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Piirikuvernöörin mietteitä matkan varrelta
Kauteni L-piirissä alkoi elokuun alussa LC
Ranuan Hillamarkkinoilla. Siellä oli paljon
hilloja, markkinatunnelmaa, monenmoisia
kilpailuja ja näytöksiä.

della osallistumme myös Punainen Sulkaaktiviteettiin seuraavan puolentoista vuoden aikana vähintään kolme kertaa, niin
saavutamme klubien tavoitteista vähintään
kolmanneksen.
Kun teemme hyvää monella tapaa lähellä, tulee meidän muistaa myös muita kohteita kotimaassa ja maailmalla. Tämän kauden
yksi tärkeistä aktiviteeteistä maailmalla on
saada Sri Lankan Ratnapuran silmäsairaalan
rakennushanke päätökseen. Näin saataisiin
sairaalaan tarpeellinen määrä potilaspaikkoja. Hanke on laskettu rahoitettavan siten,
että klubin aktiviteettivaroista rahoitetaan
vähintään 5 - 7 euroa / jäsen. Lisäksi toivotaan klubeilta suurempia summia ja klubit
tai yksityishenkilöt tai yhteisöt tai yritykset,
jotka ovat lahjoittaneet 500 euroa saavat nimensä sairaalaan seinään ja Lions-lehteen.

S

yksy aloitettiin elokuun lopussa kuvernöörineuvoston kokoontumisella
Luostolla. Runsaslukuisena kokoonnuimme Lions hengessä antoisia keskusteluja käyden. Nämä kokouspäivät olivat onnistuneet asiakohdiltaan ja järjestelyiltään
niin omasta kuin monien osallistujienkin
mielestä.
L-piirin piirihallituksen kokoukset alkoivat syyskuun alussa Luostolla ja jatkuivat
marraskuussa Torniossa. Seuraava piirihallitus kokoontuu helmikuussa Posiolla. Lpiirin vuosikokous on 23. huhtikuuta 2016
Luostolla. Tällöin piirin vuosikokouksessa
äänestetään pitkästä aikaa kahdesta varapiirikuvernööriehdokkaasta.
Tätä kirjoittaessani olen jo käynyt monissa, mielenkiintoisissa klubien tapaamisissa lähes 40 klubissa.
Klubikokousten uudistaminen on L-piirin klubeissa
otettu hyvin vastaan. Mukaan ovat yhä useammin tulleet mielenkiintoiset yritysvierailut sekä omien lioneitten ja vierailijoiden valaisevat esitelmät.

Herrojen linnakkeista
yhteisklubeihin

Kauden teemani on ollut Kutsu kaksi – yhdessä
palvelemme. Olen iloinen, että jäsenhankintateemani mukaan L-piirin jäsenmäärältään pienimmissäkin
klubeissa, kuten LC Pelkosenniemi ja LC Enontekiö
on onnistuttu kasvattamaan jäsenmäärää vähintään
kahdella lionilla.
Olemme myös vihdoin siirtyneet verkkaisesti, mutta vakaasti nykyaikaan ”herrojen linnakkeista” yhteisklubeihin, naisklubeihin myöskään Leo-klubeja
unohtamatta. Tänä kautena on saatu naislioneita mm.
LC Rovaniemi/Napapiiriin, LC Kemijärveen ja LC
Kittilään. Ilahduttavaa oli myöskin käydä Haltikissa
piirimme nuorimman klubin, LC Rovaniemi/Ronjien kokouksessa. Siellä saimme todistaa seitsemän uuden aktiivisen ja palveluhaluisen naislionin liittymistä joukkoon yhdellä kertaa. L-piirin naislionien osuus
onkin aivan valtakunnan korkeinta luokkaa. Noin
24 % L-piirin lioneista on nyt naisia. Kautta on vie-

Täysvärinen kirjapaino

Kansainvälinen
nuorisoleiri tulossa

Kauden tässä vaiheessa piirikuvernöörinä on saanut
tutustua niin klubien arkeen kuin juhlaankin noin 40
klubissa. Tässä ollaan juhlimassa LC Simon 50 vuoden
taivalta Simon Pirtillä viime vuoden 2015 marraskuussa.

lä yksi kolmannes jäljellä ja toivon, että saadaan vielä
runsaasti lisää uusia palvelevia lioneita mukaan vapaaehtoistyöhön.

Nenäpäivän huikea L-piirin suoritus

Tämän kauden valtakunnallisen Nenäpäivän aktiviteetissä L-piirin klubit keräsivät varoja yli 19.000 euroa. Tulos oli Suomen neljäntoista piirin toiseksi paras
saavutus, vaikka jäsenmäärämme on piirien pienin.
Yksistään LC Kittilä ja LC Kittilä/Levi keräsivät yli
8.000 euroa. Erittäin hyvin onnistuneesta Nenäpäivän tuloksesta kiitän L-piirin koordinaattoriamme lion Merja Lämsää LC Rovaniemi/Ronjista sekä kaikkia keräykseen osallistuneita klubeja ja niiden jäseniä.
Lions-järjestö täyttää 100 vuotta vuonna 2017, samana vuonna kun Suomi on ollut 100 vuotta itsenäisenä. Juhlavuoden merkeissä on käynnistetty kolmen
vuoden palvelukampanja 100-vuotisjuhlan kunniaksi niin, että voimme palvella 100 miljoonaa ihmistä
maailmanlaajuisesti.

Punainen Sulka
seuraava suuri haaste

Meillä on nyt tämän Nenäpäivän kokemukset. Jos
me kaikki samalla leijonahenkisyydellä ja aktiivisuu-

Lapin
Leijona
2016

www.tornionkirjapaino.ﬁ

Lions klubeja ja
lioneita ei koskaan liikaa

Avatkaamme mielemme ja toimintamme
havaitsemaan inhimilliset tarpeet ja kannustamaan
vapaaehtoisia palvelemaan ja tukemaan rauhaa ja
kansainvälistä yhteisymmärrystä.
Me palvelemme.
Kiitän kaikkia lioneita, puolisoita, piirihallituksen
jäseniä, toimikuntien puheenjohtajia tekemästänne
pyyteettömästä työstä. Toivotan antoisia hetkiä
Lions-palvelutoiminnassanne loppukaudelle 2015 2016 sekä myös tulevina kausina.
Tärkein ja paras tutorini on ollut vaimoni, joka on
sisäistänyt palveluaatteen jo ennen kuin minut kutsuttiin LC Rovaniemi/Alakemijoen jäseneksi vuonna
1973. - Paulaa kiitän kahdenkeskeisissä keskusteluissamme.

Onnittelut juhliville klubeille

Lopuksi haluan osoittaa kiitokseni kaikille L-piirin
klubeille ansiokkaasta toiminnasta. Erityisesti haluan onnitella kaikka tällä kaudella tasakymmeniä juhlivia klubeja:
60 vuotta
50 vuotta
20 vuotta

Julkaisija:
Suomen Lions-liitto ry / 107-L -piiri
Lehden toimitus ja taitto:
Kari Heikkilä, LC Tornio / Pudas
Sivuvalmistus: Mainostoimisto Jess, Tornio
Painatus: Tornion Kirjapaino
Painos: 2200 kpl
Teollisuuskatu 8 • 95420 Tornio • Puh. 0207 433 950

Kansainvälisestä liiton nuorisoleiristä vuoden 2017 kesän aikan on ottanut järjestelyvastuun L-piirin III alueen 3. lohko. Suurimman järjestelyvastuun klubeina kantavat
LC Kittilä ja LC Kittilä/Levi. Toivon kuitenkin kaikkien klubien tukevan L-piirin nuorisoleirirahastoa vuodessa vähintään kolmella eurolla/jäsen.
Toivon kaikkien klubien huolehtivan jatkossa
omasta osuudestaan myydä nuorisoarpoja ja joulukortteja, joilla liittomme rahoittaa nuorisotoimintaa.
Näistäkin saaduista varoista osalla tuetaan klubien järjestämiä kansainvälisiä nuorisoleirejä.

Lehti myös osoitteessa:
www.lions.fi/L
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LC Ivalo,
LC Simo, LC Anar-Inari,
LC Muonio,
LC Rovaniemi/Petronellat
LC Kuusamo/Pohjanakat

sekä hyvää jatkoa nuorimmaiselle klubillemme ensimmäisestä onnistuneesta ja aktiivisesta vuodesta
LC Rovaniemi/Ronjat

Kauko Niemelä
piirikuvernööri
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Tuomo Romakkaniemi,

Eino Majava

Lions-toiminta klubeissa
• Liittynyt LC Ivalon jäseneksi 1994
• Tiedotussihteeri 1997–1998
• Rahastonhoitaja 1999–2000
• Sihteeri 2001–2002, 31.12.asti
• Siirtojäsenenä LC Rovaniemi/Ounasvaaraan 2002
• Sihteeri 2008–2009
• Presidentti 2010–2011
• Toiminut kaikissa klubin sisäisissä tehtävissä

Lions- toiminta klubissa
• Liittynyt LC Kemijärvi Koillitunturit jäseneksi
24.04.1995
• Siirtojäsenenä LC Kemijärvi 2011
• Klubin sihteeri 1996–1997
• Punainen sulka vastaava 1997–1998
• Klubin presidentti 2000–2001
• Klubin 1. varapresidentti 2008–2009
• Klubi presidentti 2009–2010
• Klubin 2 varapresidentti 2013–2014
• Klubin sihteeri 2014–2015
• Toiminut kaikissa klubin sisäisissä tehtävissä

LC Rovaniemi/Ounasvaara
Syntynyt 2.9.1955 Ylitorniolla
Tekninen palvelupäällikkö, Digita Oy
Puoliso Marjo, Lapin yliopisto

Lions-toiminta L-piirissä
• DigiTV projektin asennuspäällikkö 2007–2008
• Lohkon puheenjohtaja 2012–2013
• Alueen puheenjohtaja 2015–2016
• NSR 2016 järjestelytoimikunnan jäsen
•
Muuta
• Melvin Jones -jäsen 2010
• Osallistunut neljään liiton vuosikokoukseen
• Piirikuvernöörien ja klubipresidenttien myöntämiä
tunnustuspalkintoja

I I Varapiirikuvernööriehdokas

Lions toiminta L – piirissä
• Lohkon puheenjohtaja 2001–2002
• Lohkon puheenjohtaja 2010–2011
• Alueen puheenjohtaja 2011–2012
• 2. VDG 2015–2016
Osallistuminen
• 2.VDG valmennus 2015
• RLL-johtajuustaitojen työpaja 2015–2016
• ALLI-lionjohtajien instituutti 2016
• Osallistunut 12 kertaa liiton vuosikokoukseen

Melvin Jones ja Ritari Juhla
Luostolla lauantaina 19.3.2016
L-piirin valintavaali L- piirin vuosikokous
Luostolla lauantaina 23.4.2016
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Piirikuvernööriehdokas
2016–2017

Markku Kylmälä

LC Simo
Syntynyt 11.02.1951 Simossa
Eläkkeellä
Puoliso Raija, osastonsihteeri
Lions-toiminta klubissa
• liittynyt klubiin 1991
• sihteeri 1993–1994
• presidentti 1998–1999
• rahastonhoitaja 2000–2001
• presidentti 2008–2009
• sihteeri 2014–2015
• Rantailtatoimikunnan vastaava 1993–2015
Lions-toiminta L-piirissä
• lohkonpuheenjohtaja 2006–2007
• alueenpuheenjohtaja 2007–2008
• juhla-ja kokousvastaava pj 2009–2010
• 2 VDG 2014–2015
• 1 VDG 2015–2016
Muuta
• 100 % lion vuodesta 1991
• Melvin Jones-jäsen 2008
• •Erittäin hyvän presidentin palkinto 2000
• 100 % presidentin ansiomerkki 2012
• Piirikuvernöörin ja presidentin myöntämiä
tunnustuspalkintoja
• Sri Lankan Lions-ystävien Seuran jäsen
Osallistuminen
• Liiton vuosikokous 4 kertaa

Barents konferenssi
Norjassa 6.–8.5.2016

LC Rovaniemi / Lainas
Syntynyt 24.11.1952 Rovaniemellä
yrittäjä, yrityskonsultti, HTM-tilintarkastaja, hallitustyö
Puoliso Asta, sairaanhoitaja, lion
Lions-toiminta klubeissa
• Liittynyt lion jäseneksi 1989
• Sihteeri 92–93,14–15, 15–16
• Presidentti 96–97
• Varapresidentti 95–96
• Rahastonhoitaja 91–92
• Quest-lion, nenäpäivä, tailtwister, tilintarkastaja,
eri tehtäviä vuosittain
• Piirisihteeri/rahastonhoitaja 2000–2001
• Lohkon puheenjohtaja 2001–02
• Alueen sulkavastaava 98–99
• Klubin presidentin palkintoja, piirikuvernööripalkintoja
• Klubin vuoden leijona 2001
• Melwin Jones 2014
• Piirikokouksia, valtakunnan kokouksia
• Mukana klubin aktiviteeteissa
• joinakin vuosina osallistuminen 100%
• Lions-tavoite: hyvällä mielellä hyvän tekemistä
• Harrastuksia Autti (kylässä elämisen mahdollisuudet), seurakunta, kuvataide, kuntoilu

•

LC Kemijärvi
Syntynyt 08.03.1949
Eläkkeellä
Puoliso Hilkka, eläkkeellä, lion

Kevään tärkeitä kokouksia kalenteriin

Arto Harju-Autti

L E I J O N A

Liiton vuosikokous
Turussa 27.–29.5.2016
Liiton
puheenjohtajaehdokas CC

Liiton
varapuheenjohtaehdokkaat VCC

VCC Heikki Hemmilä
LC Ylivieska
107 O-piiri

Erkki Honkala PDG
LC Peräseinäjoen jäsen
1987–, F-piirin kuvernööri
2007–2008
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Jukka Kärkkäinen
Jäsenjohtaja MD-GMT
LC Helsinki/Metsälän
jäsen 2005–, N-piirin
kuvernööri 2012–2013

Erkki Voutilainen DG
LC Valkeakosken jäsen
1996-, E-piirin kuvernööri
2015–2016
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Kauden 2014-15 päätös Pellossa
Piirin vuosikokouksessa Pellossa 25.4. piirikuvernööri
Markku Ilmavirta kiitteli koko L-piirin lions-väkeä ja
klubeja, jotka aktiivisella osallistumisellaan ovat olleet
mukana ja omalta osaltaan vaikuttaneet
tämän kauden onnistumiseen niin piirissä kuin
omissa klubeissaan.

Piirin vuosikokouksessa Pellossa 25.4. piirikuvernööri
Markku Ilmavirta kiitteli koko L-piirin lions-väkeä
ja klubeja, jotka aktiivisella
osallistumisellaan ovat olleet
mukana ja omalta osaltaan
vaikuttaneet tämän kauden
onnistumiseen niin piirissä
kuin omissa klubeissaan.
– Olen saanut kauden
aikana runsaasti apua, tukea, neuvoja, kannustusta
ja innostusta tämän oman

ikimuistoisen ja mielenkiintoisen kuvernöörikauteni onnistumiseksi. Kausi
on ollut täynnä hienoja tapahtumia kansainvälisten
huippuvierailijoiden myötä.
Erityisesti haluan kiittää saamastani avusta PDG Jarmo
Rastasta ja hyvästä yhteistyöstä tulevaa kuvernööriä
Kauko Niemelää, jolle toivotan onnea ja menestystä
tulevalle kaudelle!
Kiitokset myös koko tä-

män kauden piirihallitukselle ja erityiskiitos puolisolleni Soilille, joka on hoitanut
puolisotoimintaa ja ollut mukana tukemassa minua tässä
upeassa ja vaativassa kuvernöörikaudessa! (KH)

Samassa tilaisuudessa Markku ensimmäisenä onnitteli myös kokouksen valitsemia
tulevan kauden vetotehtäviin siirtyviä piirikuvernööri Kauko Niemelää, I varapiirikuvernööri Markku Kylmälää sekä II varapiirikuvernööriä Eino Majavaa.

Leijonat Vuokatissa:

Elinvoimaa yhteistyöllä – yhdessä saamme aikaan enemmän
Suomen Lions-Liiton 62.vuosikokous Kainuussa,
Vuokatin Katinkullassa 12.-14.6.2015 keräsi lähes 1500
leijonaa, puolisoita ja leoja. L-piirin alueelta oli tällä
kertaa tavallista lyhyempi matka, joten monet klubit
olivat edustettuna paikalla.
Muun muassa Pudasjärven
naisklubista Hilimoista tehtiin lauantaina tapahtumaan
linja-autoretki 13 naisleijonan voimin. Oheisohjelmina
kokousväelle oli mm. Naapurivaaran huvikeskukseen tutustuminen.
Vuosikokousten korkeista osallistumiskuluista tuli
yleisöltä palautetta ja vuosikokousaloite useammiltakin klubeilta. Suoritetussa
äänestyksessä tuli päätös, että vuosikokousten osallistumismaksut alenevat vuodesta 2019 alkaen. Ensi vuonna
kokoonnutaan vuosikokoukseen Turussa, vuonna 2017

Joensuussa ja vuonna 2018
Oulussa. Tulevan kauden toimintateemaksi hyväksyttiin
”Tue Nuorta itsenäisyyteen”
säilyttäen toiminnassa myös
kuluvan kauden teeman
”Monta tapaa tehdä hyvää”.

