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Piirikuvernööriehdokas
2017–2018

I VarapiirikuvernööriehdokasI I Varapiirikuvernööriehdokas

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

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 L-piirissä
• DigiTV projektin asennuspäällikkö 2007–2008
• Alueen puheenjohtaja 2015–2016
• NSR 2016 järjestelytoimikunnan jäsen

Muuta
• Melvin Jones -jäsen 2010
• Osallistunut neljään liiton vuosikokoukseen
• Piirikuvernöörien ja klubipresidenttien myön-
tämiä tunnustuspalkintoja

Kevään tärkeitä tapahtumia merkittäväksi kalenteriin

• 18.3.2017 LC Pellon 60 v. juhla  Vihreä Pysäkki Pello

• 7.–8.4. 2017 Lions liiton SM-pilkit 
 Martin Pilkin yhteydessä lauantaina Luostolla

• 22.4.2017 Melvin Jones ja Ritari Juhla 
 Kemissä Hotelli Merihovissa vuosikokouksen yhteydessä lauantaina

• 5.–7.5.2017 Pohjoiskalottitapaaminen Kemi, 
 Linnan Aitta, Kulttuurikeskus ja Merihovi

• 17.5.2017 Kittilä Levi 30v. Levi

• 9.–11.6.2017 Suomen Lions-Liiton vuosikokous Joensuussa

Raimo Torvela  
LC Simo
Syntynyt 30.8.1948 Kemissä
Eläkkeellä
Puoliso Mirja (LC Kemi Merenhelmet)

Lions-toiminta klubeissa
Liittynyt LC Oulainen 1984
• sihteeri  1985–1986
Siirtojäsen LC Kemi Sauvosaari
• sihteeri 1992–1993
Siirtojäsen LC Simo
• sihteeri 2008–2009
• presidentti 2009–2010         
• kassa 2012–2013
• jäsenjohtaja 2015–
• PuSu vastaava 2016–2017
Toiminut kaikissa klubin sisäisissä tehtävissä

Lions-toiminta L-piirissä
• Lohkon puheenjohtaja     2013–2014
• Alueen puheenjohtaja     2014–2015

Muuta
• 100% presidentin ansiomerkki 2011
• 30v. palvelun ansiomerkki  2015
• Melvin Jones jäsenyys  2015
• Osallistunut 9 kertaa liiton vuosikokouksiin.

A amuisin oli koulutusta yhdessä muiden maiden elek-
tien kanssa. Myös puolisot osallistuivat yhteiseen se-
minaariin. Iltapäivät jatkuivat oman ryhmämme kou-

lutuksena Erkki Laineen johdolla. Tuleva kansainvälinen 
presidentti Bob Corlew omassa osiossaan loi meihin Leijona 
henkeä ja innostusta amerikkalaiseen tyyliin ”valloittaa uusia 
vuoria” teemansa mukaan. 

Kansainvälinen Convention alkoi yhteisellä paraatilla hui-
pentuen osaltamme juhlalliseen valaan ja piirikuvernööriksi 
julistamiseen 28.6.2016.

Unohtumaton miljoonakaupunki
Olimme onnellisia, että koulutuksemme ja kansainvälinen 
kokous oli juuri Japanissa. Fukuoka on kaunis ja silmiin pis-
tävän siisti miljoonakaupunki. Paljon ihmisiä, jotka olivat 
ystävällisiä ja kohteliaita. Opimme myös, että Japanissa kiire 
on syytä unohtaa! 

Sykähdyttävän hetken ryhmämme koki, kun olimme har-
joittelemassa ohjelmanumeroamme Get together iltaa var-
ten hotellimme vieressä olevassa kappelissa. Paikan ”chapel 
organist” Izumi Ikeda halusi soittaa meille uruilla jotain – yl-
lätys oli koskettava, kun kappelin joka soppeen ja korviimme 
tulvivat juhlavasti tutut Finlandia hymnin sävelet. Tällainen 
musiikkihetki kaukana kotomaasta kuultuna oli niin vaikut-
tava, että kaikkien silmät kostuivat.

Naisten mukaantulo vahvistanut klubeja
Varsinainen toimintakausi aloitettiin Simossa piirihallituk-
sen kokouksella 27.8.2016 ja seuraavana päivänä pidettiin 
L-piirin Golf kisat Torniossa. 

Kansainvälinen koulutus seminaareineen 
Japanin Fukuokassa aloitti piirikuvernööri-
kautemme yhdessä muiden maiden elektien 

kanssa 21.–24.6.2016. Koulutusjakso oli tiivis-
tahtinen täysin työpäivin aamusta iltaan.

Perinteinen ryhmäkuva kansainvälisen presidenttiparin presidentti Robert E. Corlewin sekä hänen 
puolisonsa Diannen seurassa. 

Get Together illassa Suomi-ryhmän esittämän ”Japanin 
jenkan” jälkeen kansainvälinen VP Gudrun Yngvadottir 
puolisoineen halusi kuvaan Joulupukin (Markku) ja 
muorin (Raija) kanssa. 

L-piirin edustajina Mark-
ku ja Raija olivat upeasti 
kotoisan sinivalkoisissa 
väreissä – Raijalla Simon 
puku. 

Markku ja Raija Kylmälä
piirikuvernööripari, LC Simo

Kiitokset kaikille ystävällisyydestänne!
Yhdessä Hyvää Lions Hengessä!

Lapin 
Leijona
2017

Lehti myös osoitteessa:
www.lions.fi/L

Julkaisija:
Suomen Lions-liitto ry / 107-L -piiri 
Lehden toimitus ja taitto:
Kari Heikkilä, LC Tornio / Pudas
Sivuvalmistus: Jess, Tornio
Painatus: Länsi-Pohjan Kirjapaino
Painos: 2400 kpl

Liiton puheenjohtajaehdokas 

VCC Erkki Honkala, LC Peräseinäjoki, F-piiri
 

Liiton Varapuheenjohtajaehdokkaat:

MD-GMT Jukka Kärkkäinen, LC Helsinki / Metsälä. N-piiri
DG Sinikka Uola, LC Hämeenlinna / Linnattaret, C-piiri
Pirkko Vihavainen, LC Juva / Luonteri, D-piiri
 

Antoisan ja vilkkaan syk-
syn aikana olemme vierail-
leet tähän mennessä lähes 
kaikissa 42 klubissa. Vie-
railumatkat klubeihin ovat 
sujuneet suurimmitta kom-
melluksitta, paria ”välähdys-
tä” lukuun ottamatta. Vaikka 
klubeissa eroamisia ja luon-
nollista poistumaa on tapah-
tunut, niin uusia jäseniä on 
saatu saman verran. Näin 
jäsentilanne on kutakuinkin 
pysynyt samana kuin kauden 
alussa. 

Yhtenäisklubien perusta-
minen on edelleen jatkunut 
eli miesklubeihin on otettu 
naisia. Tänä kautena myös 
piirimme vanhin klubi LC 
Rovaniemi on kahden nais-
lionin myötä muuttunut yh-
tenäisklubiksi. Samoin LC 

Pudasjärvi on ottanut kolme uutta naisjäsentä. Saimme puo-
lisoni kanssa olla todistamassa naisjäsenten vastaanottoa mo-
lemmissa klubeissa. Samoissa merkeissä olimme myös todis-
tamassa LC Pellon kuukausitapaamista, jossa naisvahvuus 
kohosi jo 40 prosenttiin klubin jäsenistöstä. LC Enontekiö 
on kasvattanut tällä kaudella jäsenmääräänsä kolmella ja lä-
hestyvät jo hienosti 20 jäsenen määrää. Vielä on kautta jäljellä 
muutama kuukausi ja toivon, että maailman suurimman pal-
velujärjestömme 100-vuotiskauden kunniaksi saamme vielä 
mukaan monta uutta palvelevaa lionia. 

Punainen Sulka ja 
100-vuotisjuhla aktivoineet
Miellyttävissä klubikohtaamisissa on tullut esille monen-
laisia aktiviteetteja esim. huumeen vastainen kampan-
ja, poliisikoiran hankkiminen, jätepaperien keräystä, suk-
kia maahanmuuttajille ja sukkia vastasyntyneille Suomen 
100-vuotisjuhlan merkeissä. Vanhuksille on toimitettu hiek-
kaämpäreitä hiekotusta varten ja hyvänmielen huiveja rinta-
syöpäpotilaille. Klubit ovat myös järjestäneet Leijonien kirk-
kopyhäkonsertteja ja kahvituksia vanhuksille. Joulun alla on 
järjestetty joulumyyjäisiä, jaettu ruoka-apua ja kerätty vähäva-
raisille lapsille joululahjoja. Punainen sulka-aktiviteettina ovat 
klubit järjestäneet klubit erilaisia tapahtumia mm. konsertein 
ja lipas- ym. keräyksillä. Lisäksi 100-vuotisperintöprojektei-
na klubit ovat järjestäneet mm. muistomerkkien, patsaiden, 
luontopolkujen ja erilaisten muiden kohteiden kunnostuksen 
tai huoltamisen merkeissä.

Kansainvälinen varapresidentti 
vieraili L-piirissä
Kuten tämän lehden sivuilta on luettavissa, saimme helmi-
maaliskuun vaihteessa toimia isäntinä, kun intialainen järjes-
tömme kansainvälinen varapresidentti Dr. Naresh Aggarwal 
seurueineen vieraili piirimme alueella. 

L-piirin vuosikokous pidetään Kemissä 22.4.2017 Ke-
min Kulttuurikeskuksessa. Iltajuhlaa siirrytään viettämään 
Hotelli Merihoviin. Tilaisuus on tavallista juhlavampi, koska 
se on samalla Melvin Jones ja Arne Ritari ja 100-vuotisjuhla. 

Iltajuhlassa on hyvä tilaisuus 100-vuotisjuhlan kunniaksi 
palkita ansioituneita lioneita joko Melvin Jones jäsenyydellä 
tai lyömällä Ritariksi.   

Kautemme aikana olemme saaneet osaksemme mukavia 
ja mieleenpainuvia hetkiä niin klubitapaamisissa kuin juh-
lissakin

Eino Majava   LC Kemijärvi
Syntynyt 08.03.1949
Eläkkeellä
Puoliso Hilkka, eläkkeellä

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

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
• 1. VDG valmennus   2016
• DGevalmennukset   2016–2017

Kauden vauhdittajat
Punainen Sulka ja tupla 100 vuotisjuhlat

Röyttäntie 1, puh. (016) 446 815

• Suosittu lounas joka päivä • A’la carte

Matkasi varrella

Kansainväliset johtajaehdokkaat 2018 – 2020

PAIKALLISTA
PAINOPALVELUA

ASENTAJANKATU 13
94600 KEMI

INFO@LPKP.FIWWW.LPKP.FI

Liiku helposti Meri-Lapissa!

Haaparanta-Tornio-Kemi-Oulu
Oulu-Kemi-Tornio-Haaparanta
Aikataulut: www.northbus.fi

Haaparanta-Tornio-Kemi
Kemi-Tornio-Haaparanta
Aikataulut: www.net-matkat.fi

PCC Heimo Potinkara, 
LC Lahti / Laune, C-piiri

CC Heikki Hemmilä, 
LC Ylivieska, O-piiri
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Kauden 2015-2016 päätös Luostolla

Tulevan kauden toimintateemaksi hy-
väksyttiin ”Tue Nuorta itsenäisyyteen” 
säilyttäen toiminnassa myös kuluvan 

kauden teeman ”Monta tapaa tehdä hyvää”. 
Jari Rytkönen luovutti Lions-Liiton pu-

heenjohtajuuden varapuheenjohtaja Heikki 
Hemmilälle Ylivieskasta. Varapuheenjohta-
jaksi tuli Erkki Honkala LC Peräseinäjoki. 

Tapahtumapaikkana on vuonna 2004 
valmistunut Suomen suurin puura-
kenteinen rakennus Joensuun Areena, 

joka tarjoaa ihanteelliset puitteet vuosikoko-
ukselle ja iltajuhlille. Sadatta vuottaan juhli-
va lionstoiminta ja 100 -vuotias itsenäinen 
Suomi näkyvät kaikissa järjestelyissä, onhan 
kysymys ainutlaatuisesta juhlasta.

Presidenttien tapaaminen?
Vuosikokoukseen saadaan itse kansainvälisen 
Lions-järjestön presidentti Robert E. Cor-
lew puolisonsa Diannen kanssa ja valtioval-
lan tervehdystä on pyydetty korkeimmalta 
mahdolliselta taholta - mahdollisesti presi-
denttipari Sauli Niinistö ja Jenni Haukio.

