Oman kehon kannattelu 
ja koordinaatio ovatkin 
tanssiessa keskeisessä 
asemassa. 

Parintanssi opettaa 
kehonhallintaa, musii-
kin tulkintaa, yhteistä lii-
kettä ja liikkumisen iloa. 
Lisäksi tanssissa varsinkin 
viejän pitää hahmottaa 
tilaa ja siinä liikkumista 

muut huomioon ottaen. 
Kaiken kruunaa kehojen 
tarinat, joita tanssiessa 
voidaan kertoa. Koke-
muksesta voin sanoa, 
että jokainen tanssi on 
oma tarinansa. Palkit-
sevinta tanssissa onkin 
toisen ihmisen kohtaa-
minen. Parhaimillaan 
tanssissa kaksi kehoa 
väreilee samalla taajuu-
della, molemmat oman 
osaamisensa rajoissa, 
jolloin tanssista huokuu 
läsnäoloa ja luottamusta 
sekä yhteisestä energi-
asta syntyvää lämpöä.  

Harrastuksen myötä olen 
huomannut muuttuneeni 
hiukan armollisemmaksi 
itseäni kohtaan. Olen 
ymmärtänyt, että minun 
ja tanssin välinen suhde 
ei voi olla väärä eikä 
siinä ole mitään hävettä-
vää, kun myönnän, että 
en ole tullut valmiiksi ja 
aina voi kehittyä lisää. 
Oppiminen kohdallani 
on edellyttänyt nöyryyttä, 
oman kehon kuuntelua 
ja omista ennakkoasen-
teista luopumista. Olen 
hyväksynyt, että kehoni 
on riittävä toteuttamaan 
minulle opetettuja tans-
siin liittyviä mieliku-
via itseäni tyydyttävällä 
tavalla. Useinhan tans-
siessa riittää, että osaa 
viedä itseänsä ja antaa 
riittävästi tilaa myös 
muille. 

Eläkkeelle jäätyäni päätin 
lähteä viime syksynä Län-
si-Suomen opiston pari-
tanssilinjalle vuoden kou-
lutukseen opettelemaan 
tanssia sekä luomaan 
kuntopohjaa vanhuu-
den varalle. Päivääkään 
en ole päätöstäni katu-
nut. Vuosi on kehittänyt 
koko kehon koordinaa-
tiota, notkeutta, tasapai-
noa, kestävyyttä ja lihas-
kuntoa. Oppi on mennyt 
perille oikean tekniikan, 
lihasmuistin ja toistojen 
kautta. On helpottavaa 
lähteä eteenpäin kohti 
vanhuutta, kun kehon 
perusta on kunnossa ja 
olen löytänyt lajin, jolla 
kehon kuntoa voi ylläpi-
tää varsin monipuolisesti 
niin kauan kuin jalka liik-
kuu.  

Olli Tiuraniemi

Tanssi on sosiaalista ja liikunnallista hurmaa

Klubimme perustettiin 
3.3.1983. Hankkeen 
puuhamiehenä oli tuol-
loin Aake Satokangas 
Lohinivasta. Moni klu-
bin perustajajäsenistä on 
edelleen mukana klubin 
toiminnassa. Ounasjoki 
lionsien toimintakenttä 
on laaja: Ounasjokivarsi 
Sinetästä Lohinivaan 
sekä lähialueen järviky-
lät. Klubilaiset ovat osal-
listuneet monin tavoin 
lähiympäristönsä kansa-
laisyhteiskunnan kehittä-
miseen ja tukemiseen. 

Nykyisin klubin toimin-
nassa ovat keskiössä 
Ounasjoen koulun oppi-
laiden kannustaminen 
opinnoissaan eteenpäin 
klubin jakamien stipen-
dien avulla sekä tuki 
Ounasjokivarren alueella 
tehtävälle diakonityölle, 
jonka kohteena ovat 
ikäihmiset. Varoja hyvän 

tekemiseen on kerätty 
vuosien saatossa monin 
eri aktiviteetein. 