Valintoja
johtopaikoille

Tuomo Holopainen luovutti Lions-Liiton puheenjohtajuuden Jari Rytköselle
Uuraisilta. Varapuheenjohtajaksi tuli Heikki Hemmilä Ylivieskasta. Ehdolla oli
mukana myös Jarmo Rastas
Rovaniemeltä. Pohjoisen yhteisistä ponnisteluista huoli-

Pudasjärven naisklubi Hilimat tekivät kokoukseen
linja-autoretken ja erottautuivat edukseen kokousyleisön
keskellä samankaltaisessa asussaan.

LEIJONAPUUKKO

Oiva lahja ”pyöreitä vuosia”
täyttävälle!
Katso tarkemmin:
www.lions.fi/district107-L/
YlitornioAavasaksa/
Tilaukset:
Paavo Heikka, puh. 040 770 8400
paavo.heikka@pp.inet.fi

LC YLITORNIO/AAVASAKSA

matta äänet eivät riittäneet
tällä kertaa valintaan varapuheenjohtajaksi.
L-piirin piirin piirikuvernööriksi nimettiin Kauko Niemelä (puoliso Paula
Huru) Sodankylästä.
Kansainvälisen hallituksen jäseneksi oli ehdolla neljä henkilöä. Pohjoisen edustaja Asko Merilä Utajärveltä,
Heimo Potinkara Lahdesta,
Seppo Söderholm Lappeenrannasta ja Markus Flaaming
Helsingistä, joka tuli valituksi suurella äänten enemmistöllä.

L-piiriläisiä Erkki Orre Rovaniemi Ounasvaara, Matti Mälkiä Posio, Timo Allenius
Kuusamo, Erkki Kämäräinen Rovaniemi Ounasvaara ja Pekka Seppänen Muonio
kokoustauolla klubien lippurivistön äärellä.

Rytkösen eväät
uuteen kauteen

Uudella puheenjohtajalla
Jari Rytkösellä oli toimintateemana ”Elinvoimaa yhteistyöllä – yhdessä saamme

aikaan enemmän”. Hän toivoi puheessaan klubien kiinnittävän huomiota jäsentyen
viihtyvyyteen ja että toimintaan otettaisiin mukaan lapset ja nuoret - muitakaan

unohtamatta. - Pitäkää yllä positiivinen ilmapiiri, jossa tekeminen ja toiminta on
hauskaa ja mielekästä, hän
kehotti.
Heimo Turunen

Vuokatin Katinkullassa oli hienot puitteet vuosikokoukselle. Avajaisjuhlan yleisöä, edessä keskellä kansainvälinen
varapresidentti Robert E. Corlew USA:sta.

LC Tornio / Raja myy lauttamiespatsaita
Kuvanveistäjä Ensio Seppäsen Lauttamies Kukkolankosken
rantaäyräällä paljastettiin kesällä 1961. Muistomerkki on
kunnianteko niille miehille, jotka runsaan vuosisadan ajan
ennen irtouiton alkamista, noin 1800–1920, hoitivat
Tornionjoen uiton aina joen yläjuoksulla jokisuun lautta
haminaan.
Kyseinen pienoismalli on hieno lahjaesine ja sopii esimer
kiksi kiertopalkinnoksi, merkkipäivälahjaksi jne.
Patsaan hinta on 150 euroa.
Tuotteen voi tilata:
Timo Seppälä puh. 0400 695 592
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Tornion isännänviirejä
saa jälleen!
Mökille tai lahjaksi. Kaikki viirien myynnistä
kertyvät tulot menevät lyhentämättöminä
torniolaisen nuorisotyön tukemiseen
Lions-järjestön jakamina avustuksina.
LC Tornio/Pudas
Uusi myyntipiste!

Soita, varaa ja nouda omasi:
Tornion Pikasuutari, Hallituskatu 5, Tornio
Matti Alaviuhkola, 040 7740 530
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Kuvernöörineuvosto aloitti
Sodankylän Luostossa
Suomen Lions-liiton kuvernöörineuvosto
piti kokoustaan 29.8.2015 poikkeuksellisessa
paikassa, Sodankylän Luostolla. Liiton uusi
puheenjohtaja Jari Rytkönen antoi tervetulopuheessaan kattavan paketin alkaneen kauden
toimintatavoitteista ja esitti muutamia haasteita jäsenkunnalle.
Hän totesi, että Lions-liitto
tarjoaa klubeille palvelutarjottimen, joka sisältää erilaisia aktiviteettivaihtoehtoja,
joista klubit voivat valita toimintaansa parhaiten soveltuvan. ”Monta tapaa tehdä
hyvää”. Valinta on kokonaisuudessaan klubin vapaaehtoisuuteen perustuvaa.

Mielenkiintoisia
esitelmiä ja
puheenvuoroja

Aamupäivän Lions –seminaari teemalla Ihmisyys sisälsi lukuisia mielenkiintoisia esityksiä. Pääpuhujana oli
hallitusammattilainen Ritva
Ohmeroluoma aiheenaan
Ihmisyys. Toisen kattavan
esitelmän Lapin sekä Sodankylän lukuisista kaivoshankkeista piti AA Sakatti Mining
Oy:n Sodankylän Sakatin
kaivoshankkeen projektijohtaja Jukka Jokela. Sakatin
kaivos on Sodankylään suunnitteilla oleva kupari- ja nikkelikaivos.
Tutkimusvaiheessa olevan kaivoshankkeen takana on brittiläinen kaivosyhtiö Anglo American Ltd:n
omistama AA Sakatti Mining
Oy. Kaivoksen valtausala on
kooltaan 830 neliökilometriä
ja tutkimukset alueella aloitettiin vuonna 2004. Kaivoksen avaaminen voisi tapahtua parhaassa tapauksessa
vuoden 2020 tienoilla. Malmiesiintymän löysi englantilainen geologi Jim Coppard.
Sakatin kivinäytteiden suuri

metallipitoisuus tuli ensimmäistä kertaa julki marraskuussa 2011, kun Coppard
piti asiasta tiedotustilaisuuden Levillä.
Kaivosta varten on suunniteltu rautatien rakentamista Sodankylään, minne
on rakennettu myös yhtiön
toimistotiloja sekä tilat kivinäytteiden käsittelyyn ja
varastointiin. Vuonna 2012
hanke työllisti 18 vakinaista työntekijää ja maastotöissä
150 urakoitsijaa.
Keräysjohtaja Matti
Tieksola esitteli Punaisen
Sulan tilannetta. PID Erkki
Laine kertoi Ratnapuran silmäsairaalan jatkorakentamisesta ja AR-säätiön puheenjohtaja Tapani Matintalo
30-vuotta täyttävästä säätiöstä.
Sodankylän kunnanjohtaja, lion Viljo Pesonen
toivotti vieraat tervetulleiksi malmikuntaan ja piirikuvernööri Kauko Niemelä Lpiiriin. Kokousjärjestelyistä
vastanneiden klubien esittelypuheenvuorot pitivät
vuonna 1960 perustetun LC
Sodankylän presidentti Mika
Nikula ja vuonna 1971 perustetun LC Sodankylä/
Sompion presidentti Tapio
Hietala. Päivän musiikillisesta annista vastasi laulava lion
Mauri Mikkola.

Viime kauden puheenjohtaja Tuomo Holopainen puolisonsa Kaijan kanssa kiittivät PID Harri Ala-Kuljua ja puoliso
Sirkkua arvokkaasta työstä Suomi johtoon -kampanjan aikana. Kukkien lisäksi Holopainen lupasi päämajaan aiotun
”Puhtinuijan” Harri Ala-Kuljun haltuun ja mahdollisesti liiton toimitiloihin sijoitettavaksi. Kuva: RNen.

(Artikkeli kuvineen referaatti Raimo Naumasen laajemmasta artikkelista LIONlehdessä)

KVN:n kokouksessa muisteli lionismin tuloa Lappiin
PDG (1985–86) Kauno Laine. Hän on LC Sodankylän
perustajajäsen ja ikää 92 vuotta. Puheenjohtaja Jari Rytkönen luovutti hänelle liiton juhlamitalin.
Kuva: Heikki Hemmilä.
Sakatin kaivoshankkeen projektijohtaja Jukka Jokela
piti mielenkiitoisen esitelmän mittavasta tutkimusvaiheessa olevasta kaivoshankkeesta, jonka avaaminen
parhaassa tapauksessa asettuu vuoden 2020 tienoille
Kuva: Bo Lindberg

Keski-Lapin
Hammashuolto Oy
HLL TAPIO HIETALA
ALAN AMMATTILAISET VUODESTA 1987
PELOTON ,KIVUTON JA RENTO HOITOTAPA
Erityisen tärkeää on säännöllinen hoidossa käynti, sekä
hampaiden kunnon tarkistaminen ennen leikkaukseen menoa!

Puh. 016-613 888
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Tervetuloa!

Kokousvieraita viihdytti laulaen ja kitaralla säestäen
lion Mauri Mikkola. Kuva: RNen.
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LC Pudasjärven seitsemännet Venetsialaiset
kokosi 50-vuotiaan klubin
juhlavuoden kunniaksi
paikalle ennätysyleisön.
Jyrkkäkosken huvikeskukseen elokuun viimeisenä lauantaina 29.8.2015
saapui juhlimaan noin
1400 henkeä, mikä samalla sivuaa viime vuotista
yleisöennätystä.

Yhteistyössä urheiluseuran kanssa

Onnistuneet
Venetsialaiset
Pudasjärvellä

KTK-Tornio Oy

www.ktk-tornio.fi

KTK-Tornio Oy

www.ktk-tornio.fi

KTK-Tornio Oy

www.ktk-tornio.fi

P

udasjärven keskustasta oli ilmainen linjaautokuljetus, jota
käytettiinkin runsaasti. Illan
loppuvaiheessa suoritettiin
kaikkien lipun ostaneiden
kesken 500 euron matkalahjakortin arvonta, jonka
voitti Paavo Illikainen.
Venetsialaisten järjestämisessä oli hyvin tärkeänä
yhteistyökumppanina huvikeskuksen omistaja Pudasjärven Urheilijat, jotka
järjestivät puitteiden lisäksi
ruokailun ja ravintolamyynnin. Puolenyön aikaan sytytettiin Jyrkkäkosken rannalle
talkootyöllä pystytetty kokko. Erilaisia tulia oli myös
runsaasti tapahtuma-alueella ja Jyrkkäkosken partaalla vedessä lauttojen päällä,
muodostaen mm. LC kuvion. Lisäksi puita oli valaistu
värivaloin.

LEIJONA

10 v
JUHLA
PILKIT

Pe-La
8-9.4.
2 016

vijöitä. Pihalla oli toiminnassa myös makkara-, kahvi- ja
juomapisteitä. Lämpimällä
syksyisellä ilmalla yleisö viihtyi myös ulkona pihalla. Suuri väkimäärä takasi sen, että
Venetsialaisperinne jatkuu
myös tulevina vuosina. Yleisön joukosta löytyi henkilö,
joka oli kiinnostunut liittymään klubin jäseneksi ja toimintakauden alkaessa tapahtu man tuotosta jäi tuntuva
summa lahjoitettavaksi lionien periaatteiden mukaisesti
hyväntekeväisyyteen.

Maailman suurin
hirsikoulu
Pudasjärveltä

Venetsialaisten ohjelmistossa
pyrittiin ajattelemaan jokais-

Talkoilla rakennettu kokko sytytettiin
puolen yön aikaan
veden äärelle, jolloin
lieskat lyövät korkealle.
Tuli heijastuu edessä
olevasta lammesta myös
alaspäin. Puut olivat
valaistu nätisti ja veden
päällä on tulilauttoja.
ta ikäluokkaa ja sen vuoksi
viime vuosien malliin Pudasjärven Urheilijat järjestivät Nuorten Venetsialaiset
perjantai-iltana ja MLL:n
Pudasjärven yhdistys Lasten
Venetsialaiset lauantaiaamupäivällä. Paikallinen yrittäjäyhdistys ja kaupunki järjestivät myös mökkiläisten ja
paikkakunnalta muuttaneiden yhteisen kokoontumisen. Kaupungin taholta kerrottiin Pudasjärven tulleen
kuuluisaksi hirsirakentamisesta. Ensi kesänä valmistuu
maailman suurin hirsinen
koulukampus, joka on herättänyt kiinnostusta jopa maailmanlaajuistesti.
Heimo Turunen

Tanssi, karaoke ja
maistuvat makkarat

Tanssilavan puolella monipuolisesta tanssimusiikista
vastasi naistanssiorkesteri Seireenit. Pihalla esiintymislavalla oli esiintyjänä akustinen
duo Marko Ylisirkka ja Markus Junttila Oulusta. Hevi
miehet soittivat tilaisuuteen
sopivaa Suomi rokkia.
Punaisessa tuvassa oli Karaokea ja hirsirakennuksessa
sijaitsevassa Revontulidiscossa oli tungokseen saakka kä-

KOKO PERHEEN ULKOILUTAPAHTUMA UPEASSA TUNTURIMAASTOSSA.
KANNATTAA TULLA KAUEMPAAKIN - VAIKKA TOISELTA PUOLELTA
SUOMEA. SAMALLA VOIT KOKEILLA ONNEA ARVONNASSA TAI TAITOA
PILKKIKILPAILUSSA PERJANTAI-ILTANA JA PÄÄKILPAILUSSA LAUANTAINA.

PILKKIVIIKONLOPUN OHJELMA
TARKENTUU KEVÄÄN AIKANA.

Lion Eero Ahonen on vastannut venetsialaisten rahaliikenteestä koko toiminnan ajan. Pääsylippujen tarkastuspisteessä hänellä kaverina Pudasjärven Urheilijoiden
toiminnanjohtaja Marko Koivula.

VOITA UUSI
HENKILÖAUTO!
Kaikkien arvan ostaneiden kesken
arvotaan mm.
kaksi henkilöautoa,
Arvan hinta
traktorimönkijä ja
lahjakortteja.
Arvonta- ja pilkkikilpailun palkintojen
yhteisarvo yli 50.000 euroa.

20€

Järjestäjä maksaa arpajaispalkintojen
arpajaisveron.

Tule Sieki Luostolle
Lustin Pithon!
Lions Club Sodankylä ry.
Puh. 040 5644 543

Lionsklubin talkoolaiset nostivat illan aluksi lipun salkoon, lauloivat leijonalaulun ja
kokoontuivat yhteiseen kuvaan. Illan mittaan työtä riitti monissa eri tehtävissä.
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L-piirin ”Punanenät” pistivät rahat liikkeelle
Nenäpäiväkeräys on viime vuosina
saanut runsaasti julkisuutta valtakunnan viestimissä. Myös Leijonat ovat
olleet näkyvästi mukana. Erityisesti
L-piirissä klubit ovat 56 prosenttisesti
osallistuneet tapahtumaan ja piirille
asetetut tavoitteet on ylitetty kolmena vuonna ja tänä vuonna reilusti yli
kaksinkertaisesti.

Punanenäiset
Ronjat:

Ihmisarvo
kehitysmaiden
lapsille

Valtakunnallinen kampanjatavoitteet lioneille asetettiin
180 000 euroon. L-piirin vuoden 2015 tavoitteeksi oli asetettu 8 000 euroa. L-piiri on aikaisempienkin vuosien tavoitteensa aina ylittänyt. Vuonna 2013 tavoite oli 6 000 € ja
2014 tavoite 7 000 €. Viime vuosi oli kuitenkin L-piirin osalta suorastaan huikea, sillä asetettu 8 000 euron tavoite ylittyi pelkästään LC Kittilän ja LC Kittilä/Levin keräämällä
8 071,98 euron potilla.
– Kun tuo L-piirin klubien keräämä yhteissumma yli
19 000 euroa lopulta oli selvillä, niin viimeistään tässä vaiheessa “nenäpäivävastaavalla” alkoi punaisen nenän lisäksi myös
posket punoittaa, tunnustaa kolme vuotta kampanjapäällikön
tehtävässä toiminut Merja Lämsä.
Muut yli tuhannen euroa keränneet klubit olivat LC Sodankylä 1 965,85 euroa, LC Rovaniemi Lainas 1 453,30
euroa sekä klubien kuopus LC Rovaniemi Ronjat 1 197,81
euroa.
Merjan mukaan tästä tuloksesta voimme olla tosi ylpeitä
ja antaa suuret kiitokset jokaiselle L-piirissä kortensa kekoon
kantaneelle klubille ja toimijalle.