Vuosikokouksen teema ”Juhlien Joensuu - 
100 Vuotta – Yhdessä” toteutetaan leijonavä-
elle erinomaisesti onnistuvana ja elämyksel-
lisenä tapahtumakokonaisuutena. Iloista 
palvelumieltä ja karjalaista vieraanvaraisuut-
ta tarjoavat järjestäjinä toimivat Joensuun 
alueen 13 lionsklubia. Hyvänä taustavaikut-
tajana on koko  H-piiri. 

Ruusupuiston avajaiset
Tapahtumakokonaisuudessa perjantain ilme 
painottuu suomalaiseen lionstoimintaan ja 
Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen ja lauantai-
na hehkutetaan kansainvälisen järjestömme 
ja lionstoiminnan 100-vuotistaivalta. Juhlinta 
alkaa perjantaina jo aamupäivällä keskustan 
esiintymislavalla yleisötapahtumalla, joka jat-
kuu Punainen Sulan viimeisellä kampanja-
huipentumalla. 

Iltapäivällä ovat kansallisesti merkittävän 
perintökohteen Lions-Ruusupuiston avajai-
set Penttilänrannassa. Joensuun kaupungin ja 
lionsklubien yhteistyönä aikaansaadun puis-
ton avaa kv. presidentti Corlew. Tilaisuudes-
sa on musiikkia ja mahdollisuus tutustua yli 

Juhlien Joensuu kutsuu L-piirin leijonia vuosikokoukseen
Lionstoiminnan 100-vuotisjuhlavuonna Suomen Lions-liiton 64. 
vuosikokous järjestetään 9.–11.6.2017 Joensuussa. Vuosikokous 
on suomalaiselle leijonaväelle juhlavuoden pääjuhlapaikka ja 
tämä Euroopan suurin vuotuinen lionstapahtuma tuo Joensuu-
hun noin 2000 vierasta. 

Kokouksen avajaistilaisuudessa mukana Raimo ja Mirja Torvela Simosta, 
Marja Kynsijärvi ja Anne Viipuri-Sihvo Kemin Merihelmi -klubista.

Pudasjärveltä Turun vuosikokoukseen osallistuivat Heimo Turunen, 
Katariina ja Aki Niemitalo sekä Sari ja Esko Viitala. 

Heimo Potinkara, PCC

syntynyt  23.9.1952
Hallituksen puheenjohtaja, HHJ- Pj
Puoliso, lion Tuire, kolme lasta ja neljä lastenlasta

C-piiri:
Presidentti LC Lahti / Laune 1998–1999
Lohkon puheenjohtaja 2001–2002
Alueen puheenjohtaja 2002–2003
Piirisihteeri 2003–2004
Varapiirikuvernööri 2004–2005
Piirikuvernööri 2005–2006

P Lions-liitto:
Hallituksen jäsen 2007–2009, 2010–2013
Eurooppa Forum 2009 Tampere, 
päätoimikunta 2007–2009
Varapuheenjohtaja 2010–2011 
Puheenjohtaja 2011–2012 
Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja 2011–2012
Kuvernöörineuvoston jäsen 2005–2006, 2010–2013
Hallituksen puheenjohtaja 2011–2012 
LCI 100 vuotta, Suomen juhlatoimik. pj. 2014–
Rakennemuutostyöryhmä 2014–2016
Piirirakennetyöryhmän jäsen 2015–2016
----
Lions Aatteen Killan hallitus 2016–

Hyvät L-piirin Lionit!
Havaintojeni mukaan lionstoi-
minnan arvostus on kasvussa. 
Vaikka menetämmekin jäse-
niä, lähinnä ikärakenteesta 
johtuen, on meillä nyt hyvä 
mahdollisuus rakentaa uutta 
nousua.
 

Monet tutkimukset osoittavat, ettei 
onnea saavuteta materiaalisesta hy-
västä, vaan toisesta välittäminen on 

hyvän elämän perusedellytys. Miten hyvin tä-
hän hetkeen sopivatkaan Melvin Jonesin sa-
nat ”Et pääse kovinkaan pitkälle, ennen kuin 
alat tehdä jotakin jonkun muun hyväksi.”

Uusia palvelu-
mahdollisuuksia  käyttöön
Perusarvomme ja etiikkamme antavat meille 
hyvän perustan rakentaa seuraavan vuosisa-
dan lionstoimintaa. Lions-järjestö kansainvä-
linen hallitus on luonut pidemmän aikavä-
lin toiminnan strategian, jonka soveltaminen 
Suomen oloihin vaatii meiltä kaikilta jatku-
van uudistamisen mielialaa.  Mielestäni stra-
tegiassa on tartuttu oikeisiin asioihin. Olem-
me tilanteessa, jossa ihmisillä on nykyisin 
enemmän vaihtoehtoja palvella ja antaa ta-
kaisin paikkakunnalleen. Joudumme kilpai-
lemaan uusista toimijoista, joten on tärkeää 
pitää toimintamme laatu korkealla tasolla.

Klubien toimintaedellytysten varmistami-

Ehdokas kansainvälisen hallituksen jäseneksi 2018–2020

seksi on tärkeää pitää yllä hyvää klubihenkeä 
ja rakentaa jäsenistön kanssa yhdessä tulevien 
vuosien menestystarinaa.  Meidän tulee en-
nakkoluulottomasti ottaa käyttöön uudenlai-
sia klubi- ja kokouskäytäntöjä sekä rohkeita 
avauksia palvelujen tarjonnassa, niille jotka 
apua ja tukea tarvitsevat.

Toimintamuotoja 
joustavasti myös kiireisille
Jotta ruuhkavuosia elävät lämminsydämiset 
ihmiset voivat osallistua toimintaamme, on 
heille tarjottava vaihtoehtoisia toimintamuo-
toja, jotka ovat joustavia ja sopivat yhteen 

nykypäivän kiireisen elämäntavan kanssa. 
Tarvitsemme edelleen iloisia ja positiivisen 
asenteen omaavia jäseniä. Kehittämistyötä 
tukee piirien ja Lions-liiton tarjoama kou-
lutus- ja valmennustoiminta sekä viestintä.

Hyvät ystävät
Minut kutsuttiin LC Lahti / Launeen jäse-
neksi vuonna 1992.  Uskon, että jo 25 vuo-
den mittainen aktiivinen jäsenyys on antanut 
minulle perspektiiviä ja näkemystä toimin-
nastamme, jolle on käyttöä kansainvälisessä 
hallituksessa. Viimeiset 15 vuotta olen saa-
nut vaativia tehtäviä klubitoiminnan lisäk-
si myös piirin ja liiton tasolla. Tällä hetkellä 
toimin kansainvälisen hallituksen nimeämä-
nä Lions-toiminta 100 -vuotta Suomen juh-
latoimikunnan puheenjohtajana. 

Klubini Lahti / Laune on asettanut minut 
ehdokkaaksi kansainvälisen hallituksen jäse-
neksi kausille 2018–2020. Suomen ehdok-
kaan valinta tapahtuu kesäkuussa Lions-liiton 
vuosikokouksessa Joensuussa. Olen valmis 
viemään Suomen hyviä toimintaperiaatteita 
ja palveluideoita kansainväliseen käyttöön, ja 
toisaalta voin tuoda Suomeen hyviä käytän-
töjä eri puolilta maailmaa. Pyydän tukenne, 
jotta tavoite toteutuu.  

We Serve -hengessä!

Heimo Potinkara

Joensuussa ruoka maistuu ruualta, koska hyvää ruokaa parempaa ei olekaan! Sen voi 
juhlakansa todeta vaikka iloista ilmettä sykkivällä torilla herkullisten paistettujen 
muikkujen jälkiruuaksi nautituilla torikahveilla – siitä alkaa kesä!

Suomen suurin puurakenteinen rakennus Joensuun Areena tarjoaa ainutlaatuiset 
ja huippuviihtyisät olosuhteet Suomen sekä Lions- järjestön juhliessa 100 vuotista 
taivaltaan.

L-piirin toiminnallisuudelle voidaan päättyvän kauden osalta antaa 
vähintäänkin kiitettävä arvosana mitattiinpa sitä millä tahansa mitta-
rilla. On oltu mukana kärkijoukoissa niin kotimaan kuin kansainväli-
sessäkin osallistumisessa, kuten Sri Lankaan suuntautuneessa avus-

tustustyössä kuin kotimaan Nenä-päivän keräyksessä. 

Muutenkin klubit ovat osoittaneet ak-
tiivisuuttaan paikallisesti oman lä-
hialueensa huomioimisessa. Voin 

sanoa sen tarkemmin erittelemättä yksittäisiä 
klubeja että olen tosi tyytyväinen piirimme 
toimintaan kuluneen kauden aikana, kiitteli 
L-piirin toimintoja päättymässä olevan kau-
tensa osalta piirikuvernööri Kauko Niemelä 
vuosikokouksessa Luostolla.

Vuoden leijonan palkinnon hän kuiten-
kin oli katsonut aiheelliseksi luovuttaa LC 
Kemin lionille Timo Korhoselle ansiokkaas-
ta jäsentoiminnasta omalla alueellaan päätty-
vällä kaudella.

Vuoden klubin palkinnon kävi vastaan-
ottamassa piirin tuoreimman tulokasklubin 
presidentti Sirkka Lankila.

Perinteiseen tapaan varsinaisen kokouk-
sen aikana muistettiin useita muitakin ansi-
oituneita lioneita, samoin myöhemmin illalla 
iltajuhlassa. Siellä Melvin Jones jäsenyys luo-
vutettiin LC Rovaniemi/Ounasvaaran presi-
dentti Kari Kähköselle.

Varsinaisen kokouksen ohjelmaan kuului 
luonnillisesti seuraavan kauden toimihenki-
löiden valitseminen. Äänestyksen tuloksena 
tehtäviin valitiin piirikuvernööriksi Mark-
ku Kylmälä (LC Simo), puoliso Raija ja 
1. varapiirikuvernööriksi Eino Majava (LC 
Kemijärvi) puoliso Hilkka sekä 2. varapiiri-
kuvernööriksi Tuomo Romakkaniemi (LC 
Rovaniemi/Ounasvaara), puoliso Marjo.

Vuoden klubin palkinnon vastaanotti LC 
Ronjien presidentti  Sirkka Lankila.

Vuoden lionin palkinnon vastaanotti LC 
Kemin lion  Timo Korhonen.

Oman kautensa piirin ohjaimissa päättävä piirikuvernööri  Kauko Niemelä antoi 
vuosikokouksessa kiitosta klubien aktiivisuudesta ja piirin menestymisestä ja tulok-
sista niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin ja onnitteli puolisonsa Paulan kanssa 
seuraavan kauden tehtäviin valittuja piirikuvernöörejä puolisoineen.

Iltajuhlaa vietettiin leppoisissa tunnelmissa vapaan keskustelun, soiton ja yhteislau-
lun merkeissä maistuvien pöydän antimien nautiskelun ohessa.

130 ruusulajikkeesta koostuvaan liki tuhan-
nen ruusun puistoon.

Juhlia jokaiseen makuun
Loppuiltapäivä käynnistetään Joensuu Aree-
nalla johtajaehdokkaiden haastatteluilla ja 
illalla ovat vuosikokouksen avajaiset.  Suomi 
100 v. –leijonailtamissa lavalle nousee esiin-
tymään mm. Karjalainen Rahvas sekä Mo-
tora. Iltamatansseja tahdittaa orkesteri Timo 
Hacklin, solistina Satu Suhonen. 

Lauantaina on Areenalla varsinaisen vuo-
sikokouksen vuoro ja väliajoilla voi tutustua 
lionstoiminnan juhlanäyttelyyn.  Puolisoille 
on tarjolla omaa ohjelmaa neljästä eri vaih-
toehdosta. Illan juhlagaalaa vietetään juhla-
vin lionstunnelmin ja juhlaväkeä tanssittaa 
suosittu Blue Notes –orkesteri solistina mm. 
tangokuningas Erkki Räsänen.

Maistuvat pitopöytien herkut
Sunnuntaina, aamiaisen jälkeen, kotimatka-
laiset voivat suunnata vielä Karjalaisen kansan 
messuun ev.lut.kirkkoon tai Ortodoksiseen 
liturgiapalvelukseen ort.kirkkoon. 

Maistuva ruoka on kokousviihtyvyyden ja 
juhlatunnelman tärkeä osa. Joensuun vuosi-
kokouksen hyvistä ja runsaista pitopöydistä 
löytyy aitoja raaka-aineita, tarjottavissa suosi-
taan luomua ja lähiruokaa. Joensuussa ruoka 
maistuu ruualta, koska hyvää ruokaa parem-
paa ei olekaan!

Leijonat Turussa:

Monta tapaa tehdä hyvää 
– tue nuorta itsenäisyyteen

Suomen Lions-Liiton 63.vuosikokous Turussa 
27.-28.5.2016. keräsi lähes 1500 leijonaa, puolisoita ja 
leoja. Virallisia kokousedustajia oli 941 ja edustettuna 
oli reilut 400 klubia.  L-piirin alueelta tehtiin kokouk-
seen linja-autoretki.