Viime vuosina tärkein 
ase, millä varoja on 
kerätty, on ollut – soppa-
tykki. Klubin jäsenet ovat 
valmistaneet asiakkaiden 
iloksi kuivaliha- tai her-
nekeittoa ja tuote on käy-

nyt hyvin kaupaksi. Mui-
den Rovaniemen alueen 
lionsklubien kanssa on 
tehty mielellään yhteis-
työtä. Erityisen aktiivista 
yhteistyö on ollut Pöyliön 
lionsklubin kanssa. 
Monet kirjolohifileet 
ollaan yhdessä kylmäsa-
vustettu Aamuyön pitkiin 
valvontavuoroihinkin on 

vapaaehtoisia savustajia 
löytynyt.

Klubimme on pannut 
ilolla merkille, että Rova-
niemen alueen lionsien 
yhteistyö on viriämässä 

aivan uudelle tasolle ja 
Ounasjokivarren klu-
bilaiset ovat aktiivisesti 
mukana lionstoiminnan 
alueellisessa kehittämi-
sessä.

pj. Jarmo Huhtala
LC Rovaniemi/Ounasjoki 

Soppatykillä tehdään hyvää

Kokemus on osoittanut, että aktiviteettien parhaat 
osumat saadaan soppatykillä tai muulla makuher-
moon osuvalla. 
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K-Citymarketin asiak-
kailla oli runsaasti aut-
tamisen halua ja joulu-
mieltä, kun Lions Club 
Rovaniemi/Lainas jou-
lukuussa järjesti Auta 
lasta – Auta perhettä –
keräyksen K-Citymarke-
tin sisäänkäyntiaulassa. 
Omien joulukiireiden 
lisäksi ihmisillä riitti 
vielä hyvää tahtoa myös 
vähempiosaisten autta-
miseen. Päivän aikana 
kertyi lahjoituksia run-
saasti.  Kaikenlaista tava-
raa nalleista ja legoista 
erilaisiin vaatetavaroihin 
ja elintarvikkeisiin karttui 
yli neljän tuhannen euron 
edestä.

Keräys toteutettiin niin, 
että marketin asiakkaille 
kerrottiin heidän tulles-
saan sisään mahdollisuu-
desta osallistua keräyk-
seen. Ulos mennessään 
asiakas yksinkertaisesti 
jätti lahjansa koriin kerä-
yspaikalla. 

Heti keräyksen päätyttyä 
saadut lahjoitukset vietiin 
ja luovutettiin Lapin Ensi- 
ja Turvakoti ry:lle. Lahjoi-
tukset otti vastaan turva-
kodin toiminnanjohtaja 
Pirjo Kairakari. 

Keräyksen hoitanut Lions 
Club Rovaniemi/Lainas 
kiittää lahjoittajia.

Runsaasti jouluiloa 
edelleen 
toimitettavaksi

K-Citymarketin asiakkaat lahjoittivat LC Rovaniemi/
Lainaksen koreihin runsaskätisesti jouluiloa edel-
leen Lapin ensi- ja turvakoti ry:lle toimitettavaksi.

Metsänomistajuus vauvasta vaariin -tapahtuma
LC Rovaniemi/Napapiirin klubilaisia oli mukana talkoilemassa Metsänomistajuus vauvasta vaariin - tapahtu-
massa Lapin Metsämuseolla viime lokakuussa. Ilma oli aika kolea ja talvinen, satelipa välillä hieman luntakin. 
Se ei talkoolaisia haitannut, vaan iloisina lionit tarjosivat kävijöille ilmaiseksi kahvia, kylmää mehua ja 260 
grillimakkaraa.