– Punaneniä on liikkeellä ja rahaa kerätään
hyvän asian puolesta,
naurahtaa itsekin Lions
Club Rovaniemi Ronjien kampanjassa mukana
oleva Merja Lämsä.
Ronja-leijonat punanenineen näkyivät Rinteenkulmassa lippaidensa kanssa perjantaina ja
lauantaina ottaen näin
osaa kampanjaan hyvän
asian puolesta.
Teksti ja kuva:
Sirpa Määttänen

Yhteistyöllä huipputulos Kittilästä
Kittilä/Levin ja Kittilän lionit järjestivät Nenäpäivän merkeissä yhteistyössä Levin Matkailu
Oy:n sekä Hullu Poro Oy:n kanssa hyväntekeväisyysillallisen ja -huutokaupan Levin Talvikauden avajaisviikonloppuna.
Huutokauppa järjestettiin illallisen yhteydessä Hullu Poro Areenalla.
Huudettavia tuotteita olivat lahjoittaneet useat Levin
alueen yritykset ja myös Levin yhteistyökumppanit. LC
Kittilä/Levi lahjoitti huudettavaksi joulukuusen. Huutokaupan tuotto tilitettiin
lyhentämättömänä Nenäpäivälle. Myös 10 % illallislippujen hinnasta ohjattiin Nenäpäiväkeräykseen. Illalliselle
osallistui noin 200 henkilöä.

Huikaiseva
huutokauppa ja
illallinen

Huutokaupan tuotto syntyi huileaksi kiitos innokkaiden huutajien ja suosiollisin lahjoittajien. Täm julkkisvieraiden luoma teos huudettiin myös arvoisiinsa euromääriin,
kiittelivät meklareina toimineet Ari Kurula ja Minna Kuukka.
Kuva: Jaspis Toivonen/Levi.NYT!

– Näin upean tuloksen saavuttaminen on ehdottomasti yhteistyökumppaniemme
ansiota loistavien puitteiden

”Kimmo ajaa Kajaaniin,
Hilimat häntä halaa niin!”

tarjoajina tiloineen ja illallisineen sekä muun ohjelman
kuten huutokaupan myötä. Iso asia oli tietysti huudettavaksi saadut kiintoisat
tuotteet, esimerkiksi tapahtumaa varten maalatut taulut ja erikoistuotteet. Kuitenkin ilman todella innokasta
ja asiaan lämmennyttä huutokaupan osallistujajoukkoa
ei tällaiseen tulokseen olisi päästy, kiitteli LC Kittilä/
Levin sihteeri Katja Kaunismaa osoittaen samalla henkilökohtaiset kiitokset järjestelyjen onnistumisesta Levin
Matkailu Oy:n vt. toimitusjohtaja Katriina Moksille.
Samoin suurkiitos menee
Hullu Poro Oy:lle, joka tarjosi tapahtumalle upeat olosuhteet ja illallisen.

Pienistä puroista kasvaa
suuri virta! todisti Levin
pienin lahjoittaja Aatu
omalla panoksellaan.
Kuva: Pertti Kaikkonen
Huutokaupan lisäksi
klubit toteuttivat lipaskeräystä lauantaina päivällä Levin kauppojen läheisyydessä sekä Zero Pointin luona
Levin Talvikauden avajaistapahtumassa. Lipaskeräystä on toteutettu myös Kittilän S-Marketissa. Kaiken
kaikkiaan lionit haluavatkin
osoittaa suuret kiitokset kaikille Kittilän ja Levin alueen
yrityksille loistavan yhteistyön avulla saavutetusta tuloksesta.
Kari Heikkilä

Ulkoilutapahtuma innosti
Pudasjärvellä
Pudasjärven klubit LC Pudasjärvi sekä LC Hilimat yhdessä Pudasjärven
kaupungin, Pudasjärven urheilijoiden sekä paikallisten yrittäjien kanssa
olivat Nenäpäivän merkeissä järjestäneet ulkoilutapahtuman samalla
kannustaen Kimmo Ohtosta pyöräilytempauksessan
– Näin kannustivat Hilimat halauksien myötä Kimmo Ohtosta, joka ohitti paikkakunnan matkallaan Rovaniemeltä Tampereelle Mediapolikseen kehitysmaiden lasten
hyväksi. Pudasjärven hirsikampuksella järjestettiin tuolloin iso tilaisuus. Hilimat
tarjoilivat paikallisen kauppiaan sponsoroimaa kuumaa mehua ja keksejä. Tilaisuudessa oli runsaasti eri ryhmien ohjelmaa. mm. Jenni Jaakkola, näytelmäkerhon klovnit,
voimistelijat jne. Lions-klubit jakoivat tapahtumassa 150 punaista nenää, jotka oli
ostettu K-Supermarketista. Yleisöä oli paikalla noin 350 henkilöä.
Kuva: Heimo Turunen, tekstit: Pirkko Polvi & Aki Niemitalo
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Oppilaskunnan jäsenet kyselivät presidentiltä hänen tekemästään rauhantyöstä sovittelijana. Kuva Niko Vartiainen

Rauhan rakentamisen jäljillä – Ahtisaaren mukana
Rovaniemi oli vuotuisen Ahtisaari
–päivän päätapahtumapaikkana 12.
marraskuuta 2015. Presidentti Martti
Ahtisaari saapui juhlapäivän kunniaksi Rovaniemelle ja vieraili päivän
aikana muun muassa Vaaranlammen koulussa ja Lyseonpuiston lukiossa sovittelun ja konfliktinratkaisu
-teemoissa.

A

htisaari –päivää järjestävä CMI (Crisis
Managment Initative) järjestö valitsi Vaaranlammen koulun vierailun
kohteeksi siellä toteutettavan VERSO (vertaissovittelu) toiminnan ansiosta. Vertaissovittelu on osana koulun
kiusaamisen vastaista ohjelmaa, jossa oppilaita koulutetaan sovittelemaan koululaisten välisiä pienempiä

kiusaamis- ja kahnaustilanteita. Toisin sanoen oppilaat
(vertaiset) selvittelevät ristiriitatilanteita ennalta suunnitellun kaavan mukaisesti.

Rauhanjulisteille
kiitosta

Vaaranlammen koulun rehtori ja Lions aktiivi Jari
Paksuniemi oli tietoinen
siitä, että Rovaniemen Lions
Clubin sponsoroima Rauhanjulistekilpailu sattui sopivasti samaan ajankohtaan.
Tästä saatiin osuva ohjelmanumero rauhan nobelistin
vierailulle! Rauhanjulistetyöt
ajoitettiin valmiiksi siten, että näyttely oli pystytettynä
presidentin saapuessa koululle. Vuoden 2015 teemana oli ”Jaetaan rauhaa”. Presidentti Martti Ahtisaari oli
erittäin tyytyväinen töiden
korkeasta tasosta ja totesikin
oppilaille: ”En itse ollut aikanaan kyllä noin taitava piirtäjä”. Hän jatkoi vielä kannustavasti: ”Kyllä nämä auttavat
rauhantyössä.”

sidentti oli ilahtunut näkemästään ja vertaissovittelun
toimivuudesta käytännössä.
Oppilaat olivat etukäteen
valmistelleet kysymyksiä presidentille ja aikanaan luokanopettajaksi itsekin valmistunut presidentti vastaili niihin
luontevasti. Kun häneltä kysyttiin, miten hän oli päätynyt rauhansovittelijaksi, totesi hän vaatimattomasti: ”En
minä ole niin erinomainen,
että vain minä pystyn tekemään näitä tehtäviä. Minulla on vain ollut kyky tarttua
tilaisuuteen kun sitä on tarjottu. Olen erittäin onnellinen, että aikanaan Namibia
pyysi minua mukaan heidän
rauhanprosessiin.”

Rauhan sovittelijoita
tarvitaan

Hyvän kuvan presidentti
Ahtisaaren laajasta ja menestyksekkäästä rauhantyöstä sai
kun häneltä kysyttiin kuinka
monta rauhansovittelua hän
on tehnyt: ”Jaa. Sitä en ole
aiemmin laskenutkaan mutta lasketaanpa.” Presidentti
alkoi luetella rauhansovitteluistaan Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa. Kymmenennen sovittelun kohdalla
hän lopetti ja totesi: ”Eiköhän nämä esimerkit jo riitä.”
Yleisölle ei jäänyt epäselväksi
ansiot, joiden pohjalta Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2008.
Teksti: Jari Paksuniemi

Vertaissovittelussakin jaetaan rauhaa

Juhlasalissa Vaaranlammen
koulun vertaissovittelijat
esittelivät draaman avulla
toimintaansa. Pienoisnäytelmässä välituntikiista selvitettiin vertaissovittelun avulla
ja sovinto saavutettiin. Pre-

Presidentti Ahtisaari ihastelee Rauhanjulistekisan satoa ja lasten monipuolisia töitä.
Vaaranlammen koulu on hetken aikaa kaiken huomion keskipisteenä. Paikalla oli presidentin lisäksi kaupunginjohtaja Esko Lotvonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sakari Trög ja monta muuta paikkakunnan merkkihenkilöä. Kuva Ella Sillanpää

Mika Huuskonen 040 762 4517
mika.huuskonen@jetta-talo.fi
Urheilukatu 5–7, Rovaniemi
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– Erinomainen asia! totesi presidentti Ahtisaari Jari
Paksuniemen esittelemästä sovinnon kukkasesta, jossa
luokan oppilaat tekevät sopimuksen etteivät kiusaa.
Kuva Jouni Porsanger
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Vanhan Ratsutien yli 300-vuotinen lähde kuntoon

Kittilän lioneiden ympäristöteko

Klubipresidentit LC
Kittilän Tauno Välitalo ja
Kittilä/Levin Esa Siitonen kuuntelivat, kun
kotiseutuneuvos lion Yrjö
Niemelä kertoili lähteen
avajaistilaisuudessa tämän
paikan usean vuosisataisesta historiasta, joka
on tiivistetty tietoiskuna
infotauluun.
Kotiseutuneuvos lion Yrjö
Niemelä on syystäkin
yhtä hymyä onnistuneesti
päätökseen saatetusta projektista, joka nyt tarjoaa
taipaleiden kulkijoille ja
matkalaisille mukavan
taukopaikan istahtaa lähteen äärelle kuuntelemaan
ja nauttimaan luonnon
äänistä ja rauhasta.
Piirikuvernööri Kauko Niemelä ammentaa pulppuavasta lähteestä raikasta vesinäytettä
nautittavaksi aidolla koivutuohesta rakennetulla vesilipolla, joka kuuluu myös paikan
vakiovarusteisiin.

Leijonat tekivät sen jälleen! Esimerkillinen ympäristöteko
ihmisten iloksi ja mielen virkistämiseksi. Paikka, jossa voi
istahtaa ja nauttia luonnon rauhasta ja ammentaa raikasta
lähdevettä pulppuavasta lähteestä.
Lions Club Kittilän ja
Lions Club Kittilä¬/Levin
lionit olivat taas asialla, kuten
ensimmäisen kerran jo vuosia sitten. Silloin samaiselle
lähteelle rakennettiin pitkospuut. Pitkokset olivat vuosien saatossa lahonneet ja koko
lähteen seutu oli muutenkin
rempallaan ja veden ottaminen hankalaa.
Nyt valmistetun lyhyen
soraistetun pikkutien lähteelle eli kaltiolle voi jopa huristella liikuntaesteinenkin.
Tien päässä odottaa jykevä
maisemaan sulautuva puinen
laituri, penkki sekä portaat
lähteen ääreen. Siitä voi käydä turvallisesti ammentamas-

sa juotavakseen puhdasta ja
raikkaan kirkasta lähdevettä – nauttia siinä penkillä istahtaen tai ottaa mukaan varaamiinsa astioihin. Kaikki
rakenteet ovat ympäristöystävällisiä kuten esim. puurakenteiden käsittely oikealla
tervalla kestämään vaihtelevat sääolot. Myös ruoppaamalla siistitty lähde ennallistuu hyvinkin pian luonnon
omin keinoin.

Yhteistyössä
kansallispuistoväen
kanssa

Asiatuntevan apunsa lionien
projektin suunnitteluun ja
toteutukseen ovat antaneet

tin loppuunsaattamisessa tavalla tai toisella on puuhaillut
kahden klubin lionit joukolla.

Lapin elinkeino-, liikenne –
ja ympäristökeskuksen aluevastaavan lion Esa Kaitalan
johdolla Metsähallituksen
PallasYllästunturin kansallispuiston puistomestari Tapani Rauhalan kera Reima
Kurkkio ja Reino Harju.
Kunnostetun virkistyspaikan kruununa ja tietoiskuna kävijöille lähteen tarinan
historiallisine taustoineen voi
lukea hienosta infotaulusta,
johon tekstin on laatinut itse kotiseutuneuvos, LC Kittilä/Levin lion Yrjö Niemelä.
Taululle arvoisensa kehykset
ja telineen valmisti Kalervo
Hyötylä honkapuusta. Käytännön talkootöissä projek-

Niin – se
lähteen tarina

Kotiseutuneuvos Yrjö Niemelä on kaivanut esiin tietoa lähteen historiasta ja
koonnut aineistosta tiivistetyn tietopaketin 1700 luvulta
saakka lähteelle pystytettyyn
infotauluun.

Kuvat ja
alkuperäinen teksti:
Jaspis Toivonen/Levi.NYT!

ProFinlandia

• ROLL UPIT • CANVAS TAULUT •

ROLL

Levin Viinikellari

Auki / Open
Ma/Mon - La/Sat klo 8.30 - 19

Bar Open
ast
f
k
Take away
rea

B

Lapin marjapohjaiset tilaviinit lahjaksi,
mökkiviiniksi tai seurusteluun

Tilausruokailut ja viininmaistajaiset
Kysy tarjous

Hissitie 11, 99130 Levi * Puh. 050 493 6345 , 045-678 3334
www.levinviinikellari.fi * email. viinikellari@gmail.com
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LC Simo 50 vuotta
Simon Pirtin juhlasali oli somistettu tyylikkääseen ulkoasuun vastaanottamaan 50 vuotiaan
Lions Club Simon juhlaväkeä. Perinteisten
tervehdysten ja onnitteluiden jälkeen vieraat
istuutuivat verhoiltuihin tuoleihin kauniisti
katettujen pöytien ääreen.

Lion Martti Ruotsalainen poimi onnistuneesti mielen
kiintoisia ja hauskojakin sattumuksia 50 vuoden taipaleelta

Esimerkiksi mieleen on painunut yhteistyö Haaparannan
klubin kanssa 70-luvun puolivälissä. Haaparantalaisten suurta
aktiivisuutta osoitti, kun he kerran tulivat meille lohisoppailtaan jo viikkoa aikaisemmin ennen varsinaista tilaisuutta. No
toimeliaina isäntinä paikalliset hoitelivat homman niin, että
lohisoppa muuttui nahkiaisiksi.
– Näiden hankinta tuskin oli niin vaikeaa kuin niiden
nauttimiseen tarvittavien juomien hankinta, sanaili Martti
pilke silmäkulmassaan.

rvokasta juhlaa eteenpäin johdattelivat leppoisassa huumorin sävyttämässä hengessä klubin lioneiden Raimo
Torvelan ja Jaana Dahl-Poikelan juonnot. Klubipresidentti Martti Säisän avauksen jälkeen laulu- ja puheenvuoronsa saivat kuin saivatkin pienten vedätysten jälkeen käyttää
niin paikallinen kuoro kuin kunnanjohtaja Vivi Marttila, piirikuvernööri Kauko Niemelä sekä juhlapuhujaksi saapunut
Lions-Liiton edellisen kauden puheenjohtaja Tuomo Holopainen.
Lion Martti Ruotsalaisen tehtäväksi historiikin osalta jäi
hänen omien sanojensa mukaansa kertoa vain joitakin otteita,
koska edelliset puhujat olivat melkein kaiken Simon klubin
saavutuksista jo kertoneet. Useamman puhujan mainitsemana ainoana paikalla olleena perustajajäsenä opettaja Pauli Helistö saikin osakseen ansaitsemansa kiitoksen sanat tärkeästä
osuudestaan klubin toiminnassa.

A

Kulttuuria ja raavasta työtä

Toimeliaita vuosia

Ansiomerkein muistettiin

Historiikin poimintoina klubin värikkäästä puolen vuosisadan
taipaleesta lion Martti Ruotsalainen tiivisti muutamia tärkeimpiä ja mieleenpainuneimpia yksityiskohtia. Mukana oli
niin urheilua kuin kulttuuria – asioita, joita klubin toimissa
on aina ollut mukana.
Kaikki alkoi 5.4.1965 - silloinkin suurvaltojen välit olivat
kireät – nyt maailmaa riivaa terrorismi ja hallitsematon pakolaisongelma. Aloittavassa klubissamme oli 24 jäsentä, joista 19 Simosta ja viisi Kuivaniemestä. Kanssakäyminen alueen
klubien kesken oli vilkasta.