L-piirin piirin piirikuvernööriksi nimettiin 
Markku Kylmälä, puoliso Raija, Simosta. 

Kestävää kehitystä ja 
ympäristön suojelua
Kokouksen teemana ja punaisena lankana oli 
ympäristön suojelu ja kestävä kehitys, josta 
esitelmöi muun muassa avaruustieteen eme-

ritusprofessori Esko Valtaoja. Oheisohjel-
mina olivat muun muassa Airiston aallot ja 
Ruissalon merihenkiset retket sekä kävelyret-
ki Vanhan suurtorin ja Turun tuomiokirkon 
maisemiin. Vuosikokouksessa ja äänestyk-
sissä oli otettu käyttöön kännykällä tapah-
tuvine äänestyksineen uutta tekniikkaa, jo-
ka nopeutti asioiden käsittelyä ja kokouksen 
kulkua. Ensi vuonna kokoonnutaan vuosiko-
koukseen Joensuussa, vuonna 2018 Oulussa 
ja vuoden 2019 kokouspaikkakunnaksi va-
littiin Kalajoki. 

Palvelutoiminta kirkastaa 
hyvää lion kuvaa
Uudella puheenjohtajalla Heikki Hemmi-
lällä oli toimintateemana ”Ole rohkea, ole 
leijona”. Hän kantoi huolta puheessaan van-
husten yksinäisyydestä ja nuorten syrjäyty-
misestä. 

– Leijonajäsenyyden arvoa nostaa se, että 
järjestön voimakas palvelutoiminta on tuonut 
kirkkaan ja hyvän julkisen kuvan. 

Hemmilä toivoi leijonien lähestyvän maa-
hanmuuttajia, joita on lisääntyvässä määrin 
useilla paikkakunnilla. Miesvaltaisia klube-
ja Hemmilä kehotti uudistumaan ja pelkää-
mättä ottavan naisia jäseniksi tuomaan uutta 
voimaa toimintaan sekä huomioivan toimin-
nassaan myös nuoret ja lapset. 

Hemmilän suunnitelmissa oli perustaa 
järjestölle työryhmä purkamaan byrokratiaa. 
Kansainvälissä toiminnassa hän näki tärkeänä 
lahjoitusten suuntaamista aurinkokeittimien 
hankinnan lisäämiseksi Afrikassa sekä Syyrian 
lasten auttamista Ruotsin ja Norjan leijonien 
jo viitoittamalla tiellä.

Heimo Turunen
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Keminmaan Kallinkangas on ainutlaatuinen alue 
Perämeren pohjukassa. Yksistään 50 metrin korkeus -
ero yllättää ja luonnon monimuotoisuus suojeltuine 
kasveineen ihastuttaa.

Tämä vaatii sillan rakentami-
sen Ukonpuljuun, lyhyen 
uuden reitin sekä olemassa 

olevan reitin reittitoimituksen, jot-
ta reitistä saadaan myös virallinen 
lumettoman ajan reitti. Siinä Kit-
tilän klubien 100 juhlavuoden yh-
teishanke.

Vetovoimaa 
ympärivuotisesta 
käytöstä
Uusi ympyräreitti toisi erinomai-
sen lisän Kittilän kirkonkylän lähei-
syydessä tarjolla olevaan reitistöön. 
Kirkonkylällä asuvat noin 2800 
henkilöä hyötyvät välittömästi täs-
tä uudesta reitistä, joka tuo vesistö-
näkymillään aivan uudenlaisen ko-
kemuksen ulkoiluun kirkonkylän 
tuntumassa. 

Reitin pituus, noin 4 kilomet-
riä, on sopiva erilaisten liikkujaryh-
mien tarpeisiin. Reitin varrella jo 
olevat rakenteet tekevät siitä ihan-
teellisen retkeilyyn. Haudanperän 
laavu ja lintutorni tarjoavat reitin 
varrella mielekkään levähdyskoh-
teen kulkijalle. Reitti toimii veto-
voimatekijänä myös muille kuin 

Virtasalmella sijaitseva muovialan yritys Ekin muovi on valmistanut prototyypin sillaksi kyseiseen 
tarkoitukseen. Tämä 15 metriä pitkä ja 2,5 metriä leveä 3200 kg painava silta on kantavuudeltaan 
25000 kg. Sillan voi myös pinnoittaa esim. asfaltilla, soralla tai kumipinnoitteella. Suhteellisen kevyen 
rakenteensa vuoksi sillan siirtäminen tehtaalta suunniteltuun paikkaan onnistuu vaivattomasti rekka-
kuljetuksella.

LIONS-TOIMINTAA 100 VUOTTA!

Järjestömme perustettiin 
Melvin Jonesin aloitteesta 
7.6.1917. Uusi järjestö valit-

si nimekseen: Association of Lions 
Clubs (Lions klubien järjestö). Jär-
jestöstä tuli kansainvälinen 1920, 
kun Kanadaan perustettiin ensim-
mäinen lionsklubi USA:n ulkopuo-
lella ja loppu onkin historiaa.

PuSun tuotto lahja 100 
vuotiaan nuorisolle
Mottomme on ”We Serve” ja LCI 
päätti, että juhlimme 100 vuotta 
pääosin palvelun kautta. Tavoit-
teeksi asetettiin palvella 100 miljoo-
naa ihmistä 1.7.2014 – 30.6.2018 
välisenä aikana. 

Nyt on saavutettu jo 127 mil-
joonaa palveltua. Myöhemmin mu-
kaan tuli jäsenhaastekampanja, sekä 
perintöprojektit. Kaikki tavoitteita 
on tähän mennessä hienolla taval-
la toteutettu niin Suomessa kuin 
maailmalla. Mutta muitakin asioita 

ja tapahtumia on suunniteltu ja to-
teutetaan vuoden 2017 aikana, niin 
liiton, piirin kuin klubien tasolla. 
Punainen Sulka keräys huipentuu 
kesäkuun loppuun mennessä. Kerä-
yksen tulos on Leijonien lahja 100 
vuotta täyttävälle Suomelle nuorten 
syrjäytymisen ennalta ehkäisytyön 
hyväksi. Hyvän päivän tapahtumaa 
vietämme Lions-viikolla 8.10.2017 
Sibelius talossa Lahdessa. Tilaisuu-
dessa jaetaan Punainen Sulka -kam-
panjan tuotto valituille järjestöille.

100- vuotiaiden 
presidentit paikalla 
Joensuussa
Kotimainen 100-vuotisjuhlien pää-
tapahtuma on liiton vuosikokous 
kesäkuussa 2017 Joensuussa. Vuo-
sikokouksen juhlatapahtumat alka-
vat ”Lions ruusupuiston” avajaisilla 
perjantaina 9.6. Joensuun vuosiko-
koukseen pyrimme saamaan juh-
lapuhujaksi Tasavallan Presidentin 

Kallinkankaan luontopolku uuteen uskoon

LC Keminmaan viime syksyn suurin aktiviteetti oli Kemijokisuulle 
rakennettu jykevä laavu.

LC Keminmaa tarttui tuu-
masta toimeen ja esitti 
viime syksynä Kemin-

maan kunnalle ajatuksen alueella 
olevien luontopolkujen kunnosta-
misesta Suomi 100-vuotta perin-
tökohteena ja klubin vaativana ak-
tiviteettina.

Kunta lähti mukaan hankkee-
seen lupaamalla materiaalit. Myös 
Kallin Hiihtokeskus Oy:n yrittä-
jä Ilkka Yli-Öyrä ja Mauri Mark-
kanen ovat lupautuneet yhteistyö-
kumppaneiksi. 

LC Keminmaan osalta projektin 
suunnittelusta vastaa Veijo Nurmi-

kumpu, jolla on vankka kokemus 
esimerkiksi pitkospuiden rakenta-
misesta. Aktiviteetti käynnistyy jo 
talvella, jolloin luontopolun varrel-
le kuljetetaan tarvittava materiaali.

Luontopolku kaikkien 
ulottuville
Kallinkankaan ensimmäinen luon-
topolku on avattu vuonna 1992 ja 
uusintakunnostus valmistui vajaat 
viisi vuotta sitten. Silloin uusitut 
opastaulut ovat edelleen käyttökel-
poiset, mutta varsinaiset reittiopas-
teet pistetään kokonaan uuteen us-
koon. Reittien vanhat pitkospuut 

Silta 100 – avain uuteen ympyrälenkkiin Kittilän kirkonkylälle

Ukonpuljun silta- ja virkistysreittiVuosi 2017 on meille leijonille 
ainutlaatuinen. Saammehan elää 
historiallista aikaa kahden meille 

tärkeän asian saavuttaessa 100 
vuoden merkkipaalun. Itsenäinen 

Suomi täyttää 100 vuotta. Se on 
sukupolvemme merkittävin juh-
lavuosi, jota vietetään Suomessa 

koko vuoden ajan. Myös Lions-toi-
minta täyttää 100 vuotta 2017.  

Hyvää ja menestyksellistä 
juhlavuotta 2017!

Heimo Potinkara
Suomen Lions-toiminnan 
100-vuotisjuhlakoordinaattori

Kuntopolku ja ulkoilureitti on 
tähän ilmakuvaan Esa Kaitalan 
käsin linjattu keltaisella viival-
la kutakuinkin suunnitellun 
mukaisesti joen rantaviivaa 
seuraillen ja sillan sijoittuminen 
näkyy tekstin ja protokuvan 
osoittamassa paikassa.

LC Keminmaan perintöprojekti  

Sauli Niinistön. Lions-järjestön 
kansainvälinen presidentti Bob 
Corlew osallistuu Joensuun koko-
ukseemme.

Toukokuussa ilmestyvä 140 si-
vuinen LION-lehti on Lions-järjes-
tön 100-vuotisjuhlanumero.

100-vuotishistorianäyttely on 
esillä kokouspäivien aikana Joen-
suussa. Näyttely sisältää Lions- toi-
minnan kansainvälisen sekä koti-
maisen historian merkkipaaluja eri 
vuosikymmeniltä. 

Suomi 100 teemana on ”Yhdes-
sä”. Teeman hengessä tehkäämme 
yhteistyötä muiden yhteiskunnal-
listen toimijoiden, päättäjien ja vai-
kuttajien kanssa. Otetaan tästä ai-
nukertaisesta vuodesta kaikki irti. 
Näytetään suomalaisille Leijonien 
palveluvoima ja lähimmäisestä vä-
littäminen.

Lopuksi kiitän kaikkia L-piirin 
Leijonia tekemästänne mahtavasta 
palvelutyöstä, sekä osallistumisesta 

ovat paikoitellen suorastaan vaaral-
liset ja vaativat täydellisen kunnos-
tuksen.

– Yhtenä tavoitteena on paran-
taa Kallinkankaan luontopolun saa-
vutettavuutta liikuntarajoitteisten 
suhteen. Tarkoitus on tehdä osa 
luontokohteista niin helppokulkui-
siksi, että pyörätuolillakin pääsee 
perille. Hiidenkirnu, lähde ja avo-
suon reuna voisivat tulla kysymyk-
seen, Veijo Nurmikumpu arvelee.

Mietaan Jussikin ihastui 
Kallin maisemiin

Kallinkangas on suosittu ul-
koilukohde. Talvella palvelee las-
kettelukeskus ja hiihtoladut ovat 
loistavat. Joskus 1980-luvun alus-
sa hiihtosankarimme Juha Mieto 
hiihti ensi kertaa Kallinkankaalla 
ja ihastui kerralla paikkaan.

– Olen ajanut autolla tuosta vie-
restä ohi kohti Jerismajaa kymme-
niä kertoja, eikä koskaan ole käynyt 
mielessäkään, että täältä löytyy näin 
hieno paikka. Oli kuin olisi hiihtä-
nyt Lapin tuntureilla, Mieto kehui 
ensi kokemustaan, mikä ei jäänyt 
likikään ainoaksi.

Kesällä valaistu pururata on ah-
kerassa käytössä ja suunnistuspuisto 
on ollut tarjolla parina viime kesä-
nä. Kallin luonnon ihmeet tulevat 
entistä paremmin käsien ulottuville 
luontopolkuprojektin valmistuttua.

Kukkiva neidonkenkä on Kallinkankaan luonnon yksi 
erikoisuus. Rauhoitettua kasvia saa ihailla, mutta ei kerätä 
mukaansa.

Laavu viimeisin 
aktiviteettituotos
Keminmaan klubin toiminta kulu-
neella kaudella on ollut varsin vil-
kasta. Punainen Sulka-keräyksen 
tavoite saavutettiin etuajassa ja ak-
tiviteetteja on riittänyt. Toki se on 
myönnettävä, että talkoot aivan lii-
an usein kaatuvat yksien ja samojen 
veljien kontolle.