Lions Club Rovaniemi ry.
email: rovaniemi@lions.fi

Lions Club Rovaniemi Alakemijoki ry.  
email: rovaniemi.alakemijoki@lions.fi

Lions Club Rovaniemi Lainas ry. 
email: rovaniemi.lainas@lions.fi
www.lions.fi/rovaniemilainas

Lions Club Rovaniemi Napapiiri ry. 
email: rovaniemi.napapiiri@lions.fi
www.lions.fi/rovanieminapapiiri

Lions Club Rovaniemi Ounasjoki ry. 
email: rovaniemi.ounasjoki@lions.fi

Lions Club Rovaniemi Ounasvaara ry 
email: rovaniemi.ounasvaara@lions.fi
www.lions.fi/rovaniemiounasvaara

Lions Club Rovaniemi Petronella ry. 
email: rovaniemi.petronella@lions.fi
www.lions.fi/rovaniemipetronella

Lions Club Rovaniemi Pöyliö ry. 
email: rovaniemi.poylio@lions.fi
www.lions.fi/rovaniemipoylio

Lions Club Rovaniemi Ronjat ry. 
email: rovaniemi.ronjat@lions.fi
www.lions.fi/rovaniemironjat

Rovaniemellä toimii 
yhdeksän Lions klubia, 
ohessa yhteistiedot:

Grillausta 
Veljeskodilla
LC Rovaniemi/Napapii-
rin lionit ovat jo monien 
vuosien ajan käyneet 
Rovaniemen Veljesko-
dilla grillaamassa ja tar-
joilemassa makkaraa 
sekä mehua Veljeskodin 
asukkaille. Jo perinteeksi 
muodostunut grillitapah-
tuma on yksi monista 
klubin aktiviteeteista ja 
ilahduttanut Veljeskodin 
asukkaita joko alku- tai 
loppukesästä. Tarkoitus 
on jatkaa aktiviteettia 
myös tulevina vuosina. 

MISSÄ 
TARVE, 
SIELLÄ 
LION !
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Napapiirin Nappulahiih-
dot järjestettiin nyt 40. 
kerran Syväsenvaaran 
koululla 3. huhtikuuta. 
Lapsia oli ennätysmäärä 
viime vuosiin verrattuna, 
varsinkin nuorimpien 
alle 6-vuotiaiden molem-
missa sarjoissa. 

Melkoinen säpinä kävi 
myös kisojen jälkeen 
palkintojenjaossa, kun 
kymmenet lapset sarjoit-
tain palkittiin perinteisesti 
mitalilla ja karkkipussilla. 
Hiihtourakan jälkeen 
kaikille lapsille jaettiin 
kuumaa mehua lämmik-
keeksi ja myös grillimak-
karaa oli saatavilla kis-
aväelle. Ruuhkaa näytti 
olevan arvontapöydän-
kin luona, totesi Napa-
piirin klubin pj. Pekka 
Maijala.

40. Napapiirin 
Nappulahiihdot

Ounasvaaran lionit 
RoPS 03-poikien tukena
Rovaniemen Pallo-
seuran ikäkausijouk-
kue Pojat 03 perus-
tettiin vuonna 2011. 
Alusta saakka Poi-
kien tukena on toimi-
nut Lions Club Rova-
niemi/Ounasvaara.

LC Rovaniemi/Ounas-
vaara tukee vuosit-
tain RoPS 03 joukkuetta 
taloudellisella stipendillä, 
mutta Leijonien ja Poi-
kien yhteistyö on paljon 
enemmän kuin pelkkää 

rahallista tukea. Merkit-
tävässä osassa on vuo-
den aikana järjestettävät 
yhteiset tapahtumat.

Helmikuun taitteessa 
Rovaniemellä järjes-
tetään jokavuotinen 
Porocupin osakilpailu. 
Porocup on suurin kil-
paporoille tarkoitettu 
kisasarja. RoPS:n P03 
joukkue on mukana aut-
tamassa Leijonia tapah-
tuman järjestelyissä.

Kesäkauden päätöksessä 
Leijonat ja P03 joukkue 
kisailevat yhdessä erilai-
sissa lajeissa kuten fris-
beegolfissa, futiskeila-
uksessa, sekä tietenkin 
myös jalkapallossa.

Viime kesänä Leijo-
nat olivat kutsuvieraina 
seuraamassa poikien 
C15-mes ta ruussar ja 
ottelua Oulun Tervareita 
vastaan. Aurinkoisessa 
loppukesän säässä RoP-
S:n pojat veivät ottelun 

selvin numeroin 8 - 1. 
Ottelun jälkeen pojat ja 
Leijonat vaihtoivat kuu-
lumisia VIP-tiloissa kah-
vittelun sekä pikku purta-
van merkeissä. 