Pikkujoulujakin on vietelty ja kulttuuritapahtumista voidaan mainita Katri Helenan konsertti sekä Konsta Jylhän ja
Kaustisten purppuripelimannien konsertti. Varoja on kerätty
jäänlähtöveikkauksella ja Simon rantaillan merkeissä. Työaktiviteetit ovat aina olleet mukana keskeisinä toimina. On rakenneltu aitaa ja tehty kuntopolkuja, jaettu hiekkaämpäreitä
ja tehty lumitöitä vanhuksille, hoidettu hautakivien kunnostuksia sekä viimeisimpänä saatiin päätökseen jääkärikämppän
kunnostus jne.
Avustuksia on jaettu kaikkiaan noin 30.000 euroa paikallisille nuorisojärjestöille ja urheilun harrastajille mm. Simon
Kirille. Kaiken kaikkiaan toiminta on ollut aktiivista ja monipuolista. Erityisesti puolisoiden eli ladyjen osuus on ollut
ratkaisevan tärkeätä – ilman heitä moni asia olisi jäänyt tekemättä.
Tilaisuuden luonteen mukaisesti ohjelmaosuuden lopuksi
palkittiin ansiomerkein pitkään palvelleita klubin lioneita ja
lion Raimo Torvela sai IPCC Tuomo Holopaisen ojentamana
vastaanottaa Melvin Jones jäsenyyden.
Herkullisen juhlaillallisen jälkeen loppuiltaa juhlistettiin
tanssiaisin. Jalan alle sopivat askelmerkit rytmikkäin sävelin
jakeli ansiokkaasti illan orkesteri Napa Kymppi.
Kari Heikkilä

Juhlan ainoa klubin perustajajäsen, kylän opettaja ja aktiivinen lion, Pauli Helistö sai osakseen huomiota ja kiitosta monin tavoin niin puhujien puheenvuoroissa kuin pöytäkeskusteluissa – löytyipä tanssilattiallekin viejäksi Jaana Dahl-Poikela.

Lion Raimo Torvela sai vastaanottaa Melvin Jones – jäsenyyden. Ansiokkaasta toiminnasta myönnetyn kunniataulun ojensivat Lions Liiton edellisen kauden puheenjohtaja Tuomo Holopainen ja klubin presidentti Martti Säisä. Lisäksi muistettiin ansiomerkein klubissa tasakymmenvuosia palvelleita lioneita ja puolisoita.
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Napapiirin klubi 40 vuotta
LC Rovaniemi/Napapiirin 40-vuotisjuhlia
vietettiin toukokuussa
Santa Claus hotellissa. Juhlatilaisuuden
aloitti Leijonahenki
Putaan Kaiku kuoro
esittämänä. Tervehdyssanat lausui klubin
presidentti Esko
Harju-Autti.
Klubien tervehdyksien jälkeen klubimme perustajajäsen Paavo Rahko muisteli juhlapuheessaan klubin
mielenkiintoisia perustamisvaiheita. Piirikuvernööri
Markku Ilmavirta puolestaan kertoi puheessaan mm.
jäsenmäärän kehityksestä Lpiirissä.
Napapiirin klubi luovutti avustuksina juhlassa
Rovaniemen Rintamamiesveteraaneille ja Lapin Sairaanhoitopiirin Lasten psykiatrian yksikölle kummallekin
1000 euron avustuksen. Klubin perustajajäsentä Seppo
Niskalaa muistettiin Melvin
Jones–jäsenyydellä. Tilaisuuden loppusanat lausui perustajajäsen Aarne Pirttijärvi.
Puheiden välillä Putaan Kaiku kuoro esitti lappiaiheisia
lauluja. Lopuksi laulettiin
yhdessä Kymmenen virran
maa. Juhlaillallisen jälkeen
vapaan seurustelun ohessa
tansahdeltiin parketilla Melekoset-yhtyeen tahdittamana.

Jorma Alakulppi
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L-PIIRIN
TASAPYÖREITÄ
vuosia
täyttäneet
klubit
60 vuotta
LC Ivalo

5.2. 2016

50 vuotta 2015 täyteen
LC Rovaniemi/Napapiirin klubin perustajajäsenistä on vielä mukana vas. Toivo Tarkiainen, Aarne Pirttijärvi, Paavo Rahko, Seppo Niskala ja Antti Jänkälä. Heitä onnittelee
keskellä piirikuvernööri Markku Ilmavirta.

LC Pudasjärvi

juttu sivulla 24

LC Simo

14.11.2015 (5.4.1965)

LC Roi
Alakemijoki

2.5.1965

LC Anar Inari

7.5.1965

LC Ranua

25.2.1965

LC Muonio

7.4.1965

40 vuotta
LC Roi Napapiiri

27.1.1975

20 vuotta
LC Roi Petronella

18.8.1995

LC Kuusamo
Pohjanakat

26.11.1995

Klubin presidentti Esko Harju-Autti luovutti Rovaniemen Rintamaveteraanit ry:lle
1000 euroa, jonka vastaanottivat Antti Jänkälä ja nykyinen puheenjohtaja yliluutnantti Petri Keihäskoski.

Leijonatkin kokoontuvat
meillä. Tule Sinäkin!

Asianajotoimisto
hehe.fi

Keminmaan apteekki: Jauholantie 1–3,
94450 Keminmaa, puh. 0400 610 510
Karihaaran sivuapteekki: Koivuharjunkatu 88,
94200 Kemi, puh. 0400 816 817
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Pohjoismaiden lionit
kokoontuivat Rovaniemellä

Perinteikkäässä Hotelli Pohjanhovissa riitti
lämmintä, vaikka ulkona pakkanen paukkui
ajoittain lähes 30 asteessa, kun lionit eri pohjoismaista kokoontuivat Pohjoismaiden yhteistyöneuvosto (NSR) tapahtumaan
Rovaniemellä 15.–17.1.2016.

J

ärjestelyvastuun kantoivat LC Rovaniemi/Ounasvaara ja
LC Rovaniemi/Lainas apunaan LC Rovaniemen ja LC
Rovaniemi/Napapiirin sekä LC Posion klubien lioneita.
Toimikunnan puheenjohtajana toimi Erkki Kämäräinen ja
sihteerinä Jarmo Rastas. Kokoukseen osallistujien mielestä järjestelyissä oli onnistuttu erinomaisesti niin tilojenkin kuin palveluiden suhteen.
Kuljetukset lentokentältä ja rautatieasemalta tapahtuivat jouhevasti, samoin puoliso-ohjelmat joulupukkeineen ja arktisine museoineen. Kokousviikonloppuun osallistui kaikkiaan 170
henkeä. NSR-kokouksen yhteyteen oli järjestetty vielä tulevien
piirikuvernöörien aluekoulutus. Heti NSR-tapahtuman jälkeen
alkoi Rovaniemellä lionien ALLI-johtajakoulutus – siitä tarkemmin toisaalla lehdessä.

Avajaisjuhlan tervehdykset
erjantain avajaisjuhlassa Suomen Lions-liiton puheenjohtaja (CC) Jari Rytkönen toivotti osallistujat tervetulleiksi
ja kertoi Kv presidentti Yamadan kuluvan vuosikolmanneksen teemana olevan, meillekin ajankohtainen, sopusointu.
L-piirin piirikuvernööri (DG) Kauko Niemelä muistutti, ettei
maailmassa koskaan ole liikaa lioneita. Kansainvälisen hallituksen
norjalaisjäsen (ID) Svein Berntsen toi terveiset kansainvälisestä
päämajasta USA:sta. Pohjoismailla yhtenäisine aate- ja kulttuuriperustoineen on kohta 100-vuotiaan järjestön tulevaisuudessa
merkittävä osansa.
Rovaniemen kaupungin terveiset toi kaupunginjohtaja Esko
Lotvonen, joka oli syystäkin ylpeä kotikaupungistaan. Rovaniemi on Pohjolan tärkein matkailukeskus, mutta myös yliopistokaupunki, tunnettu Alvar Aallon arkkitehtuurista ja Joulupukista. Kaupunki on saanut vastikään UNICEFin ”Lapsiystävällisen
kaupungin” palkinnon.

P

Kolme seminaaria
LCI 100 vuotta palvelua –seminaaria veti Saksan Lions-liiton aiempi puheenjohtaja (PCC) Barbara Grewe. Hänen sanomanaan
oli, että mahdollisimman monet klubit saataisiin osallistumaan –
ja raportoimaan aktiviteettejaan kaikkiin neljään 100-vuotis palveluhaasteeseen. Eri maissa liitetään LCI 100v –teemaan omia
juhlallisuuksia, kuten Saksassa Martti Lutherin 500-vuotisjuhla
ja Suomessa itsenäisyyden 100-vuotisjuhla.
Enemmän naisia Lions-toimintaan –seminaaria johti entinen Kv. johtaja (PID) Gudrun Yngvadottir Islannista. Esillä
oli kaikista Pohjoismaista esimerkkejä, millaisin keinoin naisia
on saatu mukaan lions-toimintaan. Maailman lioneista on nyt
27% naisia, Euroopassa luku on 21% ja Pohjolassa 19.6%, Suomessa vain 18.7% ja L-piirissä 21,9%.
IR-seminaarissa esiteltiin yhteisiä NSR-projekteja, puheenjohtajana toimi entinen Kv. johtaja (PID) Tapani Rahko. Suomen aloitteesta on tällä kaudella aloitettu Kenian aurinkokeitin-projekti. Peltilevyistä koottavan aurinkokeittimen valmistus

aloitetaan Keniassa ja vahvistettu 235.000€ budjetti antaa mahdollisuuden 3.000 keittimen valmistukseen. Tarkoitus on, että
valmistus jatkuisi yksityisenä bisneksenä jälkeenpäinkin.
Tanskan entinen Lions-puheenjohtaja (PCC) Bent Jespersen
kertoi edellisestä yhteishankkeesta Tbilisin silmäklinikka Georgiassa. Klinikka palvelee jo kaiken ikäisiä ja –vaivaisia potilaita.
Kukin maa esitteli vielä
omia kansainvälisiä hankkeitaan
Suomesta entinen kv. johtaja (PID) Erkki Laine esitteli oman
menestystarinamme, Ratnapuran silmäsairaalan Sri Lankassa.
Ruotsin entinen kv. johtaja (PID) Jan-Åke Åkerlund kertoi
yhdeksästä kansainvälisestä hankkeesta, jotka Ruotsin lionit yhdessä tai yksittäisenkin klubin aktiviteettina ovat toteuttaneet:
Kouluja, äitiys- ja lastenneuvola, silmä- ja diabetesklinikoita sekä sinisten 12m² telttojen toimittaminen eri katastrofialueille.
Kansainvälinen johtaja (ID) Svein Berntsen kertoi Norjan
apuohjelmista teemalla ”Children in need” ”Lapset avun tarpeessa”. Norjassa on mm. koulutettu 45.000 opettajaa ja kasvattajaa
Lions Quest –kurssilla.
Tanskan entinen puheenjohtaja (PCC) Bent Jespersen raportoi silmäsairaalasta Burkina Fasossa, joka 20.000€ budjetilla
operoi 3-400 kaihipotilasta vuosittain.
Entinen piirikuvernööri (PDG) Osmo Harju esitteli vielä
tulokset Lions Quest -tutkimuksestamme ja tulevasta 5 maan
kansainvälisestä vertailusta.
Pääteemasta ”Children in need –
Lasten tarpeet huomioon”
Alustuksen piti Lappset Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johanna
Ikäheimo, jonka isä oli perustanut tämän innovatiivisia leikkikenttävälineitä ja kokonaisia leikkikenttiä rakentavan yrityksen.
Vapaan leikin aika on vähentynyt radikaalisti television ja tietokoneen sekä kännyköiden, mutta myös järjestetyn toiminnan
sekä ylenmääräisen turvallisuusajattelun takia. Lapsi tarvitsee
vähintään tunnin ulkoliikunta päivässä, useampi tunti olisi suositeltavaa. Turvalliset ja tilauksesta valmistettavat leikkikenttävälineet ovat yksi ratkaisu, mitä lionitkin voivat olla tukemassa.
Itse NSR-kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. Kokouksen jälkeen päätösseremoniassa CC Jari Rytkönen
luovutti NSR-raanun ja Viikingin Islannin puheenjohtajalle
Guðmundur Helgi Gunnarssonille.
Iltatapahtumat
Pohjoismaisen tapaamisen tärkein anti, verkostoituminen alkoi
jo torstai-iltana yhteisen päivällisen merkeissä, kun käytännössä
kaikki ulkomaiset vieraat olivat jo paikalla.
Perjantain Get Togetherissa oli ”Lapin Shamaani”, joka jutusteli vieraiden kanssa ja teki myös ennustuksia tulevaisuuteen.
Lauantaina Nordic partyssa esiintyivät mm. Naiskuoro Lapin
Ruska ja tanssiryhmä Flamenco Ártico.

Rovaniemen harjoittelukoulun 60 oppilasta johtajanaan
Paula Nikkilä-Rautajoki lauloivat pohjoismaiden kansallislaulut suomen kielellä.

Aurinkokeitin-projektista esitelmöi entinen piirikuvernööri
(PDG) Heikki Saarinen (LC Helsinki/Pohjois-Haaga), joka
oli allekirjoittanut Keniassa yhteistyösopimuksen paikallisen Lions-piirin ja kansainvälisen presidentin Dr. Yamadan
kanssa viime marraskuussa.

Alustuksen pääteemasta ”Children in need – Lasten tarpeet
huomioon” piti Lappset Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Johanna Ikäheimo. Turvalliset ja tilauksesta valmistettavat leikkikenttävälineet ovat yksi ratkaisu, mitä lionitkin
voivat olla tukemassa.
Seuraava NSR-kokous onkin tulen ja jään maassa, Reykjavikissa, Islannissa 19.-22.1.2017.
Kokouksen esitykset ja muu materiaali ovat nähtävissä osoitteessa www.lions.fi/NSR2016 maaliskuun 2016 loppuun asti.
Jarmo Rastas
ja otteita Heikki Hemmilän tekstistä
kuvat Heikki Hemmilä

Lauantaina Nordic partyssa
esiintyivät mm. Naiskuoro
Lapin Ruska ja tanssiryhmä
Flamenco Ártico.

Lopuksi osanottajille
esiintyivät Lapin Käsikello
ry:n, orkesterijohtaja Jukka
Hakolan johdolla, nuoret
soittajat, jotka esittivät
musiikkikappaleita mm.
Trumpet Voluntary uudella tavalla ja saivat yleisön
raikuvat aplodit.

12

t:
jankohda
kousten a .2016
o
k
si
o
u
v
aiden
13.–15.5 016
Pohjoism uotsi
.2
R
1
0
1
27.–29.5 016
MD
ja
r
.2
o
.6
N
2
10.–1
MD 104 Tanska
.2016
.5
9
2
6
27.–
MD 10 Suomi
.2016
22.–23.4
MD 107 Islanti
MD 109

L A P I N

L E I J O N A

•

2 0 1 6

Kansainvälinen Lions ALLI- johtajakoulutus Rovaniemellä
Rovaniemi oli valittu Lions ALLI-koulutuksen pitopaikaksi keväällä 2016.
Koulutustapahtuma pidettiin heti NSR-kokouksen jälkeen 17- 19.1.2016. ALLI- koulutus on suunnattu lioneille, jotka ovat olleet jo klubin presidenttinä muttei
vielä 1. varapiirikuvernöörin virassa. Rovaniemellä oli
kolme luokkaa yksi englannin-, yksi ruotsin- ja yksi suomenkielinen. Hakemuksia lähetettiin kaikkiaan ennätykselliset 106 kpl ja vain 69 valittiin.
Osallistujajoukko edusti 17 Euroopan maata. Kolmen päivän tiivis koulutusohjelma antoi hyvät lähtöpohjat korkeimpien Lions-tehtävien hakemiseen ja hoitamiseen.
L-piiristä koulutukseen tuli valituksi toinen varapiirikuvernööri (2.VDG) Eino Majava, piirin koulutusvastaava lion Jari Paksuniemi ja piirin jäsenjohtaja lion
Reijo Lantto sekä englanninkieliselle luokalle nuorisovaihtojohtaja lion Erkki Kämäräinen. Päämajan ja
koulutusjohtaja Kathryn Ryanin paikallisena avustajana
puolen vuoden ajan toimi lion Jarmo Rastas.

Koulutustapahtumaan kaikkiaan 17 Euroopan maasta valitut 69 osallistujaa saivat kuvausta varten siirtyä Pohjanhovin sisäänkäyntiportaikolle virkistäytymään ja ”haukata” maistiaisiksi raikasta ja happipitoista pohjoisen 30
miinusasteista ilmaa.