Viime syksyn näkyvin aktivi-
teetti oli Jokisuulle noussut laavu. 

Siitä voi sanoa, että noustiin kan-
nolta latvaan. Kaikki laavussa tar-
vittu puutavara kaadettiin paikan 
päällä ja työstettiin tarvittavaan 
malliin. Peukalo ei saanut olla kes-
kellä kämmentä niillä, jotka moot-
torisahaan saivat tarttua. 

Teksti: Heikki Roimela 
Kuvat: Heikki Roimela ja 

Veikko Laakso

– Otetaan tästä ainukertaisesta vuodesta kaikki irti. 
Näytetään suomalaisille Leijonien palveluvoima ja 
lähimmäisestä välittäminen.

kirkonkylän asukkaille. Samalla  voi 
lisätä kirkonkylän vetovoimaa myös 
matkailun näkökulmasta. Reitti 
voikin tarjota uusia mahdollisuuk-
sia myös matkailuliiketoiminnan 
näkökulmasta. Sen varrella on mai-
semien lisäksi mahdollista ihailla 
niin yötöntä yötä kuin revontuli-
akin, reitillä ei ole häiriötä hajava-
losta samalla tavalla kuin valtatien 
varrella.

Tämä avaisi näkyvyyttä Kittilän 
kirkonkylän, Narikan, välittömässä 
läheisyydessä oleville upeille vesis-
töille, jotka jäävät helposti piiloon 
jopa kirkonkylän asukkailta. 

Jatkumoa Levin 
lähteen kunnostukselle
Lions-klubien toimintaan sopii 
erinomaisesti hanke, jolla voidaan 
tukea ja parantaa liikuntamahdol-
lisuuksia eri-ikäisille ja –kuntoisille 
liikkujille. Lions-toiminnan kan-
tava ajatus on ”monta tapaa teh-
dä hyvää”, mikä tarkoittaa sitä, et-
tä klubit vastaavat monenlaisiin ja 
monien eri ryhmien tarpeisiin alu-
eellaan. Lions Club Kittilä ja Lions 
Club Kittilä/Levi toteuttavat vapaa-

ehtoistyötä Kittilässä koko kunnan 
alueella järjestäen mm. seuraavan-
laista toimintaa. Jaetaan stipende-
jä koululaisille ja opiskelijoille se-
kä tukemalla muita ns. kolmannen 
sektorin toimijota, kuten partio ja 
yleensäkin Kittilän Ihmiset. Lisäk-
si huolehditaan ympäristöstä mm 

erilaisia kohteita kunnostamalla, 
kuten Levin lähde historiallisena 
paikkana.

Sillan ja reitin osalta vastuu to-
teutuksesta on haettavan investoin-
tihankkeen myötä Lions Club Kit-
tilällä, joka vastaa hankkeesta niin 
hankkeen suunnittelun, haun, to-

SILTA 100
Suomen ja lionismin 
juhlavuoden 2017 hank-
keena ovat Kittilän klubit 
(LC-Kittilä ja LC-Kittilä/
Levi) päättäneet toteut-
taa ”SILTA 100” -nimisen 
perintöprojektin. 

Se ei ole pelkästään vertauskuvalli-
nen nimi eri järjestöjen ja kuntalais-
ten yhteistyölle, vaan se tarkoittaa 
konkreettisen sillan rakentamista 
uudelle ulkoilureitille. 

Aakenusjoen suuhan on Kitti-
län kirkonkylän patoamalla muo-
dostunut Kirkkojärveksi nimetty 
järvi. Tästä vesi laskee kaivettua 
noin 1 km pituista kanavaa pitkin 
Ounasjokeen. Ounasjoen länsipuo-
len ja kanavan välinen alue on erin-
omaista ulkoilualuetta. Sen käyt-
tö on on jäänyt kuitenkin varsin 
vähäiseksi koska alueen eteläpäässä 
ei ole siltaa kanavan ylittämiseksi. 

Kunta tulee tekemään alueelle 
ulkoilureitin ja klubit tulevat ra-
kentamaan ylityspaikalta puuttu-
van upean kaarisillan. Hankkeen 
kustannusarvio on n. 50.000 euroa. 

teutuksen kuin raportoinnin osalta. 
Kittilän kunnan vastuulle jää reitin 
vaatima reittitoimitus, mahdolliset 
maanomistajien käyttöoikeuskor-
vaukset sekä reitin ylläpito.

Nykyiset vesistöjen läheisyydessä kulkevat 
epäviralliset reitit eivät tarjoa mahdollisuutta 
ns. ympyrälenkkiin, joka olisi suhteellisen hel-
posti rakennettavissa Kirkkojärven ja Ounasjo-
en rajaamaan Karjarannanniemeen, hyödyntä-

en osittain jo olemassa olevaa hiihtoreittiä. 

järjestömme asettamiin kampanja 
tavoitteisiin. Suomen koordinaat-
torina olen tuntenut suurta ylpe-
yttä niistä erinomaisista tuloksista, 
joita olette järjestölle raportoineet.
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Vuosien ajan on puhuttu ns. yhtenäisklu-
beista eli naisjäsenten ottamisesta mies-
klubeihin. Erityisesti vanhimmat klubit 
ovat ajatusta vierastaneet hyvinkin jyrkin 
sanankääntein. Kuten piirimme vanhimman 
klubin LC Rovaniemen (per.v. 1954) tämän 
kauden presidentti Heikki Vallivaara muis-
teli niitä jyrkimpiä lausahduksia tyyliin 
“Vain kuolleen ruumiini yli” – “jos naisia 
otetaan niin mie lähen”.

P aljon on vettä Ounasjoessa virrannut jäänlähtömerkin 
kohdalta joka sekin on jäälle kiikutettu jo vuodesta 
1959. Joka vuosi jäät ovat sulaneet sen alta ja nyt myös 

yli 60 vuotiaan klubin sydämestä lähti viimeinenkin jäätävä 
ajatus naisjäsenistä omassa klubissa. Liekö ollut tuo viime 
syksyn harvinaisen lämpimät kelit vai mikä lie...

Aika oli kypsä
– Kyllä siitä puhuttiin jo kevään päättäjäisissä ja syksyllä en-
simmäisessä kokouksessa päätettiin että näin ei voi tilanne 
jatkua. Aika oli nyt kypsä. Jotain piti tehdä kun jäsenmäärä 
painui 16 pintaan. Päätimme yksimielisesti, että nyt otam-
me naislionit mukaan meidän toimintaamme, toteaa presi-
denttinä kauden aloittanut Heikki. Hän on myös molempien 
uusien jäsenten kummi.

Heikin mukaan miehillä oli epäröiviä ajatuksia puheitten 
suhteen. Tohtiiko sitä enää puhua yhtä ronskisti kuin äijä-
porukassa. Hyvinhän tuota juttua on riittänyt ja keskustelut 
klubiesitelmien jälkeen ovat saaneet jopa aivan uutta sykettä. 
Varsinkin kun molemmat naiset ovat olleet aidosti kiinnos-
tuneita meidän toimintatavoistamme. Saimmekin klubiim-
me lionstoiminnasta kertomaan paikallisen konkarin Jarmo 
Rastaan, joka nämä kuviot tuntee juurta jaksain.

– On mieluista todeta tämän ratkaisun onnistuneen ja 
toivotaan sen jatkavan samansuuntaista laajentumista ja ak-
tiivisuuden lisäystä, kunhan naiset pääsevät kuvioihin pa-
remmin sisälle. Tällaista ratkaisua voin ehdottomasti suo-
sitella muillekin jäsenmäärästään huolestuneille klubeille, 
vakuuttaa Heikki.

L-piirin vanhin klubi heltyi naisjäsenille

Herrasmiesten sikarikerho 
vai KuKlux klaani
– Ei minkäänlaista tietoa, jonkun Leo-klubiin kuuluneen 
nuoren olen tavannut, mutta näistä herrasmiesten sikariklu-
beista ei mitään käsitystä. Henkilönä tunsin Heikin entuu-
destaan taloyhtiön hallituksesta, Heikki kiskaisi mukaan, ku-
vaili mm. liveroolipelaamista harrastava Laura Halvari omia 
ennakkotietojaan leijonista.

– Oli vain pettymys kun sikarit puuttu, naurahtaa Laura 
heti perään lisäten että kaikki on ollut oikein mukavaa po-
rukkaa ja tosi hienosti otettu vastaan. Oli hyvinkin tervetul-
lut olo. Hienoa on ollut huomata miten ystävällisiä ja kiin-
nostuneita siellä on oltu myös minusta. 

Suurin yllätys ihan oikeasti itselle on ollut toiminnan laa-
juus – miten paljon ollaan mukana kaikenlaisessa niin paikal-
lisesti kuin Suomessa ja maailmanlaajuisestikin.

Yllätys oli esimerkiksi että tuo jäänlähtöveikkauskin on 
niin vanha juttu ja on säilynyt ja toimii edelleen. Miten pal-

jon silläkin tuetaan nuorisotyötä ja yleensäkin hyväntekeväi-
syyttä. Miehän kun olen aina ns. hupparikansan puolella niin 
se oli hienoa kuulla.

Piia Herranen oli puolestaan lioneista saanut ennakkoon 
jopa kokemuksia. – Appiukko on ollut tässä samaisessa klu-
bissa ja miehen kanssa oltiin aikanaan mukana touhuamassa 
jossain klubin talkoissa. Kummimme Heikin olen tuntenut 
työpaikkani kautta. Muuten kuvittelin tätä vähän konserva-
tiiviseksi Herrojen salaseuraksi. Yllätys oli, ettei tämä ollut-
kaan Rovaniemen KuKluxklaani, naurahtaa Piia. - Vielä kun 
tuon lionsslangin ei anna häiritä niin aivan tavallisia ihmisiä 
täällä on mukana. Todella hieno ja lämmin vastaanotto aina 
piirikuvernööriä myöden on meillä ollut. Meille oli Lauran 
kanssa kunnia-asia että saimme olla avaamassa klubin nais-
kiintiötä. Sitä tuossa vain ihmettelimme, että miten Rovanie-
melle mahtuu niin monta Lionsklubia?

Teksti: Kari Heikkilä
Kuva: Rainer Hiuspää

LEIJONA-
PUUKKO
Oiva lahja ”pyöreitä vuosia” 
täyttävälle!
Katso tarkemmin:
www.e-clubhouse.org/sites/
ylitornioaavasaksa

Tilaukset:
Paavo Heikka, puh. 040 770 8400
paavo.heikka@pp.inet.fi

LC YLITORNIO/AAVASAKSA

Tornion 
isännänviirejä 
saa jälleen!
Mökille tai lahjaksi. Kaikki viirien myynnistä kerty-
vät 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

Rovaniemen kirkon ääriään myöten 
täytti jo toistamiseen hyväntekeväisyys-

konsertti, jonka järjesti LC Rovaniemi Ronjat. 
Kevään konsertissa laulettiin 

omaishoitajien työssä jaksamisen 
hyväksi ja nyt vähävaraisten lapsiperheiden 

tukemiseksi.

K onsertin tuotosta 90 % lahjoitetaan vähävaraisten 
lapsiperheiden tukemiseen. Loput 10 % laitetaan si-
vuun pitkäaikaisen opas/huumekoiran hankinnan ra-

hoittamiseen.
 – Onnistuimme keväisen konsertin tapaan täyttämään 

kirkon 3.12. kajahtaneessa toisessa konsertissamme, joka ni-
mensä Lauluista iloa – lauluista voimaa mukaisesti tuotti pal-
jon iloa ja liikutuksen kyyneliä niin monelle. Nyt halusimme 
myös yllättää kutsumalla Joulupukin vierailemaan konsertis-
samme, iloitsee klubin presidentti Riittaliisa Joutsen.

Taitajia kolmessa polvessa
Konsertin vetonaulana oli Rovaniemen oma muhkeaääninen 
tangokuninkaallinen Kauko Simonen sekä hänen musikaali-
nen monilahjakas tyttärensä Harriet Urponen, joka palkittiin 
keväällä vuoden Ronjaksi tekemästään työstä uuden klubin 
varainhankintatyössä. Konsertissa kuultiin myös Kaukon su-
loista lapsenlasta    (9) sekä Sofia Ahoa (10), jotka duollaan 
hurmasivat konserttiyleisön. 

Konsertissa esiintyi lisäksi harpunsoittaja Toivo Tervas-
kanto (9), jonka instrumentti lumosi satumaisen kauniilla, 
jouluista lumisadetta muistuttavalla äänellä. 