Varsinaista jalkapallo-
kauden päätöstä juhliste-
taan koko nuorisojaoston 
voimin seuran yhteisessä 
tapahtumassa. Leijonat 
ovat perinteisesti mukana 
ja luovuttavat muistopal-
kinnon vuoden herras-
miespelaajalle.

RoPS Pojat 2003 on kii-
tänyt pitkäaikaista tuki-
jaansa Lions Club Rova-
niemi/Ounasvaaraa. 
Tukijoiden merkitystä 
juniorijalkapalloilulle - 
tai ylipäätään nuorten 
urheiluharrastuksille - ei 
koskaan voi korostaa lii-
kaa.

Valokulma Oy
 

Rovaniemi Lampelankatu 22 
0207 568 620

Napapiirin Nappulahiihdoissa kisasi yli 180 
nappulahiihtäjää aurinkoisessa kevätsäässä.

Nuorimmat panosti-
vat Wassbergin-tyyliin. 
Kaikki osallistujat pal-
kittiin mitalilla ja karkki-
pussilla.
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Petronella on aktii-
vinen ja osaava 
naisklubi, joka on toi-
minut Rovaniemellä 
vuodesta 1995. Vir-
keällä klubillamme 
on toimintaa ja eri-
laisia aktiviteetteja 
ympäri vuoden. 

Elokuussa pystytämme 
Rovaniemen Wanhoille 
Markkinoille Petronellan 
Lettupuodin. Puodissa 
paistamme herkullisia 
lettuja ja tarjoilemme 
niitä markkinaväelle 
makeilla sekä suolaisilla 
täytteillä höystettynä.

Marraskuussa järjes-
tämme perhekonser-
tin yhdessä Rovaniemen 
kaupungin kansalaiso-
piston kanssa.

Talvi-iltoina kokoon-
numme takkatulen 
ääreen viettämään laa-

tuaikaa neuloen sukkia 
vastasyntyneille vauvoille 
sekä sukkia ja hartiahui-
veja vanhuksille. Maa-
hanmuuttajien vauvoille 
ompelemme myös värik-
käitä tilkkupeittoja.

Pari kertaa vuo-
dessa laulamamme ja 
musisoimme palveluko-
deissa yhdessä Steiner-
koulun lasten kanssa. 
Avustamme palveluta-
lon vanhuksia käymään 
Rovaniemen kevät- ja 
syysmarkkinoilla sekä 
osallistumaan kirjaston 
lukuhetkiin.
Kevätkaudella olemme 
mukana Tunturirallin lii-
kenteenohjauksessa ja 
makkaranmyynn i s sä 
sekä talkoilemme Poro-
Cupissa.

Kevään isoin rutistus 
on vapun ”Munkki- ja 
simaralli” -aktiviteetti. 

Leivomme satamäärin 
munkkeja, valmistamme 
laadukasta simaa ja 
myymme ne kauppakes-
kus Rinteenkulmassa.

Aktiviteettiemme tuotot 
ohjataan paikkakunnan 
lasten, nuorten ja van-
husten hyväksi. 

Toimintaamme voit tutus-
tua tarkemmin koti-
sivuillamme. Tervetu-
loa mukaan tekemään 
yhdessä hyvää.

Teksti ja kuvat: 
pj. Riitta Anetjärvi
LC Rovaniemi/Petronella 
ja Raija Hilke

V a p p u h e r k u t  

P e t r o n e l l o i l t a  

Aamulla paistetut 
munkit 1 € 

Sima 4 €/1 litra Tervetuloa ostoksille! 
Tuotto Rovaniemen  

ikäihmisille 

Alkaen klo 9:30 ja niin kauan kuin  

myytävää riittää 

LC Rovaniemi/Petronella 

Petronellat monessa mukana

Yhdessä tekeminen on hauskaa. Paistajien iloiset ilmeet ovat siitä selvä todiste.

Vanhusten viikolla saadaan liikuntaa. 