Punainen Sulka keräys käynnistyy
Valtakunnallisesti Punainen Sulka
(PuSu) kampanjalle annetaan lähtölaukaus 19.3.2016 Tampereella pidettävässä avajaisjuhlassa.
Klubit ovat jo keränneet varoja erilaisin aktiviteetein ja
järjestäneet konsertteja joiden tuotot käytetään PuSu kampanjaan. L-piirin klubit ovat vahvasti mukana kampanjassa
41 klubin voimin. Piirimme klubien yhteinen keräystavoite
on n. 231.000 euroa.
Yleisölle suunnattu PuSu-tuotteiden myynti alkaa
19.3.2016. Kampanjassa on seuraavia tuotteita:

Lions-järjestön
100-vuotisjuhlan
palveluhaaste
Lions-järjestö saavuttaa toimintansa 100 vuoden merkkipaalun 7.6.2017. Satavuotisjuhla tuo lionit yhteen juhlimaan yhteistä 100 vuottamme humanitaarisen palvelun
antamisessa. Aloitimme juhlimisen heinäkuussa 2014 ja se
jatkuu kesäkuuhun 2018 saakka. Lionsklubit eri puolilla
maailmaa laajentavat niiden antamaa palvelua ja inspiroivat
sitä kautta muita osallistumaan toimintaamme. Jäsenkasvu
palvelu-aktiviteettien kautta on hyvin todennäköistä. Juhlitaan yhdessä!

Jäsenpinssi
Akryylipallot 100 mm & 80 mm

Hyvät L-piirin klubit. Suoritammehan oman osuutemme
kunniakkaasti osallistumalla ja raportoimalla jokainen aktiiviteetti MyLCI:n rekisteriin. Tähän mennessä lionit ovat
palvelleet 68 miljoonaa ihmistä.
Osallistukaa satavuotisjuhlan palveluhaasteen projektiin
jokaisella neljällä alueella:

Nuoriso, Näkökyky,
Nälän helpottaminen ja Ympäristö

Kaulakoru ja korvakorut

Autotarra, 90 mm korkea

Ympäristö 19 miljoonaa

Näkökyky 11 miljoonaa

Nuoriso 24 miljoonaa

Sulkapinssi

Nälän helpottaminen
(Ruoka-avustukset)
14 miljoonaa

Asfalttihelmi
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Kallinkangas tutuksi
LC Keminmaa teki uuden aluevaltauksen
Lions-klubeissa on kekseliästä väkeä. Yhteiskuntatieteilijälle olisi hyvä väitöskirjan aihe tutkia, mitä kaikkea suomalaiset
leijonaveljet ovat puuhastelleet lasten, nuorten, veteraanien,
vammaisten ja ikäihmisten hyväksi.
LC Keminmaa teki viime
kaudella uuden aluevaltauksen, kun se klubina oli merkittävällä panoksella mukana Keminsuun Kisan apuna
nuorten SM-hiihtojen järjestelyissä Kallinkankaalla helmi- maaliskuun vaihteessa.

SM-kisat talkooväen
paratiisi

Idean isä oli LC Keminmaan tämän kauden presidentti Veijo Nurmikumpu,
joka innokkaana hiihtoihmisenä esitti ajatuksen klubilleen. Nurmikummulle oli
Keminsuun Kisan järjestelyorganisaatiossa sälytetty hiihtostadionin rakentaminen ja
kisojen aikainen järjestyksenpitovastuu.
– SM-kisajärjestelyt vaativat paljon talkooväkeä.
Kaikkiaan mukana oli lähes 180 henkilöä, eikä yksin Keminsuun Kisasta olisi
sitä määrää saatu liikkeelle.
Niinpä LC Keminmaan pa-

Talkooväellä riitti tekemistä niin kisojen
valmisteluissa kuin kisojen aikana erilaisissa
valvonta- ja palvelutehtävissä. Veikko Laakso,
Erkki Jauhola sekä LC Keminmaan presidentti
Veijo Nurmikumpu keräävät grillauspisteen
rakennustarvikkeita kuljetukseen.

nos oli tosi tärkeä, Nurmikumpu kuvaili.
Aktiviteettitunteja kertyi
aikamoinen määrä, kun ennen kilpailuja kymmenkunta leijonaa oli rakentelemassa kisakeskusta, siirtämässä
aitoja paikoilleen, kiinnittämässä mainoksia ja tekemässä muuta tarpeellista.
Kilpailupäivinä leijonat
huolehtivat hiihtostadionin
järjestyksestä, opastivat yleisöä oikeille paikoilla ja olivat
apuna myös lähtöpaikalla.
Ehdittiinpä yleisöä houkutella letuilla ja nokipannukahveilla.
– Kaikkiaan mukana oli
parikymmentä LC Keminmaan jäsentä, Nurmikumpu
kiittelee.

Kallinkankaaseen
kannattaa tutustua

Eikä Kallinkangas jäänyt
unohduksiin muutenkaan.
Syksyllä leijonat tekivät Keminmaan kunnalle mel-

koisen urakan raivaamalla
hakkuun jäljiltä latu-urien
ympäristöt siistiin kuntoon.
Tuo Kallinkangas on
muuten sellainen paikka, että
toivoisi Kemi-Tornio alueen
ihmisten tutustuvan siihen.
Talvella se on alueen paras hiihtopaikka. Ikäihmiset
pelkäävät latujen vaativuutta, mutta pienellä tutustumiskierroksella selviää, miten Kallilla voi tiukimmat
nousut ja vauhdikkaimmat
laskut jättää väliin.
Kesällä Kallinkangas tarjoaa vaikka mitä. Alueen
kasvistosta löytyy esimerkiksi rauhoitettu neidonkenkä
ja luontopolun varrella kerrotaan alueen historiasta jääkautta myöten.
Kaiken kesää Kallin
suunnistuspuisto on sekä
aloittelijoiden että osaavien
suunnistajien käytettävissä
puhumattakaan hyvistä patikointimahdollisuuksista.
Teksti: Heikki Roimela
Kuvat: Pentti Vuosaari

Maaninkajärven jääkärikämppään uusi katto
Lokakuun toisen päivän aamu valkeni harmaana. Yöllä oli satanut vettä ja edelleenkin
vihmoi pieniä sadekuuroja. Olimme pari
viikkoa sitten sopineet, että halukkaat Simon
Lions-Clubin veljet kokoontuisivat Simon
asemakylän keskustaan, josta oli tarkoitus
lähteä Ylikärppään vanhan jääkärikämpän
katon kunnostustalkoisiin.

S

eitsemän innokasta talkoolaista saapui
paikalle. Täydensimme varusteita ja eväspuolta
paikallisista kaupoista ja lähdimme ajelemaan työmaata
kohti, Maaninkajärven jääkärikämppää, jonne oli matkaa useampi kymmenen kilometriä.

Koivutuohi
vaihtui tervalautaan

Aiemmin keväällä, kun olimme suorittamassa kämpän
alueen kevätsiivousta olimme panneet merkille, että
kämpän katto oli alkanut
vuotaa. Kolmisenkymmentä vuotta sitten klubimme
oli ollut mukana katon uusimisessa, jossa vesieristeenä ja
pinnoitteena käytettiin koivun tuohta. Simon kunnan
omistamissa koivikoissa oli
sen verran isoja koivuja, josta saatiin riittävän kokoisia
tuohilevyjä. Nyt ajan hammas oli jyrsinyt tuohet ja lahottanut niiden painoina olleet riu´ut, joten katsottiin

aiheelliseksi pelastaa tämä
historiallinen kämppä lahoamiselta. Olimme Simon
kunnan kanssa sopineet, että
kattoremonttia varten kunta
lahjoittaisi tarvittavan määrän lautaa, koska olimme
päättäneet, että tuohikatto
korvataan perinteisellä heinäladoissakin käytetyllä lautakatolla. Lisäksi päätimme

myös, että katto tervataan.
Kun tulimme kämpälle,
lautakuorma ja terva oli toimitettu sovitusti tien varteen.
Koska kämpälle ei ole perille
asti tietä, täytyi lautakuorma
kantaa viimeiset sata metriä
käsivoimin perille. Teimme
työnjaon, jossa osa leijonista
alkoi purkaa vanhaa kattoa ja
loput kantaa lautoja rakennustyömaalle. Työnjako oli
sopiva, sillä kun viimeinen
lauta oli työmaalla, vanha
katto oli jo purettu. Perusteellinen tarkastelu osoitti,
että katon kantavat rakenteet
olivat hyvässä kunnossa, eikä
lahovikoja löytyntyt. Joten, ei
muuta kuin uutta vesikattoa
rakentamaan.

Lionit Hannu, Pauli ja Jorma ”vasaramiehinä” Matti ohjeistaa ja kuvan ulkopuolella
Martti, Kalevi ja Kimmo ovat sahaavat tervattuja lautoja oikeisiin mittoihin.

Toinen keikka
ennen lumisateita

Kattorungon päälle teimme
riittävät koolaukset ilman
kiertämisen varmistamiseksi, ja lautaa ruvettiin lyömaan päälle. Välillä pidimme ”unionin määräämät”
tauot ja teimme tietysti kunnon makkara- ja kahvitulet.
Työnjakoa oli myös katolla;
kun toiset naulasivat lautaa
kattoon, niin toiset tervasivat valmista kattoa. Ilmakin
oli kirkastunut, ja aurinkokin paistoi välillä. Tosin viimeisiä tervapensselin vetoja
tehtäessä rankka sadekuuro

Nokipannukahvit maistuvat talkoolaisille.
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huuhteli vastatervattua kattoa. Hyvin näytti terva kuitenkin pysyvän, eikä asiasta
sen kummemmin murehdittu. Jo aikaisessa vaiheessa tulimme huomaamaan,
että lauta ei tule riittämään,
kuin vain toiselle lappeelle.
Muutaman puhelinsoiton
jälkeen totesimme, että uutta lautasponsoria on alettava
etsimään, ja toinen remonttikeikka on tehtävä vielä ennen
lumen tuloa. Saimme toisen
katon lappeen valmiiksi ja
laitoimme toiselle puolelle
sateenpitävän suojan odottamaan toista keikkaa.

Toinen keikka järjestettiin parin viikon kuluttua
lähes samalla talkooporukalla, ja mukana veimme myös
omien veljien sponsoroiman
lautakuorman mukanamme. Muutaman tunnin kuluttua loppu katosta oli naulattu paikoilleen ja tervattu.
Siivosimme alueen vanhan
katon jätteistä ja totesimme
että ”eiköhän tuo taas kestä
seuraavaaan remonttikeikkaan asti”.
Kuvat ja teksti
Kimmo Laisalmi, LC Simo
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Hyvän Olon Messut

Viime toukokuussa pidimme Hyvän Olon Messut äitienpäivänaattona. Kävijöitä
oli lähes1000 ihmistä. Tervehdyspuheen piti silloinen
presidenttimme Anna-Liisa
Seppänen. Kaupungin tervehdyksen toi valtuuston
puheenjohtaja Timo Vähäkuopus.
Hilimat olivat järjestäneet tiloihin vanhojen merkkausliinojen näyttelyn, myös
vanhat Arabian kahvikupit
olivat esillä. Ohjelmassa oli
Olavi Virta -teemaa musiikissa, liikuntaesityksiä, ulkoiluasunäytös, pellejä, vanha rocktähti ja tanhuja.
Keittiöväen Lapin ukon
juhlakeitto, karjalanpiirakat ja muut leivonnaiset sekä kahvi, mehu ja tee tekivät
kauppansa. Messujen tuotto käytetään lasten, nuorten,
lapsiperheiden ja vanhusten
hyväksi. Kuva: Martta OinasPunuma

LC Hilimat aktiivisena

Oma lippu Vuokatin
vuosikokouksessa

Vuokatin vuosikokoukseen matkasimme 13 Hiliman voimin pikkubussilla
10-vuotisen toimintamme
innostamana. Oma lippu ensi kertaa mukanamme saimme siellä tutkiskella leijonamaailman nykynäkymiä.

Nettioppaita alakoululaisille

Nykyään on tärkeää, että sekä vanhemmat että lapset tuntevat
mediamaailman. Leijonat ovat lahjoittaneet alakoululaisille
ns. nettioppaita, joihin on syytä myös vanhempien tutustua.
Sarakylän pikkuoppilaat pääsivät tutustumaan oppaisiin opettajansa Elina Jylhänlehdon johdolla. Kuva: Toivo Kiminki

Ulkoiluasuja hoitokoteihin

LC Hilimat on viime vuosina muistanut paikkakunnan vanhusten hoitokoteja lahjoittamalla niihin noin 1000 eurolla ulkoiluviittoja ja jalkapusseja. Näin ollen huonoinkaan sää ei estä liikkumista. Ulkoiluvaatteita hoitokoti Kurenkartanoon lahjoittivat lisää Hilimat Heleena
Talala ja Brita Hemmilä. Kuva: Maiju Teeriaho

Venetsialaiset
Jyrkkäkoskella
la 27.8.2016 klo 20-02
Huvikeskuksentie Pudasjärvi

Veden, valon ja tulen juhla
Lavalla tahdit takaa
tanssiorkesteri!
• Revontuli-disko
• Majassa karaoke
Mökkiläiset ja Pudasjärveltä
muuttaneet tapaaminen
la 27.8. klo 18.
Pudasjärven kaupunki ja
Pudasjärven Yrittäjät ry

Lippu 15 €

Tervetuloa!

K-18

Järjestää: LC Pudasjärvi yhteistyössä
Pudasjärven Urheilijoiden kanssa

Torpinkatu 3, Tornio, puh. 0400 468 750, www.variraitti.fi
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Pöytävaraukset Rauni Määä puh. 0400 597 937

LC Pudasjärvi / Hilimat

Tervetuloa!
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LC Kaarnikalla
vilkas toimintakausi
LC Kemijärvi/Kaarnikan naiset ovat jälleen kauden aikana osallistuneet aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja aktiviteetteihin alueellaan. Ohessa muutamia otantoja vilkkaasta toimintakaudesta.

Hyvän mielen messujen muotinäytökseen saimme mukaan Kaarnikoiden eri ikäisiä
lapsia aina päiväkotilapsista opiskelijoihin - vaatteiden , kenkien ja kampausten kevätuutuudet pääsivät esille ja ohjelma toi yleisölle iloista mieltä.

Hilkka Möllärin, Anu Rae-Lahtelan sekä Anu Riekkolan mielestä joulumyyjäisten
varmat myyntimenestykset vuodesta toiseen ovat leivonnaisten lisäksi olleet kaarnikkaglögi sekä nyt myös uudenlaiset tonttulakit.

L

ions-liiton tämän kauden valtakunnan teeman: Kiitos veteraanit!
– ohella, LC Kaarnikka piti
tärkeänä paikkakunnan vanhusväen mielen virkistämistä. Kevään aikana vierailtiin

eri palveluyksiköissä. Yhteislaulujen ohella muisteltiin
yhdessä tuttujen kemijärveläisten elämää silloisessa ajassa ja tilaisuuksiin järjestettiin
myös pientä tarjottavaa.

Musiikkia –
muistelua –
iloista mieltä

teksteillä varustettua sanavihkoa. Laulut ovat kaikille vanhuksille tuttuja, joten niihin
on helppo yhtyä. Musiikki
on vanhuksille erittäin virkistävää. Se tuo mieleen muistoja lapsuudesta, kouluajasta
ja elämän eri vaiheista. Vaikka puheen tuottaminen olisi vaikeaa, laulu raikuu sydämestä saakka!

sinne kahvituksen ja muotinäytöksen. Kutsuun oli
helppo vastata, koska omien
jäsenten lisäksi saimme helposti mukaan Kaarnikoiden
eri-ikäisiä lapsia päiväkotiikäisistä opiskelijoihin. Vaatteiden, kenkien ja kampausten kevätuutuudet pääsivät
näyttävästi esille ja messuvieraille ohjelma toi kovasti iloa!

Hyvää mieltä
muotinäytöksestä

Tonttulakeilla väriä
joulumyyjäisiin

Alkukeväästä LC Kaarnikat
saivat mahdollisuuden osallistua Hyvän mielen messutapahtumaan järjestämällä

Lahjoitimme jokaiseen yksikköön yhteislaulua varten
leijonien oman Laulusta Voimaa CD:n sekä 15 selkeillä

Koko toimintahistoriamme ajan LC Kaarnikoiden
ykköstuote joulumyyjäisissä on ollut kaarnikkaglögi.

Tänä vuonna valmistimme
myyntiin uutena tuotteena
lähes sata turkisreunaista ja
tyylikkäin kuvioin varustetuista kankaista valmistettua
tonttulakkia. Talkootuntien
määrä oli tosi mittava. Tehty työ ei kuitenkaan mennyt
hukkaan sillä uudella tuotteella oli kovasti kysyntää.
Uudenlaisesta Joulutempauksestamme – Auta lasta
– Auta perhettä on erillinen
juttu tässä lehdessä.
Kuvat ja teksti
Anu Riekkola
Airi Tapio

SKEBA-Skaban ykkönen

R3bels Kemijärveltä
Kari Heikkilä

Pohjoista osaamista
musisointisektorilla
esitti pirteän energinen kemijärveläinen
nuorten muusikkojen kokoonpano
voittamalla Vuokatin
vuosikokouksessa
pidetyn valtakunnallisen SKEBA-Skaban
bändikisan loppukilpailun.