Orkesterissa eri instrumentteja taitavasti käsittelivät pai-
kalliset muusikot Tarja Alakörkkö (haitari ja piano), Olli Pylk-
känen (kitarat), Petri Nurmela (rummut ja percussiot), Henri 
Haahti (trumpetti, flyygelitorvi) sekä Jukka Nurmela (basso), 
jotka täydensivät musisoinnillaan konsertin iloista tunnelmaa.

Ronjien nimikkolaulun ensiesitys
Konsertissa kuultiin myös Ronjien oman kuoron maailman 
ensi-ilta Ronjien ikiomalla esittelylaululla höystettynä. 

Harrietin käsissä syntyneessä Ronjien nimikkolaulussa 
kerrotaan leijonien tärkeästä tehtävästä palvella ja auttaa se-
kä tuoda iloa ja voimaa sinne, missä sitä tarvitaan. Ronjien 
oma laulu kertookin leijonasta, joka puolustaa heikompaansa.

Luvassa on lisää musiikillisia elämyksiä ja kokemuksia, 
joista Ronjat vielä vaikenevat hymyillen ja keskenään paljon 
puhuvia katseita vaihdellen. Leijonaemojen lailla heikom-
piansa puolustavien Ronjien matka jatkuu kohti uusia va-
rainhankintatempauksia, joista kuulemme varmasti pian lisää. 

Kerromme perustehtävästämme, jota suurella sydämellä 
toteutamme, Riittaliisa herkistyy nostaen käden rinnalleen, 
johon hän on kiinnittänyt pienen pehmoleijonan kuvasta-
maan leijonahenkeä.

Kaunis kiitos kaikille hyväntekeväisyyskonserttiin osal-
listuneille, teitte kanssamme hyvää niille, jotka sitä eniten 
tarvitsevat!

Teksti ja kuvat: Sirpa Määttänen

Ronjien toinen hyväntekeväisyyskonsertti

Joulukonsertissa iloa 
kolmessa sukupolvessa: 
Isä Kauko Simonen, tytär 
Harriet Urponen sekä tyt-
tärentytär Hulda Urponen

Ronjilla on ilo ja kunnia tehdä hyvää yhdessä! Lahjoi-
tuksen vastaanottivat  johtava perhetyöntekijä Raili 
Ronkainen ja johtava diakoni Markku Kukkonen.   
Ronjat luovuttivat jouluisen Lauluista iloa Lauluista 
voimaa -hyväntekeväisyyskonsertin tuoton Rovaniemen 
kaupungin perhe- ja sosiaalityölle ja Rovaniemen seura-
kunnan diakoniatyölle edelleen lahjoitettavaksi paikal-
lisille vähävaraisille perheille lasten harrastustoiminnan 
tukemiseen. Lahjoitukset vastaanottivat johtava perhe-
työntekijä Raili Ronkainen ja johtava diakoni Markku 
Kukkonen lahjoituspotin ollessa 5.400,00€.

Yksi suurimmista iloista on antamisen ilo! 

E rityisen ilahtunut hän on siitä, että klubin yli 50-vuoti-
sen historian aikana on rohkeasti otettu jäseniksi myös 
naisia, jotka ovatkin osallistuneet erittäin aktiivisesti 

klubin toimintaan. 
Ensimmäinen naisjäsen oli Katri Virtanen, joka lähti toi-

mintaan mukaan yhdessä aviomiehensä Ilpo Virtasen kans-
sa. Lion työ oli heille ennestään tuttua, sillä Ilpo oli aikanaan 
-90 luvulla klubin jäsen. Niinpä Katri sai tuolloin lionskuvi-
oihin hyvää tuntumaa osallistumalla toimintaan puolisona. 

Seuraavaksi hyväksyttiin kaksi leijonien puolisoa Kata-
riina Niemitalo ja Sanna Taipale ja viimeksi tammikuun 
klubikokouksessa Esko Törmänen. 

Helmikuun klubikokoukseen tämän kauden presidentti 
Esko Viitala on halunnut kevennettyä käytäntöä perinteiselle 
kuukausikokoukselle, jossa suurin osa vanhoista esityslistan 
kaavamaisista asioista loistaa poissaolollaan. (HT)

Pudasjärven klubiin liittynyt viisi uutta jäsentä
LC Pudasjärven klubiin on kulunee-
na kautena otettu viisi uutta jäsentä. 
Klubissa on nyt kaikkiaan 29 jäsentä, 
joista nyt ensi kertaa myös kolme 
naista kertoi jäsentoimikunnan pu-
heenjohtaja Heimo Turunen. 

Piirikuvernööri Markku Kylmälä toivottelee uudet lionit Piia Herrasen ja Laura Halvarin tervetulleiksi mukaan 
toimintaan LC Rovaniemen presidentin sekä uusien lionien kummin Heikki Vallivaaran odottaessa vuoroaan luo-
vuttaa tulijoille lion materiaalia luettavaksi ja asusteisiin kiinnitettäväksi.

Katri Virtanen on Pudasjärven klubin ensimmäinen naisjäsen ja on allekirjoittamassa jäseneksi liittymiskaavaketta 
yhdessä aviopuolisonsa Ilpo Virtasen kanssa. 

Kuvanveistäjä Ensio Seppäsen Laut tamies Kuk ko lan kos ken 
ran taäyrääl lä paljastettiin kesällä 1961. Muis to merk ki on 
kunnianteko niille mie hille, jotka runsaan vuosisadan ajan 
ennen irtouiton alkamista, noin 1800–1920, hoitivat 
Tornionjoen uiton aina joen yläjuok sulta jo ki suun lautta-
haminaan.
Kyseinen pienoismalli on hieno lahjaesine ja sopii esi mer-
kiksi kier to pal kin noksi, merk kipäi vä lah jaksi jne.
Patsaan hinta on 160 euroa.

LC Tornio / Raja myy lauttamiespatsaita     

Tuotteen voi tilata: 
Timo Seppälä puh. 0400 695 592

Kemin OP-Kiinteistökeskus Oy 
puh. 010 2587 100

”Olen Ronja, tahdon palvella. 
Tahdon tulla viereen, kuunnella.
Olen Ronja, tahdon auttaa, 
voin vaikka vuoret valloittaa. 
Olen Ronja, tahdon palvella. 
Sisälläni asuu leijona, 
joka tahtoo heikompaansa puolustaa.”

Kertosäe Ronjien omasta laulusta (Harriet Urponen 2016)
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M ittavin talkooprojekti oli uuden Rovaniemen Ou-
nasrinteen koulun kalustetalkoot yhdessä oppilai-
den vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa. 

Ounasrinteen uudessa monitoimitalossa sijaitsee 470 oppi-
laan peruskoulun lisäksi mm. neuvola ja kirjasto. 

Ounasrinteen jättitalkoot
Koulun oppilaat ovat olleet jo kolmen vuoden ajan evakos-
sa Kairatiellä ja pääsivät nyt vuoden alkaessa ihan uusiin ja 
varmasti muista perinteisistä kouluista poiketen erilaisiin ti-
loihin. 

Yhden päivän talkoiden aikana noin 260 talkoolaisen voi-
min purettiin ja kannettiin kaikkiaan viisi rekallista tavaraa 
ja kalusteita paikoilleen kaikkiaan kolmeen eri kerrokseen 
mm. ruokasaliin, kuvis-, käsityö- ja kotitalousluokkiin sekä 
henkilöstön tiloihin. 

Koulun henkilökunnalla urakka vielä jatkui seuraavalla 
viikolla, sillä lisää tavaraa kouluun oli tulossa vielä toinen 
viiden rekallisen lähetys. 

Ounasrinteen koulun rehtori Jorma Kauttio kiitteli ura-
kan loputtua runsaasta talkooväestä ja hienosti sujuneesta 
talkootyöstä.

Kalenteritalkoot joulukuussa
Vanhan vuoden vedellessä loppuaan ja uuden lähestyessä 
järjestimme klubin kalenteritalkoot Norvatien paloaseman 
yläkerran tiloissa. Kahden päivän projektissa oli tiivis tahti 
pääpuuhailija lion Timo Nivan johdolla. Talkoisiin osallis-
tui ensimmäisenä päivänä kahdeksan ja toisena kolme lionia. 
Kalentereita valmistui yhteensä 1000 kappaletta ja ne jaettiin 
kalenterissa mainostaville sekä klubin jäsenille.

Vuoden odotetuin ja suurin

Joulumyyjäiset 
Lapin Urheiluopiston 

Santasportissa
 

Vuoden suurin ja odotetuin tapahtuma ”Pe-
rinteiset Joulumyyjäiset” pidettiin joulukuun 

alussa Lapin Urheiluopiston Santasportis-
sa. Kyseessä oli ensimmäiset näin suuressa 

mittakaavassa toteutettu joulumyyjäistapah-
tuma aiempien Saarenkylän Nuorisoseuran-

talolla järjestettyjen tilalle.

Tapahtuma onnistui kaiken kaikkiaan todella hienosti ja ulko-
na paukkuvan pakkasen purevasta viimasta huolimatta myy-
jäisissä kävi ihmisiä tuli paikalle hurjan paljon. Joulumyyjäi-
sissä olikin viihtyisä jouluisen lämmin tunnelma. 

Taustamusiikin ohella tarjolla siitä pitivät huolen runsaat 
jouluherkut, käsintehdyt unikit tuotteet. Oli puusta, me-
tallista ja kaikesta mahdollisesta materiaalista valmistettuja 
tuotteita aina perinteisiin villasukkiin aina mitä upeimpiin 
kudottuihin ja virkattuihin luomuksiin saakka.

Tarjontaa joka lähtöön
Myyntipöytiä olikin lähemmäs 200, joten tutkittavaa ja kat-
seltavaa riitti. Yhteistyökumppanimme joulumyyjäisissä oli 
Rovaniemen Kiekko. He ylläpitivät sisällä kahviota sekä mak-
karakioskia ulkona. 

Klubillamme myyntipisteessä oli tarjolla mm. Punainen 
Sulka -tuotteita ja arpajaistavaraa sekä valkokankaalle hei-
jastettuna klubin toiminnasta kuluneen vuoden ajalta ker-
tova video.

Päivä oli historiallinen myös Lapin Urheiluopistolle, sillä 
täsmälleen samana päivänä 40 vuotta sitten 3.12.1976 Lapin 
Urheiluopisto vihittiin käyttöön.

Prismassa järjestetyn 
keräyksen tuloksena 
saatiin lahjoitettavak-

si useita kassillisia arkipäivän 
tarvikkeita, kuten hammas-
harjoja ja -tahnoja, pienten 
lasten vaatteita ja sukkia se-
kä leluja.

Klubin presidentti Riit-
taliisa Joutsen haluaa tyy-
tyväisenä välittää lämpimät 
kiitokset Ronjien puolesta 
kaikille auttajille, sillä tava-
ralahjoitus on konkreettinen 
tapa auttaa se tuottaa väli-
töntä iloa ja hyvää mieltä 
niin saajalle kuin antajalle.

– Eräs nuori äiti kertoi 
omasta kokemuksestaan, jol-
loin hän itse oli saanut apua 
ja kuinka tärkeää tuo apu sil-
loin hänen perheelleen oli. 
Nyt hän halusi itse auttaa 
samaisessa tilanteessa olevia, 
kertoi Riittaliisa selkeästi lii-
kuttuneena nuoren äidin ja 
hänen kaltaistensa tarinoista. 

Vähävaraiset 
lapsiperheet 
avun kohteena
LC Ronjien avustuskoh-
de toimintakautensa aikana 
ovat olleet vähävaraiset lapsi-
perheet ja siksi yhteistyö Ho-
pe RY:n kanssa tuntui luon-
tevalta. Avuntarvitsijoilla on 
monenlaisia taustoja ja jo-
kainen tilanne on yksilölli-
nen. Hope Ry Rovaniemen 
tiiminvetäjä Jatta Kivelä ker-
toi koskettavia esimerkkejä 
perheistä, joiden taloudelli-
nen tilanne on voinut yht-
äkkiä kääntyä päälaelleen ja 
avuntarve on lyhytkestoinen 
mutta kriittinen. Vasta rei-
lun puolitoista vuotta Ro-
vaniemellä toiminut Hope 
on tukenut peräti jo kolme-

asemalla Rovaniemen Saarenkylässä. Napapiirin klubi ja Saa-
renkylän omakotiyhdistys vuorottelevat vetovastuuta. Klubin 
huolena on kuitenkin joka vuosi toimittaa paikalle joulukuu-
si valoineen. 

Tilaisuuden avaajana ja juontajana toimi klubin presi-
dentti Seppo Jänkälä ja klubin puheenvuoron piti Esko 
Harju-Autti. Tänä vuonna kaupungin tervehdyksen esitti 
kaupunginjohtaja Esko Lotvonen ja Saarenkylän omako-
tiyhdistyksen puheenvuoron piti Paavo Rahko. 

Terveysaseman aulassa henkilökunnalle ja potilaille pi-
detyn joulunavauksen  ohjelmasta huolehtivat seurakunnan 
edustajana kirkkoherra Kari Yliräisänen laulattaen joululau-
luja Saaren Soittajien säestäessä. Tarjolla oli glögiä, pipareita 
ja suklaakonvehteja.

”Minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää…” 
kiittelivät kuusamolaisen hoivakodin asukit Pohjanakkojen 

jouluista pehmoista pakettia paikallislehdessä. 

LC Ronjat ja Hope RY jakoivat yhteistyössä 

Joulumieltä lapsiperheille
Rovaniemeläinen naisleijonaklubi LC Ronjat lahjoitti 
marraskuisen Auta lasta, auta perhettä -tavarakeräyksen 
tuoton Hope Ry:lle lahjoitettavaksi eteenpäin vähävaraisille 
tai kriisin kokeneille perheille. 

Jatta Kivelä (keskellä) iloitsee lahjoituksesta ja yhteis-
työstä Ronjien kanssa, joista mukana Marjo Eskola, 
Johanna Aho, Riittaliisa Joutsen sekä Henna Nurminen.

Lions Club Ronjat
Nuori energinen naisleijonaklubi, joka haluaa aut-
taa paikallisia avun tarvitsijoita. 
http://www.verkkoviestin.fi/lionsrovaniemironjat/

Hope ry
On matalan kynnyksen avun tarjoaja ja avunpyyn-
nön voi tehdä täyttämällä Hope Ryn nettisivuilla 
olevan lomakkeen. http://www.hopeyhdistys.fi

asataa avun tarpeessa olevaa 
lasta. 

–  LC Ronjat ja Hope 
Ry toimivat täysin vapaaeh-
toisvoimin ja molemmissa 
on ilahduttava määrä aktii-
visia jäseniä, jotka haluavat 

antaa oman panoksensa hy-
väntekeväisyyteen, Jatta Ki-
velä ja Riittaliisa Joutsen ker-
tovat tyytyväisinä toimivaan 
yhteistyöhön.

Kuva ja teksti: Virve Kivelä

Juhlan kunniaksi 100 sukkaparia

Rovaniemen Napapiirin lionit ovat 
vuoden mittaan olleet innolla monessa 
mukana. On tehty vierailuja tutustuen 
mahdollisiin avuntarvitsijoihin, osallis-
tuttu yhdessä muiden toimijatahojen 
kanssa talkoisiin sekä järjestetty koko-
naan omia palveluaktiviteetteja esimer-
kiksi lapsille hiihto- ja yleisurheilukilpai-
luja ja veljeskodin grillitapahtuma

Vilkas toiminnan vuosi Napapiin klubilla

 Koululle kertyi runsas n. 260 henkilön talkooporukka koostuen oppilaiden vanhemmista, koulun henkilökun-
nasta sekä LC Rovaniemi/Napapiirin lioneista. Kuvassa sinisin liivein lionit Jussi Timonen-Nissi, Jorma Alakulppi, 
Jukka-Pekka Alasuutari, Pertti Mattanen sekä presidentti Seppo Jänkälä. Monenlaista isompaa ja pienempää kalus-
tetta kannettiin kolmeen eri kerrokseen talkoovoimin.

Grillitapahtuma Veljeskodilla 
Lapin Kuntoutus Oy:n Veljeskodilla järjestettiin elokuussa 
jo kolmannen kerran grillitapahtuma veteraaneille ja muil-
le asukkaille. Tilaisuus alkoi sisällä kahvitilaisuudella, jonka 
jälkeen ulkosalla viriteltiin grilli kuumaksi. Sateisen koleasta 
ilmasta huolimatta talon asukkaat tarkenivat istuskella ulkona 
ja odotella, kun makkarat paistuivat. Veljeskodin asukkaiden 
ja henkilökunnan taholta tällaiset tilaisuudet koetaan päivä-
rytmiä piristäviksi ja niinpä perinne jatkuu tulevaisuudessa-
kin ehkä parempien säiden toivossa aikaisemmin vaikkapa 
heinäkuun puolella.  

Pulkamontien terveysaseman Joulunavaus
Perinteinen Joulunavaus on pidetty Pulkamontien terveys-

Yli 200 myyntipöydän tarjonnasta saattoi tehdä 
ainutlaatuisia ja unikkeja löytöjä osaavien 
käden taitajien erilaisista tuotoksista – vaikkapa 
tällaiset jouluiset pehmotontut.

Napapiirin klubin aktiviteettien kuvat ja tekstit:
Helena Tuulaniemi
Jorma Alakulppi

Presidenttinä toimi-
nut Hilkka Palonie-
mi esitti keväällä 2016 

haasteen Pohjanakoille ja 
akat alkoivat innokkaasti jo 
kesää vasten kutomaan eri-
kokoisia, erivärisiä ja erimal-
lisia sukkia. 

Sukkapuikot ovat heilu-
neet menneen syksyn aika-
na, kun Pohjanakat ovat ku-
toneet urakalla villasukkia 
kuusamolaisten hoivakotien 
ja palvelutalojen asukkaille. 

Tavoite tuli täyteen jo ennen 
joulua ja niin suuri osa sukis-
ta voitiin lahjoittaa joulun al-
la niiden tahojen asukkaille, 
joiden kanssa Pohjanakat on 
tehnyt jo vuosia yhteistyö-
tä. Loput sukista lahjoitetaan 
Suomen juhlavuoden aikana.

Vaikka sukkapuikot eivät 
kaikilla akoilla niin luonte-
vasti pysyneetkään käsissä, 
saattoivat jäsenet kutomisen 
tilalta lahjoittaa villalanko-
ja ja näin osallistua sukka-

projektiin. Ahkerimmat 
ovatkin tehneet lukuisia suk-
kapareja asiakkaitamme ilah-
duttamaan. 

Tempauksellaan Pohjan-
akat halusivat kunnioittaa 
juhlavuottaan viettävää Suo-
mea ja antaa tutuille vam-
maisille ja vanhuksille jotain 
konkreettisestikin lämmit-
tävää.  

Jaana Pesonen

LC Kuusamo Pohjanakat otti 
viime vuonna tavoitteekseen 
lahjoittaa satavuotiaan Suomen 
kunniaksi 100 villasukkaparia 
vanhusten, vammaisten ja 
muiden lämpöä kaipaavien 
varpaita lämmittämään. 

Levin turistikeskuksen ytimessä L-piirin alueella on pidetty yllä vanhojen 

perinteiden vaalimista. Joulurauhan julistaminen kansainvälisesti 

seitsemällä eri kielellä on jatkunut jo yli 20 vuoden ajan. Se kerää 

koolle matkailijoiden lisäksi myös lähialueen paikallista väkeä arviolta 

noin 1200 henkeä. 

Kansainvälinen JOULURAUHAN JULISTAMINEN Leviltä
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”Lauluista Iloa – Lauluista voimaa”
Omaishoitajien hyväksi

Rovaniemen kirkko täyttyi viimeistä istumapaikkaa myöten omais-
hoitajien hyväksi toteutetussa konsertissa 

”Lauluista Iloa – Lauluista voimaa”. Hyväntekeväisyyskonsertin 
pääesiintyjänä oli Suomen ensimmäinen tangokuningas 

Kauko Simonen, joka on vuosien aikana tuonut iloa ihmisten 
arkeen vahvalla ja tummalla lauluäänellään. 

– Aivan ihana konsertti, voi kun tällaisia olisi useamminkin, Saara ja Olli Paavalnie-
mi kiittivät tapahtuman pääsolisti Kauko Simosta. Kauko puolestaan kiitteli hienoa 
mahdollisuutta olla mukana tällaisen hyväntekeväisyyskonsertin toteutuksessa ja oli 
onnellinen että ihmiset lähtevät mukaan tällaiseen sankoin joukoin.

Tosin hän ei ole pitkään 
aikaan esiintynyt ko-
tikaupungissaan Ro-

vaniemellä. Konsertti tarjosi-
kin tunnelmapaloja Simosen 
elämästä vuosien varrel-
ta. Konsertin ideanikkarina 
toimineella Kaukon tyttä-
rellä Harriet Urposella oli 
helppoa houkutella isäänsä 
pitämään 65-vuotiskonsertti 
hyvän asian puolesta. Juhla-
konsertissa esiintyi kolme su-
kupolvea, kun Kaukon lisäk-
si tytär Harriet nousi yhdessä 
lastensa Hildan ja Huldan 

kanssa lavalle.  Ääriään myö-
ten täynnä oleva kirkko sai 
huumoristaan tunnetun 
miehen vakavaksi.

Hieno tunne
– Kyllä tämä tuntuu hie-
nolta. Olen niin onnelli-
nen omaishoitajien puoles-
ta.  Tässä huomaa sen, että 
kun hyväntekeväisyyskohde 
on puhutteleva, ihmiset läh-
tevät sankoin joukoin liik-
keelle, Simonen totesi. 

Iso joukko paikallisia 
yrityksiä tuki hyväntekeväi-

– Olemme vieneet käytännön palvelut ja toi-
mintakysymykset edellä asiakkaan näkökul-

masta katsottuna.  Turvakysymyksissä pelkkä 
tekniikka ei ole mitään. Bitit ja baudit sekä 

tietotekniikka eivät merkitse mitään jos taus-
talta puuttuu ihmisten verkosto - turvallinen 

tunne syntyy ihmiseltä ihmiselle.
 

M eidän ”HoivaTurvammekaan” ei sinänsä ole mitään, 
vaan se mitä on sen takana verkostona. Siellä ovat 
läheiset, omaiset, naapurit, taksit jne, kuvailee tur-

vallisuuden tunteen syntymistä Pasi Nurmela. Yhdessä veljen-
sä Samin kanssa he ovat ideoineet jo 2000-luvun alkuvuosis-
ta ihmisläheistä ja kokemuspohjaisesti kehiteltyä järjestelmää.

Se on osoittautunut toimivaksi ja palkittu useilla palkin-
noilla laajasti. Se on myös patentoitu maailmanlaajuisesti mm. 
Japanissa ja USA:ssa.

Pasin mukaan yleensä epävarmuutta herättää ihmisissä tie-
tämättömyys. Lyhytkin tutustuminen palvelumme toiminta-
periaatteisiin avaa silmät toteamaan miten yksinkertaisesti ja 
huomaamatta kaikki toimii. Ylivoimaisesti eniten tarjoamis-
tamme palveluista käytetään juuri senioriturvaa. Sitä on myös 
monin tavoin palvelun osalta jatkuvasti voimakkaasti kehitetty.

Pelkkä sähkö riittää palveluun
Palvelumme piiriin pääsemiseksi kotitaloudessa ei tarvitse ol-
la muuta tekniikkaa kuin sähkö. Me rakennamme tarvittavan 
langattoman verkon. Kaikki info siirtyy ja tallentuu meidän 
toimittaman huoltovapaan laitteiston kautta sovituille tahoille. 
Asiakkaalta ei siis vaadita netttiyhteyttä ei kännykkää tai mi-
tään liittymää. Henkilö ei tarvitse ranneketta eikä kotiin asen-
neta kiinteästi mitään välineistöä kuten kameroita, johdotuksia 
seinille tai lattioille. 

On vain ns. ”HoivaTurva ”, joka samalla toimii vaikka kuk-
katelineenä sekä muutama tiettyihin paikkoihin seinälle tarra-
kiinnityksellä sijoitettu liiketunnistin. Halutessa sekä riippuen 
ratkaisun sisällöstä voidaan asuntoon sijoittaa myös savuvaroi-
tin, vesivahingon tunnistava yksikkö sekä taloudesta poistumi-
sen ajaksi asiakkaalle gsm-paikannuslaite.

Pasin mukaan omaiset pystyvät rauhallisin mielin seuraa-
maan vaikka toisella paikkakunnalla asuvan vanhempansa elä-

mää. Informaatio välittyy tehdyn sopimuksen mukaan omai-
sille tai hoitajille kännykän kautta eikä sekään vaadi mitään 
erityisohjelmia. Ne välittyvät Hoivaturvan omien viestitysjär-
jestelmien kautta tekstiviestinä tai sähköpostina. 

Hälytysluonteiset kuitattavat viestit etenevät sovitussa ket-
jussa kunnes joku sen kuittaa. Laajempien infojen seuraamiseksi 
voi kirjautua netin kautta palvelusivuillemme. 

”Kyttäämisen” tunteesta 
normaaliin yhteydenpitoon
– Hyvää palautetta on tullut esimerkiksi siitä miten erilaiseksi 
läheisten yhteydenpito on tämän palvelun myötä muuttunut. 