” Tahdon olla vapaa, vapaa, en tahdo silti mitään pahaa - teen mitä vaan, en suostu kuuntelemaan...”, julisti R3belsin solisti Tiina Nyyssönen bändin omatuotantoa olevan vauhdikkaan voittobiisin ”Teen mitä vaan” kertosäkeessä. Kuva: Elina Korhonen
SKEBA - Nuorten bändiskaban finaali kisattiin Vuokatissa Angry Birds Activity Parkissa lauantaina 13.6.2015.
Bändien taso nousee joka
vuosi ja tänä vuonna kuultiin erittäin tasokas finaali.

Kilpailu oli myös erittäin tasainen, mutta kuten aina,
voittajabändi löytyi.
Ensimmäisen palkinnon
1500 € kuittasi kemijärveläinen R3Bels. R3Bels on kuusihenkinen nuorisobändi,

Bändissä soittavat Tiina
Nyyssönen – laulu & sähköviulu, Essi Koutelo – koskettimet & taustalaulu, Paulus Kiviniemi – kitara, Jarno
Ketola – kitara, Albert Tokkola – basso ja Mikko Moi-

joka koostuu 17-19 –vuotiaista, energisistä muusikonaluista. Musiikkityylinä on
pop/rock ja laulukielenä suomi. Biisit tehdään itse ja motivaatio sekä soittofiilis ovat
katossa.
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lanen – rummut.
SKEBAn kakkoseksi tuli
Four Bar System Savonlinnasta, joka soittaa modernia
rockia / alternative rockia ja
kolmanneksi soitti Metallileka Karijoelta. Bändin musiik-

ki on sekoitus metalliriffejä,
melodioita ja suomenkielistä
tarinankerrontaa.
Vuoden 2016 SKEBAn
finaali käydään Turussa vuosikokouksen oheistoimintona.
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Merenhelmillä
menee lujaa
– Niinkö miten?

Joulumieltä ja auttamishalua riittää

Auta lasta –
Auta perhettä
toimi hienosti
Uudenlainen aktiviteetti teemalla Auta lasta – Auta perhettä
osoittautui toimivaksi tavaksi välittää joulumieltä ja iloa lämpimin
ajatuksin perheille ja erityisesti lapsille, jotka ovat avun tarpeessa.
L-piirissä ainakin kaksi klubia LC Rovaniemi Lainas sekä LC Kemijärvi Kaarnikka onnistuivat hankkeessaan upeasti.

Kemijärvellä
Myös LC Kemijärvi/Kaarnikan järjestämä kampanja vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi onnistui yli odotusten – kampanja oli klubilaisten mielestä todellinen menestys! Keräyksessä saatujen lahjoitusten suuri määrä yllätti ja ilahdutti järjestäjät täysin. Yhden keräyspäivän aikana
saatiin konkreettisesti kokea, että ihmisten halu auttaa on yhä voimissaan, sillä lahjoituksia
saatiin useampia ostoskärryllisiä sekä KauppaPaikassa että S-marketissa.
Lahjoitusten yhteydessä koettiin monenlaisia tunteita - riemukasta antamisen iloa, sekä
toisaalta herkistymistä lähimmäisen auttamishalua kohtaan. Keräyksen idea oli yksinkertainen! Asiakas osti yhden ylimääräisen tavaran tai jouluisen ruokatarvikkeen, lahjoitti sen keräyspisteeseen.
Näin kertyneet lahjoitukset hoidettiin edelleen sosiaalitoimelle eteenpäin toimitettavaksi.
Erityisesti lahjoittajat toivoivat, että lahjojen myötä jokaiselle lapselle tulisi ihana ja huoleton joulu josta saisi nauttia vailla huolen häivää.

Uudet jäsenemme Raija Sillanpää ja Leena Pilvesaho presidentti Anne Viipuri-Sihvon
sekä molempien kummin Mirja Torvelan välissä.

No, met olemme esimerkiksi julkaisseet uudet www-sivut!
Sivujen uudistaminen oli jo jonkin aikaa ollut meidän asialistalla. Vuonna 2015 päätimme hoitaa asian kuntoon, ja kun
ideoita ja ajatuksia oli jo jonkin aikaa mietitty ja esitettykin,
niin niiden toteuttaminen kävi nopeasti ja helposti.

T

ähän sanonta hyvin
suunniteltu on melkein tehty käy todella hyvin!
Haluamme sivujen uudistamisen myötä tuoda jäsenillemme ja muille sidosryhmille ajankohtaista
tietoa toiminnastamme.
Lisäksi sivuja tullaan käyttämään klubimme jäsenten
tiedotuskanavana ja ”asiakirjapankkina”.
Sivuilta löytyvät mm.
kuukausitapaamisten muistiot – näin ne ovat aina saatavissa ja luettavissa jäsenillämme missä ja milloin vain.
Toivomme sivujen palvelevan hyvin kaikkia Leijonaystäviämme. Jos sinulla on
kehittämisehdotuksia sivujen suhteen, kuulemme niistä mielellämme. Kommentit voit lähettää osoitteeseen
lcmerenhelmet@gmail.com.

Keräyksen tuloksena saatiin Supermarket KauppaPaikasta useampi komea
kärryllinen lahjoja, jotka toimitettiin edelleen sosiaalitoimelle eteenpäin
jaettavaksi. Kärryjen takana Paula Ketonen, Anu Riekkola ja Airi Tapio.

Rovaniemellä
Asiakkailla oli runsaasti joulumieltä ja auttamisen halua, kun LC Rovaniemi/Lainas tempaisi keräyksen merkeissä K-Citymarketin sisäänkäyntiaulassa lauantaina 12. joulukuuta. Vaikka ihmisillä oli paljon omia joulukiireitä ja muistamisia, riitti heillä vielä lämpimiä ajatuksia
ja hyvää tahtoa myös vähempiosaisten auttamiseen. Neljän tunnin aikana kertyi ilahduttava
määrä lahjoituksia. Monenlaista tavaraa nalleista ja legoista erilaisiin vaatetavaroihin ja elintarvikkeisiin karttui lähes kahden tuhannen euron edestä.
Välittömästi keräyksen päätyttyä saadut lahjoitukset vietiin ja luovutettiin Lapin ensi- ja
turvakoti ry:lle. Lahjoitukset otti vastaan turvakodin ohjaaja Taru Vitikka. Hän lähetti kiitoksensa saaduista ja hyvän joulun toivotuksensa keräykseen osallistuneille.

Met myimme vauvaarvaus -arpoja

Arvaus - arpojen ideana oli
nimensä mukaan arvata, mi-

nä päivänä ja mihin aikaan
syntyy vuoden ensimmäinen
vauva ja mitä sukupuolta hän
on. Arvat kävivät sen verran
hyvin kaupaksi, että saatamme jatkossa ottaa arpojen
myynnin yhdeksi aktiviteetiksemme. Kaikki lähimmäksi oikeaa arvanneet ovat nyt
selvitetty ja palkinnot jaettu.

Ikkunat puhtaiksi ja
haravat heilumaan

Yhteistyötäkin tehtiin LC
Kemin lioneiden kanssa. LC
Kemi/Merenhelmet talkoilivat jo kolmannen kerran Invalidien Kemin Koivurannassa naiset ikkunoita pessen ja
miehet haravoiden, kertoilee
Pirkko Leskio.

Met toimimme
aktiivisesti

Loppuvuodesta 2015 osallistuimme kaksiin myyjäisiin,
joista toinen pidettiin ”Paavon” paikassa Keminmaassa ja toinen Kemin kulttuurikeskuksessa. Myyjäisissä
myimme itse leivottuja kak-

kuja, käsintehtyjä villasukkia
ja lapasia sekä arpoja. Tänä
vuonna arpojen pääpalkintona oli upea kori erilaisine
herkkuineen.
Kulttuurikeskuksessa
suuren suosion saivat ensimmäistä kertaa myynnissä olleet saaristolaisleivät. Ne menivät käsistä heti! Myynnin
ohessa Lion-standilla kerroimme toiminnastamme
hyvässä ja lämpimässä joulunajan tunnelmassa.

Joukkommekin
kasvoi

Otimme kopin ja toimimme aktiivisesti uusien jäsenten hankinnan saralla. Loppuvuodesta 2015 saimme
iloiseen joukkoomme kaksi uutta jäsentä. Virallisesti
heidät otettiin jäseniksemme
tammikuun 2016 kuukausitapaamiseessa. Kiitokset aktiivisille jäsenillemme uusien jäsenten hankinnasta. Sillä
kuten me kaikki tiedämme,
uusien jäsenten saaminen
toimintaan on haasteellista.
Tämä haaste nousi esille
myös Piirihallituksen kokouksessa Torniossa. Siellä heitimme ilmaan ajatuksen, että
L-piirin klubit voisivat yhdessä aktivoitua ja järjestää
näyttävä koko L-piiriä koskeva ”jäsenkampanja”.

Hyvää alkanutta
vuotta 2016!
Joulukahvitilaisuuden musiikkipuolesta huolehti laulava
tonttukvartetti Annastiina Ylikoski, Teija Filpus, Anne
Viipuri-Sihvo ja Teija Valli-Suojärvi.

Rovaniemen keräyksen tulosten äärellä Jarmo Rastas ja Sara Haataja isoäitinsä klubin presidentti Pirjo Rastaan mukana saamassa oppia avustustyön
tekemisestä sekä Esa Eskelinen.
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Presidentti
Anne Viipuri-Sihvo
Sihteeri
Marja Kynsijärvi
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Kiitoksemme Petronelloille
Saimme lahjoituksen Petronella Lions clubilta ja Lapin lääkärikeskukselta, jonka olemme käyttäneet saattohoitohuoneisiin.

R

ovaniemen kaupungin
terveyskeskussairaalan
akuuttiosastolla A1 on
neljä saattohoitohuonetta ja
osasto A2:lla yksi saattohoitohuone. Saattohoitopotilaita hoidetaan myös kotona
kotisairaalan ja kotihoidon
antaman avun turvin, mutta tarvittaessa he voivat myös
siirtyä osastohoitoon. Kaikki
viisi saattohoitohuonetta on
nyt saatu kalustettua kodinomaisemmaksi lahjoitusten
avulla.

Viihtyisä ympäristö
saattohoidossa
tärkeätä

Potilaiden ja omaisten kokema turvallisuuden tunne
koostuu monista asioista.
Tärkeimpänä on tietenkin
henkilökunnan osaaminen,
ammattitaito ja turvallinen
ympäristö. Omaisten läsnäolo vaikeaa sairautta sairastavan läheisen lähellä luo potilaalle turvallisuuden tunnetta
ja auttaa jaksamaan eteenpäin. Kaunis ja viihtyisä ympäristö tuo pientä lohtua
saattohoitopotilaan elämään.
Katse ja ajatukset voivat välillä pysähtyä kauniiseen ympäristöön, mikä antaa tilaa
voimaannuttaville ajatuksille.
Mukavassa tuolissa on omaisen ja mahdollisesti potilaankin välillä levähtää ja vaihtaa
katseen suuntaa vuoteesta,
missä hän enimmän ajan

Mukavassa tuolissa on omaisen ja mahdollisesti potilaankin välillä levähtää. Kaunis ja viihtyisä ympäristö tuo
pientä lohtua niin saattohoitopotilaan kuin omaisenkin
yhteisiin hetkiin.
joutuu viettämään. Läheisten
läsnäolo on tärkeää omaiselle itselleen sekä potilaalle ja
mukavassa, edes hiukan kodinomaisemmassa ympäristössä on viihtyisämpää kaikkien olla ja viettää muutoin
raskasta aikaa.

Omaisen läsnäolo
luo turvallisuutta

Hoitotyössä potilaan hyvä on
tärkein asia ja myös omaisten hyvinvoinnin huomiointi. Läsnäolon merkitystä ei
voi liikaa korostaa, mahdollisuutta olla lähellä ja ympäristön tuomaa tukea jäähyväisten jättöön elämän langan
hiipuessa. Omaisen läsnäolo
luo turvallisuuden tunnetta

myös henkilökunnalle potilaan hoidon suhteen. Saattohoito on jokaiselle ainutkertainen kokemus, johon
vaikuttavat kaikki siihen liittyvät kokemukset ja niiden
vaikutukset ohjaavat meitä
tulevaisuudesta selviämiseen
kohti huomista. Kiitos tästä
mahdollisuudesta lahjoittajille! Nöyrin kiitoksin kaikkien hoitoon osallistuvien
puolesta.
Siiri Lapinniemi
vs. osastonhoitaja,
akuuttiosasto A1
Rovaniemen kaupunki

LC Ronjien presidentti Sirkka Lankila luovutti liikuteltavan television terveyskeskussairaalan 2A osastolle niiden potilaiden iloksi, jotka eivät itse pääse siirtymään
televisiohuoneeseen. Lahjoituksen vastaanottivat vt ylilääkäri Margit Kärki ja osastonhoitaja Marianne Jaako.

Hyvä Tuomas toi joulun
- Ronjat mukana
Tuomaan päivää pidetään jouluajan alkupäivänä. Vanha sanonta ”Hyvä
Tuomas joulun tuopi” mielessään aloittivat joulun ajan perinteisin keinoin joululaulujen, iloisen mielen kera energinen LC Ronjien iskuryhmä.
Samalla he toivat lahjana Rovaniemen terveyskeskussairaalan 2A osastolle liikuteltavan television.

R

onjat lahjoittivat huoneesta huoneeseen
helposti liikuteltavan
television niiden potilaiden
iloksi ja ajanvietteeksi, jotka
sairautensa vuoksi eivät kykene siirtymään televisiohuoneeseen.
– Joulu on antamisen
juhlaa, sen vuoksi halusimme ajoittaa lahjoituksemme

Sirkka Peltola
palveluesimies,
Rovaniemen kaupunki

Tervolan leijonat
liukkaudentorjunnan apuna
L

ionsklubien tärkein palvelun kohde on oma lähialue ja asuinympäristö. Tähän kansainväliseen leijona
palveluun erinomaisesti sopien LC-Tervola on jo toisena
vuonna peräkkäin jakanut sepeliämpäreitä Tervolan ikäihmisille. Hanke on ollut LCTervolan ja Tervolan kunnan
yhteishanke.
Kunta on hankkinut
ämpärit ja sepelin ja leijonat
ovat niitä jakaneet tarvitseville. Asukkaat, kiinteistönhuolto ja kotipalvelu ovat
sitten sepeliä käyttänyt tar-

peen mukaan. Nyt jo kahtena vuonna on jaettu n. 150
sepeliämpäriä kunnan ikääntyville asukkaille. Hanke on
toiminut luonnollisena jatkona sille, että Tervolan kunta jakoi talvikautena 2013 –
2014 liukuesteitä kaikille
halukkaille yli 64 vuotiaille
kuntalaisille. Liukuesteitä
jaettiin yhteensä n. 1200 kpl.
Asukkaat ovat olleet ilahtuneita saamastaan avusta, he
kokevat, että heistä välitetään
ja heidän terveyttään arvostetaan. Auttajat ovat saaneet
iloisen mielen kokiessaan te-

jouluviikolle, iloitsee Ronjien presidentti Sirkka Lankila selvästi liikuttuneena Ronjien saamasta vastaanotosta.
Ronjien musisoiva Harriet
Urponen sai tilaisuuteen
saapuneen hoitohenkilökunnan edustajat sekä osaston
potilaat laulamaan Ronjien mukana jouluisia lauluja. Tilaisuudesta välittyi aito
leijonahenki parhaimmillaan
antamisen ja saamisen muodossa.

Hyvällä asialla
kolmatta kertaa

Vajaan vuoden ikäinen rovaniemeläinen naisleijonaklubi

oli hyvällä asialla jo kolmannen kerran. Vain kuukausi
sitten Ronjat vierailivat Rovaniemen Nuorten Äitien
pikkujouluissa vieden sinne mukanaan oikean Napapiirin Joulupukin sekä pussillisen lahjoja äideille sekä
heidän pienokaisilleen. Keväällä Ronjat vierailivat Rovaniemen sairaalakoulussa koulunkäyttöä avittaviin
laitteisiin kohdistuneen lahjoituksen kera.

Kuva: Tarja Puhakka
Teksti: Sirpa Määttänen

kevänsä arvokasta työtä. Sepelinjakelua todennäköisesti
jatketaan tulevinakin vuosina.
Jouko Autio
Klubitiedottaja, LC-Tervola

Klubin presidentti Arvi
Pasanen täyttämässä
Tervolan kunnan ja LC
Tervolan joulutervehdyksinä toimitettuja sepeliämpäreitä ikääntyvien
turvallisen liikkumisen
takaamiseksi.