HoivaTurva yksin elävän turvaksi

syyskonserttia sponsoroi-
malla lähemmäs 100 lippua 
jaettavaksi edelleen mm. 
omaishoitajille tarjoten heil-
le hengähdystauon arjen as-
kareisiin.  Hyväntekeväisyys-
konsertin tuotto käytetään 
sosiaalisin perustein valit-
tujen omaishoitajien työssä 
jaksamisen tukemiseen. 

Konsertin toteutti puu-
hakas naisleijonaklubi LC 
Rovaniemi/ Ronjat. 

Kuva: Ismo Jokinen
Teksti: Elsi Malkki

Yhteydenpito on tavallaan ns. normaalia eikä valvomisen tyyp-
pistä holhoavaa seuraamista, mikä asianomaiselle usein aihe-
uttaa tunteen rasituksena ja vaivana olemisesta. Myös turhat 
hälytykset ovat jääneet pois, kertoo Pasi

 Tänä päivänä jo noin puolet ensi sijaisista yhteyshenkilöistä 
on omainen. Hoitoketjun muut toimijat voidaan tapauskoh-
taisesti sopia omaisten kanssa.

Vastaanotto on ollut tosi hyvää niin että järjestelmämme 
ympärille on rakennettu jopa kerrostaloja, palvelutaloja ja eri-
tyisasumisen yksiköitä. Suurin käyttäjäryhmä ovat ehdottomas-
ti julkisen sektorin laitokset yhteensä laskien noin 5000 vuo-
depaikkaa. Myös laitosympäristöjen hoitajilta olemme saaneet 
runsaasti hyvää palautetta laitteistojen toimivasta neuvonnas-
ta ja ohjauksesta. Mikä antaa heille tarvittavan tuen ja turvan 
työnsä hoitamiseksi. 

100 vuotiaiden tuplajuhlaa
Lionsklubit ovat jo 100 vuotta maailmanlaajuisesti avustaneet 
niin nuoria kuin ikääntyneitä, sairaita ja muuten apua tarvit-
sevia. Kun nyt myös Suomi juhlii 100 vuoden itsenäisyyttään 
voisivat lionit L-piirissä (ehkä muutkin seuraavat perässä) kak-
sinkertaisen juhlavuoden merkeissä ottaa Punaisen Sulan kautta 
nuorille suunnatun kampanjan lisäksi ottaa toiseksi avustamisen 
kohteeksi omaishoitotyön ja yksinasuvat vanhukset. 

Juhlan kunniaksi voitaisiin etsiä apua esimerkiksi tarjoamal-
la Hoivaturvan kokeilua määräaikaisena yksin kotona elävälle 
tai omaishoitajan jatkuvan huolenpidon varassa olevalle. Lio-
nit voisivat tässä olla Seniortekin yhteistyökumppanina link-
kinä ja oman lähipiirinsä parhaiten tuntevina rakentamassa ja 
auttamassa yhdessä lähipiirin kanssa tällaista iäkkäiden ”turva-
renkaan” rakentamista.

Omasta kodista ei haluttaisi lähteä laitokseen, mutta tietty 
epävarmuus selviytymisestä on olemassa. Voi olla myös ettei 
edes ole ketään sukulaisia ja tuttavapiirikin voi olla vähäinen. 
Ikääntynyt ei haluaisi olla vaivaksi kenellekään eikä halua aset-
taa huolehtimisen paineita kenellekään. Omaishoitajan taakka 
on usein kestämättömän raskas – tämä voisi tarjota myös siihen 
keventäviä hetkiä. – Eikö tuohon kuvioon sopisi periaatteem-
me ”Me palvelemme” ”We serve”

Kari Heikkilä

Pariskunta on ollut nai-
misissa vuodesta 1969 
lähtien. Saara on toi-

minut kokopäiväisesti mie-
hensä omaishoitajana eli siitä 
lähtien, kun hän jäi 64-vuo-
tiaana eläkkeelle omasta 
työstään. Sitä ennen Saa-
ra työskenteli osa-aikaisesti 

Omaishoitajan raskas arki
Punaisessa tuvassa Paavalniemessä leivinuunin pinta tuntuu 
vielä lämpimältä eilisen lämmityksen jäljiltä. Talon emäntä 
Saara Ylipaavalniemi istahtaa tuvan pöydän ääreen ja ohjaa 
miehensä Pentti Olavin, kutsumanimeltään Ollin, istumaan 
pöydän päähän. Ollille on kertynyt ikää komeat 86 vuotta. 

lutettujen vapaaehtoistoimi-
joiden seuraan ja saada sitä 
kautta aikaa omien asioiden 
hoitoon tai harrastuksiin. Pa-
riskunta pitää toimintaa tär-
keänä.

 – Viriketoimintaa olisi 
hyvä olla parina päivänä vii-
kossa.  Vaikka oma kuntoilu 
on jäänyt vähemmälle, omas-
ta terveydestä huolehtiminen 
on ihan välttämätöntä, että 
jaksaa. Meillä on vain yksi 
elämä ja se pitää elää parhaal-
la mahdollisella tavalla, posi-
tiivinen Saara toteaa. 

Teksti: Elsi Malkki

miehen sairauden ehdoilla 
joitakin vuosia. 

– Muistista se alkoi. 
Aluksi ajattelin, että muistin 
heikkeneminen oli ihan nor-
maalia ikään liittyvää, kun-
nes Ollin Alzheimerin tauti 
diagnosoitiin vuonna 2007”, 
Saara toteaa.

Omaishoitajan 
arki on vaativaa  
Omaishoitajan saama kor-
vaus on varsin pieni, vaikka 
työtä on vuorokauden ym-
päri. Rutiineihin kuuluvat 
kaikki päivittäiset askareet 
ruoanlaitosta kodinhoitoon 
ja lääkkeistä huolehtimiseen. 

Ollin tauti on edennyt on-
neksi melko hitaasti, lääkitys 
on saatu vihdoin kohdalleen 
ja vointi on sen myötä hie-
man kohentunutkin. 

Muistin ja kuulon heik-
kenemisestä huolimatta Ol-
li on hyväkuntoinen ja aika 
nopea liikkeissään niin, että 
silmät saa hoitajalla olla se-
lässäkin. Saara kertoo, että 
kerran mies katosi ja huoli-
han siitä tuli. 

– Piti vähän lähteä kyläi-
lemään, totesi Olli, kun oli 
päätynyt naapuriin kahvil-
le. Saara ja erityisesti kotona 
viihtyvä Olli ovat tyytyväi-
siä siitä, että voivat asua ko-

tona yhdessä poikansa per-
heen kanssa.  

Pienikin vaihtelu  
tuo vireyttä 
Helmikuussa Olli vietti vii-
kon kuntoutusjakson Rau-
tiosaaren palvelutalossa. Se 
oli kuulemma mukava viik-
ko. - Siellä höpöteltiin keske-
nään, katseltiin tv:tä ja siel-
lähän mie vähän lihoinkin, 
selvittää Olli vatsaansa tapu-
tellen. 

Tiistaisin Saara vie puo-
lisonsa Taukopirtille ja käy 
sillä välin itse uimassa. 
Omaishoitaja voi tuoda lä-
heisensä Taukopirtille kou-

A vustimme paikallisen nuorten jalkapallojoukkueen 
osallistumista Portugalissa pidettävään kansainväli-
seen jalkapalloturnaukseen ja järjestimme Golf-ta-

pahtuman Kemissä. 

Puuhapaku hittituote
Lisäksi tuimme Kemin kaupungin nuorisotoimen Puuha-
pakun toimintaa. Voitaneen sanoa, että Puuhapaku oli yksi 
kesän hittituotteista nuorten keskuudessa. Puuhapaku kier-
telee Kemin alueella erilaisissa tapahtumissa. Pakun kyydis-
sä on nuorille välineitä erilaisiin tekemisiin kuten peleihin ja 
urheiluun. Ja jos sää sallii, niin Pakusta löytyy myös kaikkien 
rakastamat löhösäkit, joissa on mukava vain hengailla. 

Arktinen elämys vieraalle
Joulun aikaan klubilaisemme tarjosi australialaiselle Lions-
vaihdossa olleelle Bryley’lle arktisen kokemuksen suomalaisin 
perintein. Uusien kokemusten myötä Bryley saateltiin Lop-
piaisen jälkeen kotimatkalle.

Konsertti Ystävyydelle
Niin ikään teimme päätöksen järjestää helmikuussa 2017 
Ystävävyydelle-konsertti Kemin kirkossa. Konsertin teema 
sopii hyvin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Yhdessä -tee-
maan. Ja yhdessä konserttia on onnistuneesti suunniteltu-
kin, taasen LC Kemin kanssa. Ohjelman sisällöstä vastaavat 
paikalliset kuorot Säkenöivä! ja Laululeidit sekä Lapsikuoro 
Ritan Remmi.

Pohjoiskalottitapahtuma Kemissä
Luoston vuosikokouksessa ilmoitimme päättäneemme ottaa 
haasteen vastaan ja järjestää Kemissä Lions Pohjoiskalotti-
tapaaminen 5.–7.5.2017 yhdessä LC Kemin kanssa. Koko-

uspaikkana toimii Kemin keskustassa hyvästä palvelusta ja 
sijainnista tunnettu Kemin kulttuurikeskus. Päivien aika-
na puhumme tietenkin Lionismista, tapaamme ystäviä ja 
vaihdamme kuulumisia, sekä tutustumme mm. kaupungin 
tunnettuihin matkailutuotteisiin Kemin LumiLinnaan ja 
Jäänmurtaja Sampoon. Ohjelmassa ovat huomioitu monipuo-
lisesti myös avecit. Laittakaahan päivämäärät ylös kalenteriin!

Oikein hyvää 100 -vuotisjuhlavuotta – nähdään Kemissä 
Pohjoiskalottitapaamisessa!

Toivottelevat
Anne Viipuri-Sihvo ja Marja Kynsijärvi

Merenhelmet monessa mukana 

Perinteisten palveluaktiviteettien ku-
ten ikkunoiden pesun, Nordeassa ol-
leen joulukuusi-lahjakeräyksen, vauva-
arvaus -arpojen myymisen ja myyjäisten 
lisäksi teimme mm. seuraavaa...

– HoivaTurva toimii ilman kiinteistöön tehtäviä asen-
nustöitä muutaman liiketunnistimen tarrakiinnityk-
sellä ja mahdollisesti ulkona liikkumisen turvaksi gsm- 
paikannuslaite, joka toimii samalla vaikka puhelimena, 
esittelee Pasi Nurmela. Kuva Rainer Hiuspää
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Sunnuntai aamupäivän aikana presidenttipari tutustui 
Vuokatissa Tenetin koululla rauhanjulistekilpailutöi-
hin ja palkitsi niiden tekijöitä. Kajaanissa oli vuorossa 

tutustuminen LC Kajaani/Linnan laskiaisriehaan. Sieltä mat-
ka jatkui Rovaniemelle välillä Pudasjärvellä pysähtyen. Vie-
railuohjelma oli todella tiivis, kun puoleentoista päivään piti 
sovittaa vierailijoiden toiveita käyntikohteista. 

Tutustuminen Rovaniemen leijoniin
L-piirin ensimmäinen kohde oli sunnuntai-iltana osallistu-
minen Rovaniemen lioneiden lohkojen tapaamiseen, missä 
käsiteltiin 100 juhlavuoden perintöprojektia. Maanantaina 
aamutuimaan olikin vuorossa tutustuminen Lappset Group 
OY:n toimintaan ja esim. juuri perintöprojektiin liittyviin uu-
siin tuotteisiin. Erityistä ihastusta herätti yrityksen ideoimat 
niin lapsille kuin myös ikääntyneemmille senioreille valmis-
tamat leikki- ja virkistysalueiden toiminnalliset välineistöt. 
Intialaiset halusivatkin nyt kehitellä lapsille jo rakentamien-
sa alueiden rinnalle myös senioripuistoja. Esittelijänä toimi 
hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo. Välillä käytiin 
shoppailemassa ja testaamassa intialaisravintolaa. 

Joulupukki ja poroajelu huippuhetki
Päivän kohokohta lähestyi, kun vuorossa oli vierailun ”tär-
kein” tapaaminen Pajakylässä joulupukin luona ja juttua riitti. 
Iltapäivällä oli aika pukeutua kelkkahaalareihin ja suunnata 
Konttaniemen Porotilalle. Ensin Lapin kaste ja sen jälkeen 
valmistautuminen lähes tunnin mittaiselle porosafarille pak-
kasen kiristyessä. Safarin päätyttyä oli mukava asettua takka-
tulen äärelle ja nauttia makoisat voileipä ja kampanisu kahvit 
– uutena kokemuksena kuksista. Illan jo hämärtyessä takaisin 
hotellille vaatteiden vaihtoon ja ansaitulle iltapalalle.