Heijastimia ja villasukkia Lapin talveen

Jouluaaton jäälyhty
aktiviteetti elää
LC Ivalo toteutti jouluaattona perinteisen jäälyhtyaktiviteetin.
Leijonat olivat jäädyttäneet noin 150 jäälyhtyä, jotka aseteltiin jouluaatoksi Ivalon hautuumaatien varteen ilahduttamaan
hautuumaalla kävijöitä. Pienoinen tuulenvire antoi ylimääräistä haastetta kynttilöiden sytyttämiselle, mutta iskuryhmä
presidentti Ilkka Ollila, Timo Wiik, Henry Kesti, Erkki
Martin sekä Kalervo Junttila suoriutui tehtävästä kunnialla.
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L

apin pimeillä ja valaisemattomilla tieosuuksilla kulkijat tarvitsevat turvalliseen liikkumiseen heijastimia.
LC Kemijärvi päätti ojentaa auttavan kätensä tässä asiassa.
Koulujen oppilaat saivat koulutiensä turvaksi heijastimet
heilumaan joululomalle lähtiessään. Vastaanottokeskukseen heijastimien lisäksi lahjoittivat pelkosenniemeläiset
Jutta Pasma ja Kirsti Pelkonen mm. itse kudottuja villasukkia.
Nämä lahjoitukset vastaanottokeskuksen puolesta vastaanottivat talon pihamaalla keskuksen johtaja Jari Väliranta sekä Timo Alaräisänen. Lioneiden edustajina LC
Kemijärven pastpresidentti Kari J. Ruokonen ja presidentti Veikko Niemelä leijonaliiveissään.
Unto Viitamäki
LC Kemijärvi
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LC Napapiirillä tapahtunutta

Lisää naisenergiaa
LC Napapiirin vuosikokouksessa Saarenkylän
nuorisoseurantalolla tehtiin historiaa, kun
klubiin otettiin viime kaudella tehdyn sääntömuutoksen mahdollistamana ensimmäiset
naisjäsenet.

Napapiirin urosleijonat tekivät klubihistoriaa avaamalla
ovet naisenergialle ja saivat kolme uutta lionia.

U

udet naislionit ovat
Anna-Maarit Jokelainen, Laura Timonen-Nissi ja Helena Tuulaniemi. Tätä historiallista
tilaisuutta oli todistamassa
vierailijoina piirikuvernööri

Kauko Niemelä sekä lohkon
puheenjohtaja Seppo Joona.

Veljeskodin
grillitapahtuma

Toista kertaa klubimme järjesti elokuussa Lapin Kun-

toutus Oy:n Veljeskodilla
grillitapahtuman veteraaneille. Klubistamme oli kolme
jäsentä Esko Harju-Autti,
Jussi Timonen-Nissi ja Jorma Alakulppi mukana touhuamassa. Sisällä pidetyn lion-info ja kahvitilaisuuden
jälkeen siirryimme aurinkoisen sään vuoksi ulos nauttimaan grillailun tuotteista –
siellä makkarat paistuivat ja
maistuivat. Tämä tilaisuus oli
tervetullutta vaihtelua asukkaiden ja henkilökunnan päivärytmiin. Tarkoituksena on
jatkaa tätä perinnettä tulevinakin vuosina.

Tuttujen jouluisten laulujen sävelin Belcanto lauluyhtye sai kuulijat jouluisiin tunnelmiin.
Äidin porsaita, Petteri pu- lukuun 13 päivänä. Retken lä talossa oli jouluinen tunnakuonon sekä Lumiukon. yhteistyökumppanina toimi nelma. Myyjillä oli paljon
Iloisen ja tunnelmallisen pi- LC Rovaniemi/Napapiiri.
jouluun liittyvää myytävää.
parin tuoksuisen matkan jälMyyntipöytiä oli lähemmäs
keen Joulu saapuu jokaiselle Sateiden piiskatessa
sata. Myyntiaikaa oli koko
tuoden sydämiimme joulun kohti joulua
päivä klo 10-16. Joulumyykultaisen. Näin tuttujen lauKlubin järjestämät jou- jäisissä vieraili noin 1300 kälujen otsikoita myötäillen lumyyjäiset pidettiin mar- vijää niinpä Lionien pitämäsBelcanto lauluyhtye säestä- raskuun sateiden keskellä sä kahviossakin kävi runsaasti
jänään Vesa Norvanto joh- vesikelissä Saarenkylän Nuo- asiakkaita joulumielellä.
datteli kuulijansa matkaseu- risoseurantalolla. Huolimatta
rakseen Joulun tunnelmiin surkeasta säästä ja vaarallisen
Kuvat ja tekstit
Syväsenvaaran koululla jou- liukkaasta pihamaasta sisälJorma Alakulppi

Joulun tunnelmiin
vei Belcanto

Kun Hiljaa leijaa maahan
hiutaleet ja Kulkuset kilisevät, on aika pakata reki uudella tunnelmallisella jouluohjelmistolla ja suunnata
Rekiretki kohti Talven ihmemaata. Matkalla kohtaamme Kuuraparran, Tontun,

Oman virkistavän hetken veljeskodin asukkaille ja henkilökunnalle tarjosi klubin
touhuama kahvitilaisuus ja grillaushetki ulkona.

Saarenkylän Nuorisoseurantalo täytyi myyntipöydistä ja innokkaista asiakkaista joulumyyjäisten merkeissä ulkona vallitsevasta synkästä kelistä huolimatta.

Ronjien joukko vahvistui

Ronjaurant-kahvila Future Cupissa
Napapiirillä 28.-29.8.2015 Joulupukin Pajakylässä kisaltiin parina päivänä rallisprintin merkeissä Santa’s Future Cup. Kisaan starttasi liki 160
kuljettajaa sekä perjantaina että lauantaina, joten katsojille riitti ääntä ja
vauhdikasta menoa.

– Tälle vuodelle asetettu kuuden uuden
jäsenen tavoite ylitettiin heti alkuvuodesta, kun joukkomme
vahvistui seitsemällä
uudella lionilla, iloitsee presidentti Sirkka
Lankila.

R

onjat saivat tehtäväkseen osallistua liikenteenvalvontaan, lipunmyyntiin sekä järjestää
purtavaa tapahtumaan. Future Cupissa toteutettiinkin
ensimmäistä kertaa Ronjien oma Ronjaurant- kahvila, jossa asiakkaita palveltiin
hymyillen ja ilolla säästä riippumatta.
Perjantain harmaassa ja
sateisessa kelissä Ronjat ottivat tehtäväkseen jalkautua
makkaran ja kahvin myyntiin sateen keskellä asiakkaiden luokse. Näin saatiin
monelle kisakatselijalle hyvä
mieli sekä Ronjat kerätyksi
varoja niitä tarvitseville. Ravintola sai suuren suosion
ja tapahtuman myötä Ronjatkin pääsivät tutustumaan
Rallisprintin vauhdikkaaseen
maailmaan.
Teksti: Elsi Malkki
Kuvat: Liisa Isomaa

R

onjat juhlivat klubi-illassaan uusia jäseniä perinteisin
seremonioin. Uudet Ronjat ottivat uuden tehtävänsä
vastaan iloisina ja valmiina palvelemaan. Kummit lupasivat huolehtia uusista jäsenistä tunnollisesti isosiskon otteella.
Uudet lionit ja kummit ovat: Nurminen Henna, kumminaan Marjo Eskola, Urponen Harriet, kumminaan Tuija
Laine, Helppikangas Pirjo, kumminaan Tuija Laine, Luukinen Aila, kumminaan Eila Neitola, Outila Tarja, kumminaan Sirkka Lankila, Olsén Ritva, kumminaan Sirkka Lankila, Rytilahti Sirpa, kumminaan Tarja Puhakka.

Klubi-illassa paikalla olivat lohkon puheenjohtaja Mika Huuskonen, Sirkka Lankila,
Marjo Eskola, Ritva Olsén, Pirjo Helppikangas, Tarja Outila, Aila Luukinen, Harriet
Urponen, Tuija Laine ja piirikuvernööri Kauko Niemelä (kuva: Sirpa Määttänen).

Ronjien kahvilassa riitti vilskettä jonoksi asti
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Odottavissa tunnelmissa pilkkijät ovat pakkautuneet sisäänmenoportille, kalapussit on otettu
vastaan ja seuraavaksi siirrytään kilpailualueelle lähtönauhan taakse odottamaan lähtöfanfaarin lupaa etsiä itselle mieluisa pyyntipaikka
– niitähän kyllä riittää vaikka väkeä onkin
kiitettävästi.

Koko perheen ulkoilupäivästä hyvä mieli

JUHLAPILKIT LUOSTOLLA
–MARTIN PILKKI 10 VUOTTA!
Minäkö pilkille? Miksi ihmeessä? Ajatus ei ole
koskaan tuntunut erityisen houkuttelevalta,
kun viluisin ajatuksin olen katsellut kaukaa
joen, järven tai meren jäällä kyyhöttäviä
hahmoja. Kylmähän tuolla tulee ja saa kuolemantaudin. – Vaan kaikki muuttuu ja vahvat
ennakkoluulot murenevat – jopa tällaisen
vanhan jäärän päässä.

O

malla kohdallani näin tapahtui muutama vuosi sitten
kevättalvella Luoston Ahvenlammella, Martin Pilkki tapahtumassa. Tunnelma oli käsin kosketeltavan
leppoisa. En koko päivän aikana edelleenkään istunut pilkille
vaan kävelin, katselin ja kuuntelin.

puolisista antimista luonnon helmassa. Nautinnoille täydennystä sai elävästä musiikista ja huumoriviihteestä tai shoppailusta alueen myyntipisteissä.

Tekemistä kaiken ikäisille

Lapsista osa halusi ja sai ohjausta pilkkimisen alkeissa omalla jääalueella. Jotkut laskettelivat pulkkamäessä tai istahtivat
mukavan poroajelun kyytiin vällyjen alle.
Samassa kiireettömässä hengessä oli kilpailualueen ulkopuolella tarjolla tyylillä juonnettua ohjelmaa. Joka vuosi on ohjelmaan tuotu jotain uutta katseltavaa eri ikäisten kansantanssiesityksistä paikallisten painiharrastajien näytöksiin. Parina

Nautintoja joka makuun

Tajusin näiden jäällä istuskelevien nauttivan olemisestaan hyvin erilaisin asentein. Osalle pilkkiminen ja saalis oli pääasia,
mutta osa nautti luonnosta, omista eväistään, leppoisasta kelistä ja auringosta tai mukavista kavereista lähellä. Tyhjä kalapussi ei tunnelmaa pilannut. Jossain porukassa juttua piisasi, mutta osa halusi nauttia hiljaisesta istuskelusta omissa oloissaan.
Joidenkin aika kului leppoisasti rannan Pilkkipubissa tai
Gourmet-kokkien ruokapisteisteissä nauttien niiden moni-

viime vuotena on pidetty myös ”Umpilumijenkan MM-kisat”,
joka kestävyyslajina on mitannut samalla tanssijoiden kuntopohjaa. Myös pilkkijöitä on aina palveltu omille pilkkipaikoille kelkkapartioiden voimin kuumia makkaroita, kahvia ja
leivonnaisia tarjoillen.

Rentouttava päivä, paras palkinto

Tätä kaikkea katsellessa mielen valtasi hyvän olon tunne –
miten pienistä asioista voikin nauttia näin helposti ja aidosti
sekä ennen kaikkea kiireettömästi. – Kuinka moni ihminen
stressaavan kiireisen elämänmenon keskellä tarvitsisi juuri tällaisen päivän. Päivän päätteeksi voi samassa hengessä todeta,
että tärkeintä ei ole voitto vaan hyvät palkinnot. Kaikki eivät
voi voittaa autoa tai mönkijää, mutta tämä päivä antaa jokaiselle parhaana palkintona hyvän mielen.
Vaikka en kokemani jälkeenkään ole istunut onki kädessä
pilkkireikää vahtimaan, niin sen päätin, että tänne tulen uudestaan tulevinakin vuosina. - Kiitos LC Sodankylän leijonille loistavasta tapahtumasta. Lähimmäisten palvelua voi tehdä monin tavoin, tässä se toteutuu monitasoisesti parhaalla
mahdollisella tavalla.

Kuvat ja teksti Kari Heikkilä

Lapsille on sopivaa tekemistä joko pilkkimistä kokeillen tai pulkkamäessä, porokyydissä tai muuten vain kavereiden
kanssa kisaillen. Välineet tarjottiin ”talon” puolesta ja opastustakin annettiin. Samoin jokainen pilkkimistä kokeillut lapsi palkittiin – voittajat tietysti vähän isommin ja silloinen juontaja ”Klasu” Thomasson uteli myös voittajan
tuoreet fiilikset kaiken kansan kuultavaksi.
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Yhteistyöllä
onnistunut
tapahtuma

Joka vuosi on nähty eri ikäisten
nuorten tanssiharrastajien perinteisiä
kansantanssiesityksiä.

Suljetulta kilpailualueelta tunnelmia saatiin kuulla suorana lähetyksenä kun paikallinen ”lentävä reportteri” päivän juontaja Jorma Korhonen langattoman mikrofoninsa
kanssa kävi kyselemässä pilkkijöiden mielentiloista ja kisan edistymisestä – saaliista ei
paljon kehuskeltu.
Tänä keväänä kokoonnutaan
siis Martin Pilkille kymmenettä kertaa 14. viikon viikonloppuna huhtikuussa.
Juhlan kunniaksi pidetään
iltapilkit perjantaina 8.4.
varsinaisen juhlapäivän aattona. Lion Martti Kumpulaisen ideoima ja hänen mukaansa nimetty Lions Club
Sodankylän aktiviteetti on
kasvanut ja jalostunut todella monipuoliseksi koko perheen tapahtumaksi.
Väkeä saapuu tapahtumaan vuosi vuodelta yhä
kauempaa, jopa ulkomailta
Espanjasta ja Brasiliasta saakka. Tapahtumaan osallistuu
hyvinkin yli 3000 henkeä ja
pilkkijöidenkin määrä on lähestymässä 2000 pilkkijän
rajapyykkiä. Varsinaisia pilkkiarpoja on vuosittain myyty
noin 6500 kappaletta. Muhkeina palkintoina tänäkin keväänä tulee olemaan entiseen
tapaan kahden auton lisäksi
traktorimönkijä ja lahjakort-

teja ym. ja lisäksi varsinaisessa pilkkikisassa jaetaan omat
palkintonsa.
Vuosien kokemuksen
pohjalta nautittavaksi tarjotaan kaikkea hyväksi koettua ja kiiteltyä niin ohjelmatarjonnan, ruokailun kuin
kaiken palvelunkin suhteen.
Onnistuneeksi valinnaksi
on osoittautunut alun perin Kuusijärvellä aloitetun
tapahtuman siirtäminen hotelli Luostotunturin ”takapihalla” sijaitsevalle Ahvenlammelle. Kokonaispakettina
väljyyden ohella tämä paikka tarjoaa kaikkea mitä ”lustin pithon” saapuvat saattavat
toivoa – unohtamatta hyviä
kalasaaliita. Joka vuosi on kalaa noussut 70 -180 kiloon
asti ja voittajalle jopa yli kuusi kiloa.
– Tapahtuman
toteuttajiksi
olemme järjestelyihin ja ohjelmatalkoisiin saaneet pai-

kallisten yritysten lisäksi laajalla rintamalla yhdistyksiä ja
järjestöjä talkoojoukkoineen.
Näin mittavan tapahtuman
toteuttaminen ei meiltä onnistuisi yksin klubin 40 lionin voimin. Voimme tarjota näin mukana talkoileville
avustuksia tapahtuman tuotosta, kiittelee yksi tapahtuman organisaattoreista ja
puuhamiehistä lions-klubin
leijona ja tämän vuoden klubipresidentti Mika Nikula.
Hänen mukaansa Lions Club
Sodankylä on vuosittain ohjannut Martin Pilkeistä kertyneet varat paikallisesti hyviin tarkoituksiin lasten ja
nuorten sekä vanhusten toiminnan tukemiseen.

Kuvat ja teksti Kari Heikkilä

Pilkkialueelle saapuvalle INFO-taulu kertoi kisan säännöt sekä tarjosi Lapin Leijona lehden tuoreen numeron
avattuna ”lehtiseinäksi”.

Monet tyytyivät seuraamaan tapahtumaa Pilkkipubin ja
ruokatelttojen tuntumasta maistuvista tuotteista nauttien – oli Gourmet kokkien kalaherkkuja ja lohikeittoa,
poronkäristystä, räiskäleitä jne – ei päässyt nälkä yllättämään eikä janokaan.
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Piirihallitus 107-L 2015–2016
Kausi aloitettiin luonnollisesti piirikuvernöörin ”kotikentällä” Luostotunturin maisemissa ensimmäisen
piirihallituksen kokoontuessa kuulemaan toimihenkilöidensä kertomina suunnitelmia tulevasta kaudesta ja
keskustelemaan niistä.
Jäsenmäärämme on viime vuosina pysytellyt noin
1200 tietämillä ja aika ajoin on joillakin alueilla selviä
kasvun merkkejä kun taas toisaalla tilanne voi olla päinvastoin. Klubien määrä on tällä hetkellä 42 ja nuorin
klubimme Rovaniemen Ronjat aloitti viime kaudella.
Piirimme L -piiri on pinta-alaltaan Suomen pohjoisin ja suurin piiri, mutta jäsenmäärältään pienin. Piiri

kattaa Lapin maakunnan lisäksi Pohjois-Pohjanmaan
maakunnasta Koillismaan kunnat eli Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken. Pohjoisimman ja eteläisimmän
klubin välimatka on 522 kilometriä. Se on sama matka
kuin Lahdesta Ouluun ja läänin etelärajalta Simosta on
4-tietä pitkin yhtä pitkä matka Helsinkiin ja Nuorgamiin.
Pitkistä välimatkoista ja harvalukuisesta asukastiheydestä huolimatta piiri on osoittanut olevansa monella
tapaa toiminnallisesti ja tuloksellisesti laatuluokassa
niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Parina esimerkkinä mainittakoon ensinnä ”Nenäpäivän”

euromääräinen keräystulos. Jäsenmäärältään Suomen
pienin piiri, L-piiri ylitti kaksinkertaisesti sille asetetun
8000 euron tavoitteensa ja tuli piirien ”kisassa” kirkkaasti toiseksi. Tulos yli 19.000 euroa jätti taakseen
useita väkirikkaita piirejä - eroa seuraavaan piiriin
kertyi noin 2000 euroa. Toiseksi tiedottamisen suhteen
viime vuoden saldo oli niin ikään jopa kansainvälisesti
merkittävää luokkaa, kun Lionsien piirien sähköisen
viestinnän nettisivusarjassa L-piirin sivut arvioitiin maailman parhaiksi ja piirilehtien sarjassa Lapin Leijona sai
kunniamaininnan.

LUOSTOLLA
TAPAHTUU

TERVETULOA
PANKKIIN, JOKA
ON OLEMASSA

LIONS L-PIIRIN TAPAHTUMIA
LUOSTOLLA

asiakkaitaan
varten.

19.3.2016 Melvin Jones ja Ritari -juhla
23.4.2016 Piirihallitus ja piirin vuosikokous

Tulkaa viettämään kevättalven viikonloppua tunturiin. Hiihto- ja laskettelukelit parhaimmillaan
ja iltaisin tansseja, tähtiesiintyjiä tai karaokea.
Majoitustarjouksia nettisivuilta tai puhelimitse.

KUUSAMO | Kitkantie 15 | Puh. 029 041 2565 ROVANIEMI | Ainonkatu 1 | Puh. 029 041 2740
TORNIO | Hallituskatu 2 | Puh. 029 041 2730 saastopankki.fi/optia
/saastopankkioptia

Luostontie 1, 99555 Luosto. p. 016 620 400
luostotunturi@laplandhotels.com | www.laplandhotels.com

Puh.hinta: lankapuh. 8,35 snt + 6,91 snt/min, matkapuh. 8,35 snt + 16,69 snt/min
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Senioripuiston avajaiset Kemissä
Vuoden 2015 kesän päätteeksi oltiin Kemissä
juhlistamassa uraa uurtavan projektin ensimmäisen vaiheen päätöstä, kun LC Kemin tammikuussa 60-vuotisjuhliensa kunniaksi Kemin
kaupungille lahjoittaman määrärahan turvin
hankittu ensimmäinen laitteistokokonaisuus
vihittiin käyttöön uudessa Senioripuistossa.
Oli avajaisjuhlan aika ja aika suorittaa laitteiston testaus.
Paikalle oli saapunut runsas
joukko alueen väkeä tutustumaan ja testaamaan laitteistoa. Juhlallisen ja perinteisen
nauhan leikkauksen suoritti Lions L-piirin varapiirikuvernööri Markku Kylmälä.
Tämän jälkeen paikallisten
asiantuntijoitten, fysioterapeuttien ohjauksella laitteet
todettiin toimiviksi.
Paikallisten klubien LC
Kemin ja LC Kemi Merenhelmien toimesta tilaisuuteen saapuneet saivat nauttia
myös mehu- ja kahvitarjoilusta.
Juhlallisen puiston avauksen, kuntoiluradan sisäänkäynnin nauhan leikkauksella suoritti L-piirin varapiirikuvernööri Markku Kylmälä klubipresidentti Kari
Filpuksen avustamana.

Paikallisen LC Kemin ja Arne Ritari Säätiön yhteinen 10.000 euron lahjoitus oli ensimmäinen vaihe alueelle rakentuvan Senioripuiston kehittämisessä. Paikalle pystytetty rosteritaulu kertoo osaltaan puiston lahjoittajatahoista.
me Arne Ritari Säätiön tukea 5000 euroa, on meidän
taholtamme lähtölaukaus ja
ensimmäinen toimenpide
uuden alueen suunnitteilla
olevalle toiminnalle. Tarkoitus on tulevaisuudessa järjestää täällä erilaisia tilaisuuksia
seniori-ikäisille ja samalla kerätä varoja heidän kuntonsa
ylläpitoon ja virkistykseen sekä edelleen kehittää puiston
toimintamahdollisuuksia,
kertoi klubipresidentti Kari
Filpus. Tehdyssä luovutus-

Arne Ritari Säätiö
mukana tukemassa

– Tämä noin 10.000 euron lahjoitus, johon saim-

Leppoisassa syysillassa paikalle kokoontunut väkijoukko viihtyi alueella keskustellen
ja tarjoiluista nautiskellen. Samalla laitteisiin luotiin jo uteliaita katseita samalla odotellen että niitä pian päästään kokeilemaan omakohtaisesti.

kirjassa Lions Club Kemi r.y.
luovuttaa Kemin kaupungin
Hakalan rannan Senioripuistoon asennettavaksi ja kaupunkilaisten käyttöön Lappset Classic 90 –laitteiston.
Laitteiston on suunnitellut
ja valmistanut Rovaniemellä
toimiva Lappset oy.
Paikalla saapuneiden lionien joukossa tyytyväisenä
alueen karttaa ja tulevaisuuden suunnitelmia esitteli klubin jäsen ja alun perin tämän
idean ”isä” Timo Korhonen.

– Klubimme halusi sijoittaa
keräämiämme varoja kaupunkikuvaan pysyväisesti jäävään rakenteeseen, joka samalla lisää kaupunkilaisten
viihtyvyyttä. Näin toteutuu
järjestömme yksi tunnuslause: Meillä on todellakin
”MONTA TAPAA TEHDÄ
HYVÄÄ”.

Kuvat ja teksti
Kari Heikkilä

Fysioterapeutit Hannu Luukinen ja Hanna-Mari Heiskanen olivat mukana ohjaamassa ja kertomassa laitteistojen asianmukaisesta käytöstä. Paikalle saapuneiden testaajien joukossa yhtenä innokkaimmista oli 97-vuotias Vieno Leinonen osoitti näppärin
suorituksin testiratojen sopivan varsin hyvin Senioripuistoon.
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Arne Ritari Säätiö 30 vuotta
Arne Ritari -säätiö viettää tällä toimintakaudella 30-vuotisjuhlaa.
Juhlavuotta vietetään matalalla profiililla. Juhlavuoden toimintakaudella säätiöllä on kuitenkin erityistuen kohteena nuoret. Tälle
kaudelle on klubeilla mahdollisuus hakea uutta ns. 30-vuotisjuhlavuoden apurahaa nuorisotyön tukemiseksi. Pääjuhlaa vietetään
Turun vuosikokouksen yhteydessä toukokuussa.
Apurahaa myönnetään enintään 60 prosenttia klubin/klubien
hankkimista tarvikkeista. Edellytyksenä on myös, että klubit
tekevät työtä yhdessä nuorten kanssa, esim. nuorisotilan korjausta, partiolaisille laavun rakentamista.

Suomen lionismin kummi

Arne Rudolf Mikael Ritari oli syntynyt 7.3.1906. Hänen
syntymästään tulee tänä vuonna kuluneeksi 110 vuotta. Arne
vihittiin vuonna 1932, vaimonsa Kaarina os. Heinonen oli
syntyjään Tampereelta. Seuraavana vuonna 1933, Arne liittyi
paikalliseen Lions-Club Sudburiin.
Kun Suomen lionismin kummi, Arne Ritari vieraili Suomessa, hänen kanssaan keskusteltiin asiasta ja hänen
nimen käyttämistä säätiön nimessä. Arne Ritari suhtautui
asiaan myönteisesti. Säätiö perustettiin Kankaanpäässä pidetyssä KVN:ssa 15.2.1986 ja säätiön nimeksi sovittiin Arne
Ritari-säätiö.
Säätiö toteuttaa toimintaansa jakamalla apurahoja Suomen Lions-liitto r.y:n jäsenklubien omille ja yhteisille piiritai liittotason aktiviteeteille sekä tukemalla muutenkin suomalaista lionstoimintaa.

Klubille erinomainen tapa palkita

Arne Ritari-säätiö saa jakamiinsa apurahoihin tarvittavat varat
jäsenien hankkimien AR-adresseista ja klubien ansioituneille
jäsenilleen hankkimien huomionosoitusten, Lions-ritarin arvonimityksistä. Lions-ritarin arvo on korkein huomionosoitus, minkä suomalainen lionsklubi käytännössä voi itse päättää
ja hankkia ansioituneelle jäsenelle. Klubien jäsenmäärän ollessa tällä hetkellä Suomessa vajaat 25.000, Lions-ritarin arvoja
on myönnetty 1.650:lle suomalaiselle lionille. Katsoisin klubeilla olevan erinomaisen mahdollisuuden palkita ansioituneita jäseniään Lions-ritarin arvolla, näin säätiön juhlavuonna.
Tämä juhlavuoden tavoitteena on palkita 125 ansioitunutta lionia Lions-ritarin arvolla. Ritari arvon hinta on 850
euroa, jonka klubi maksaa aktiviteettitililtään. Jokaisesta adressista ja ritariarvosta saatu euro palautuu takaisin kotimaan
palvelun tukemiseen, klubien avustusanomusten kautta. Jokaisesta adressista palautuu yksi euro ja jokaisesta ritarista 50
euroa takaisin piirille.
Viimekaudella, 2014–2015, säätiö teki 118:sta apurahapäätöstä. Tuimme osaltamme liiton ”Kiitos veteraanit” kam-

panjaa. Käsittelimme 74 hakemusta, jotka tavalla tai toisella
liittyivät edellä mainittuun kampanjaan. Lisäksi käsittelimme
44 niin sanottua normaalihakemusta. Kaikkiaan apurahoja viimekaudella, myönsimme yli 134.000 euroa. Mikä tärkeintä,
pitää muistaa, että apurahat kohdistuivat suomalaisten lionsklubien aktiviteettien kautta suomalaisille.

Mitä kaudella 2015 – 2016?

Tällä juhlavuoden toimintakautena meillä on erityistuen kohteena nuoret. Tälle kaudelle on klubeilla mahdollisuus hakea
uutta ns. 30-vuotisjuhlavuoden apurahaa nuorisotyön tukemiseksi. Apurahaa myönnetään enintään 60 prosenttia klubin/klubien hankkimista tarvikkeista. Edellytyksenä on myös,
että klubit tekevät työtä yhdessä nuorten kanssa, esim. nuorisotilan korjausta, partiolaisille laavun rakentamista jne. Tätä
apurahaa voidaan hakea toukokuun 2016 loppuun mennessä ja tämä korotettu apuraha on vain tämän kauden ja vain
nuorisotyön tukemiseen.
Säätiön hallitus on rajannut myönnettäviä apurahoja siten, että pienin myönnettävä apuraha on 500 euroa ja suurin
enintään 10 000 euroa. Viime keväänä tehdyn päätöksen mukaisesti säätiö avustaa vain klubien hankkimia ja maksamia
tarvikkeita. Klubilaisten, sekä ulkopuolisten työkustannuksia
ei avusteta, jotenka nämä kustannukset jäävät hakijan kustannettavaksi. Ns. lahjoituksellinen apuraha ei ole käytössä. Kaikissa apurahoissa on 3 vuoden karenssiaika.
Uudistuneet adressit ovat saaneet positiivisen vastaanoton
klubeissa. Voisimme hyvin tuplata adressien myynnin. Meidän
jäsenmäärämme on noin 24500 jäsentä, adresseja välitämme
kuitenkin noin 9.000 kappaletta. Hieman runsas kolmannes
käyttää säätiön adressia. Nyt jokainen lion voi tehdä päätöksen ja käyttää ainakin yhden adressin toimikauden aikana.
Muistathan, että adressia voi käyttää niin ilon- kuin surunjuhlassa. Huomioikaa myös, että klubilahjoituksien yhteydessä
käytätte säätiön adressia.
Kuusamossa 15.1.16
Hilkka Paloniemi
Arne Ritari-säätiö Adressit ja
Lions-ritarien jäsenyydet toimikunnan puheenjohtaja

L-piirin uudet Arne Ritarit vuonna 2015
LC Kuusamo

Sauli Iso-Möttönen, numero 1608, lyöntipäivä 1.5.15

LC Taivalkoski Joonas Peltoniemi, numero 1589, lyöntipäivä 7.2.15
LC Pudasjärvi Olavi Paloniemi, numero 1593, lyöntipäivä 21.3.15
LC Pudasjärvi Antti Pesälä, numero 1594, lyöntipäivä 21.3.15
LC Ranua

Kalevi Petäjäjärvi, numero 1604, lyöntipäivä 28.2.15

Tervetuloa
Tampereelle
ARS-tapahtuma 19.3.16 Tampere-talossa järjestettävällä yhdistetyllä PuSu- ja AR-juhlalla.
Kyseiset tilaisuudet ovat avoimia jokaiselle Suomen lionille puolisoineen.
Ilmoittautuminen ja juhlainfo löytyvät
Lions-liiton Jäsenille -sivustolta.
Tampere-talon lämpiöt mahdollistavat ainoastaan 600 henkilön osallistumisen AR-juhlaan
(Tampere-talon isossa salissa tapahtuvassa PuSuavajaisjuhlassa tätä rajoitusta ei ole). Sen vuoksi
haluankin muistuttaa, että kävisitte pikimmiten
ilmoittautumassa juhlaan. Toki halutessanne
voitte informoida asiasta myös muita klubinne
leijonia puolisoineen.
Terv. Hilkka

Lahjoituskohteina
nuoret ja veteraanit
LC Pudasjärvi vietti 50-vuotisjuhlaa 21.3. ravintola Kurenkoskessa.
Klubissa toimii edelleen yksi perustajajäsen Olavi Paloniemi ja toinen
perustajajäsen Rainer Försti saapui juhlaan Raahesta, jossa viettää eläkepäiviään.
Yli 40 vuotta toimineita jäseniä klubissa on tällä hetkellä
kuusi, kokonaisjäsenmäärän
ollessa 28.

Nuoret ja veteraanit
pääkohteina

Lions-Liiton puheenjohtaja
Tuomo Holopainen kantoi
huolta lasten ja nuorten syrjäytymisestä ja toivoi lions
työn ohjaavan nuoria oikealle
polulle. Sotiemme veteraanien keskuudessa tehdään työtä
teemalla ”Kiitos veteraanit”.
Kansainvälisessä avustamistyössä leijonat ovat lahjoittaneet mm. 3000 aurinkoenergiakeitintä Afrikkaan.
LC Pudasjärven presidentti Pentti Taipale kertoi
elokuun lopussa järjestettävien Venetsialaisten olevan

Lion ritareiksi lyötiin Olavi Paloniemi ja Antti Pesälä, kuvassa mukana puolisot Aila
Paloniemi ja Pirkko Pesälä.
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tällä hetkellä merkittävin varainkeräysaktiviteetti. Päälahjoituskohteina ovat olleet
koko toiminnan ajan nuoret
ja sotiemme veteraanit.
Juhlassa julkistettiin
14 000 euron lahjoitukset;
Pudasjärven Sotaveteraaneille, Pudasjärven Sotainvalideille, Pudasjärven Urheilijoille, jalkapalloseura FC
Kurenpojille, Pudasjärven
omaishoitajille ja Pudasjärven kaupungin nuorisotoimelle uuden biljardipöydän
hankkimiseen.

Ritareita ja Melvin
Jones jäsenyyksiä

Arne Ritarisäätiö oli myöntänyt Ritarin arvon klubin perustajajäsenelle Olavi
Paloniemelle ja pitkäaikai-

selle jäsenelle Antti Pesälälle. Melvin Jones jäsenyydet
luovutettiin Teuvo Perätalolle, Seppo Kukalle, Risto Hiltulalle ja Kalervo
Koivulle. Lisäksi luovutettiin 11 lionille jäsenjuhlamerkit Lions -jäsenyyden merkkivuosista.
Klubin 50-vuotishistoriikki esitettiin kuvakertomuksena. Puheitten ja tervehdysten lisäksi nähtiin
vauhdikas ja näyttävä Kan,
Kan -tanssi, kuultiin kantelemusiikkia, nuoren lauluesitys ja leijonat lauloivat
serenaadin naisille. Iltaa jatkettiin tanssiorkesteri Nasevan –tansseilla.
Heimo Turunen