Kaivosteollisuus ja kelkkatehdas kiinnosti
Tiistai aamuna Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko 
Lotvonen otti vieraat vastaan kertoen Rovaniemen historiasta 
ja nykypäivän menosta, sekä turistien lisääntyvästä matkailus-
ta. Erikoisesti Aggarwal oli kiinnostunut alueen kaivosteolli-
suudesta ja kelkkatehtaasta samoin korkeatasoisesta ja moni-
puolisesta koulutuksesta mm. yliopiston osalta. Muutenkin 
hän puolisonsa Navitan kanssa ihmettelivät lioneiden suurta 
määrää Lapissa sen väkilukuun suhteutettuna samoin aktivi-
teettivarojen vahvaa suuntaamista lasten ja nuorten hyväksi.

Vähän yli päivän mittaisen Rovaniemen vierailun 26.-
28.2. välisenä aikana varapresidentti Dr. Aggarwal ja puoli-
so Navita seurueineen kokivat upeita hetkiä Lapin luonnos-
sa ja muutamassa Lions-tapahtumassa. Näkemättä jäi paljon 
asioita - esimerkiksi toivottuja revontulia ei saatu taivaalle.

Rovaniemen yhdeksän klubin lohkoforumiin osallistuivat myös kansainvälinen varapresidentti Dr. Aggarwal, kansainvälinen johtaja Markus 
Flaaming, puolisot Navita sekä Susanna. Aggarwalin yksi ihmetyksen aihe olikin miten paljon esimerkiksi Lapissa ja Rovaniemellä on lioneita 
suhteutettuna alueen väkilukuun.

Dr. Aggarwalia kiinnosti Rovaniemen kaupunginjohtajan esittelemät asiat ja hän kyseli paljon. 
Erityisesti hän halusi tietää enemmän esim. kultakaivosteollisuudesta, kelkkatehtaasta ja matkailusta.
Ihmetystä herätti Rovaniemen historiasta myös että sodan aikana Rovaniemeä ei pommitettu vaan poltettiin.
Rovaniemen  yliopistot herättivät myös ihailua suomalaisten korkeasta kouluttaumisesta.
Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen luovutti Dr. Aggarwalille Rovaniemen kirjan sekä joulumusiikkia.

Dr. Aggarwal palkitsi ansiokkaasta tehdystä työstä 
Lions-toiminnan hyväksi Erkki Kämäräisen ja Sirkka 
Lankilan kansainvälisen presidentin Certifikaatilla

Tutustuminen Lappset Group Oy:n  toimintaan ja yh-
teistyötuotteiden esittelyä Lions-järjestölle 100 juhla-
vuoden perintöprojektin merkeissä.
Dr. Aggarwal  ihmetteli kuinka täällä lionit panostavat 
aktiviteettien kautta erityisesti nuoriin ja lapsiin. Kui-
tenkin toisaalta myös seniori-ikäisille on tässä teolli-
suuslaitoksessa suunniteltu oman aktiviteettipuiston 
välineistöt. Iltapäivällä oli aika pukeutua kelkkahaalareihin ja 

suunnata Konttaniemen Porotilalle. Silmiä hivelevien 
valkeiden hankien keskellä pakkasen nipistellessä poski-
päitä eteläisen pallonpuoliskon ihmiselle syntyi syvälle 
kehoon kulkeutuva nautinnon tunne. Istua reessä Lapin 
luonnon keskellä ilman kiirettä – miten monelle kiireet-
tömyyden tunteen saavuttaminen onkaan outo asia.

Rovaniemellä vierailun aikana olivat menossa mukana kansainvälinen johtaja Markus 
Flaaming ja Susanna Gustafsson, piirikuverööri Markku Kylmälä ja Raija sekä vierai-
lunjärjestelyistä vastanneet aiempi piirikuvernööri Jarmo Rastas ja Pirjo.

Lapin valkea lumi ja pakkanen lumosivat intialaiset vieraat

Napapiirin ylitys niinkuin yleen-
säkin kaikenlaisten rajojen ylittä-
minen on aina ihmiselle mieleen-
painuva hetki. Tämän jälkeen oli 
hyvä siirtyä vielä harvinaisemman 
kokemuksen äärelle, joka ainakin 
lapsille on ikimuistoinen hetki – 
miksipä ei myös aikuiselle suotaisi 
hetki heittäytyä lapsenmieliseksi – 
–ainakin ennen siirtymistä Joulu-
pukin juttusille hänen kuuluisaan 
kammariinsa.

Joulupukin kammarissa 
käyvät Napapiirillä vie-
railevat ympäri maailmaa 
kuvauttamassa itsensä 
tämän kansainvälisesti 
hyvän tahdon, ystävyyden 
ja iloisen mielen tuojana 
tunnetuksi tulleen parta-
ukon hellässä syleilyssä. 
Myös Dr. Aggarwal oli 
ottanut tarkasti selkoa 
tämän muhkeapartaisen 
herran taustoista. Hän oli 
saanut selville, että myös 
Joulupukki on liittynyt 
Lions-joukkoon jäseneksi. 
Niinpä hän luovutti Jou-
lupukille Lions-järjestön 
100 vuotisjuhlapinssin.

Varapresidentti 
Dr. Naresh 

Aggarwal ja puoliso 
Navita saapuivat 
lauantaina New 

Delhistä Kajaanin 
lentokentälle. Täällä 

otimme vastaan 
vieraat ja jatkoimme 
matkaa Vuokattiin 

sotkamolaisten 
klubien tapaamiseen. 

Sieltä riennettiin 
Kuhmoon, jossa 

vieraat osallistuivat 
KVN:n iltajuhlaan. 

Teksti ja kuvat: 
Aiempi piirikuvernööri 
lion Jarmo Rastas

Kahvitauolla Dr. Aggarwal ja puoliso 
Navita saivat omat aidot käsityönä tehdyt 
pahkakuksat. Markus Flaaming kertoo 
myös ensi kertaa kuksaa kädessä pitävälle, 
että pohjaan signeerattu kuksan omistajan 
nimi on siellä vastapäätä istuvaa varten, 
joka näin näkee pöytäkumppanin nimen 
tämän juodessa kuksasta.
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T oukokuun  munkkirallin myyntituo-
ton ja syyskauden toiminnan tulok-
sena 7600 euron tavoitteemme Pu-

Su-keräykseen melkein saavutettiin. Kiitos 
aktiivisille ja idearikkaille  Petronelloille. Ak-
tiviteetit sijoittuivat tasaisesti jokaiselle syys-
kauden kuukaudelle, joten mahdollisimman 
moni Petronella on päässyt osallistumaan ke-
räykseen.

Lettupuotia
Lettupuoti Rovaniemen Wanhoilla  Mark-
kinoilla on ollut pääaktiviteettimme jo use-

Kirkkokonsertti 
Simon kirkossa
LC Simo järjesti Simon kirkossa joului-
sen kirkkokonsertin, jonka tuotto meni 
Punainen Sulka -keräykseen. Konsertin 
pääsolistina  esiintyi oli simolaissyntyinen 
mezzosopraano, Wienin oopperan solis-
ti Tuija Knihtilä. Säestäjänä toimi niin 
ikään simolaislähtöinen musiikinopettaja 
Piia Knihtilä Oulusta. Lisäksi esiintyivät 
simolaiset nuoret Saana Pitkänen (kante-
le), Pinja Tikka (viulu) sekä Timo-Pekka 
Miettinen (kontrarabasso). 

Kirkon täyttänyt kuulijajoukko oli 
tyytyväinen konsertin lopuksi kukitettu-
jen esityksiin.

Yhteistyöllä palvellen 

Punainen Sulka keräystavoitteeseen
Lions toiminta on parhaim-
millaan mukavaa yhdessä 
tekemistä. Klubin presidentin 
teema kaudelle 2016–2017 
on ”Toimintaa kaikkien iloksi. 
Palvelulla hyvinvointia kaikille 
nuorille”. Syyskautemme koos-
tuikin monesta eri palvelevas-
ta aktiviteetista.

amman vuoden ajan.  Myyntitapahtuman 
valmistelut aloitetaan jo hyvissä ajoin, sillä 
markkinat on järjestetään elokuussa ennen 
kauden käynnistämistä.  Petronellojen lettu-
reseptin raaka-aineissa ei tingitä ja sen vuoksi 
olemme Wanhoilla Markkinoilla jo tunnettu 
koju herkullisista letuista. Jonotusta syntyi, 
vaikka lettuja paistettiin neljällä eri pannulla.

Tilkkupeitot, villasukat, 
Syyskuussa talkoiltiin tilkkupeittoja Rova-
niemellä syntyville maahanmuuttajavauvoil-
le. Materiaalihankintoja tuki mm. Ottobre 

K uvernöörineuvosto päätti marraskuus-
sa 2014 Ylivieskassa myöntää Punai-
sen Sulan keräysvaroista seitsemän 

prosentin osuuden käytettäväksi nuorten 
elämisentaitoja vahvistavaan yhteistyöhank-
keeseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Elä-
misentaitoja–Lions Quest -ohjelman, Lasten 
ja nuorten säätiön, Nuorten mielenterveys-
seura Yeesi ry:n, Partiolaisten ja Aseman lap-
set ry:n kanssa.

Yhteistyökumppanit ovat koostaneet vii-
si projektia palvelemaan piirien erilaisia tar-
peita. Piiri voi halutessaan valita hankkeista 
projektin tai projekteja, jotka se toivoo yh-
teistyökumppaneiden toteuttavan alueellaan 
Punaisen Sulan tuotoilla. Projektien toteu-
tusvastuu on toimintaa järjestävillä yhteis-
työkumppaneilla, mutta leijonilla on mah-
dollisuus osallistua hankkeisiin eri tavoin. 
Leijonien tulisi ainakin varmistaa toivomansa 
kohderyhmän eli oppilaitoksen, lastenkodin 
tai muun valitsemansa organisaation haluk-
kuus osallistua projektiin.

Päätös piirin toivomista hankkeista tu-
lee tehdä 30.4.2017 mennessä. Hankkeet 
on mahdollista käynnistää aikaisintaan 
8.10.2017, mutta niitä ei ole pakko toteut-
taa heti käynnissä olevan kauden aikana. Niin 
halutessaan piiri voi toki myös päättää olla 
osallistumatta projektiin.

 
Valittavissa olevat projektit
1. Yläkoulut ja unelmat
Projektissa piirin valitsemille yläkouluille jär-
jestetään unelmiin liittyvä iltapäivä, jolloin 
joku julkisuudesta tunnetuista henkilöistä 
kertoo yläkoululaisille omasta elämästään, 
unelmistaan ja tavoitteiden saavuttamisesta. 
Tunnin on tarkoitus vahvistaa nuorten uskoa 
tulevaisuuteen ja inspiroida heitä seuraamaan 
omaa polkuaan. Tunnin jälkeen koululla voi-
daan vihkiä käyttöön oma hyvinvointipis-

Elämänhallintataitoja nuorille yhteistyöhankkeella
Kevään 2017 aikana piireillä on mahdollisuus valita nuorten 
elämisentaitoja tukevia projekteja toteutettavaksi alueellaan 
Punainen Sulka -kampanjan keräystuotoilla.

te/olohuone, jonka tarkoituksena on lisätä 
kouluviihtyvyyttä sekä tarjota aktiviteetteja 
mielenterveyteen liittyen. Samassa yhteydes-
sä koulun henkilökunnalle järjestetään tiivis 
Elämisentaitoja – Lions Quest -koulutus, jo-
ka antaa opettajille välineitä tukea nuorten it-
seluottamusta ja matkaa kohti unelmia.

 
2. Taideprojekti
Taideprojekti tarjoaa vaikeissa elämäntilan-
teissa oleville nuorille tavan ilmaista tuntei-
taan taiteen kautta. Projekti järjestetään piirin 
toivomalle kohderyhmälle kuten paikalliselle 
lastenkodille, erityisluokalle, vastaanottokes-
kukselle tai vaikkapa nuorisotalolle. Lasten 

ja nuorten säätiön kouluttamien ammatti-
taiteilijoiden vetämä 30 tunnin projekti voi 
nivoutua esimerkiksi valokuvauksen, sirkuk-
sen, teatterin, musiikin, elokuvan tai kuva-
taiteen ympärille.

Taideprojektin yhteydessä nuorten elämi-
sentaitoja vahvistetaan Yeesi ry:n mielenter-
veysaiheisten harjoitteiden avulla ja organi-
saation aikuisille järjestetään Elämisentaitoja 
- Lions Quest-koulutusta. Projektin tarkoitus 
on vahvistaa nuorten sosiaalisia taitoja, itse-

kaikki Suomen nuoret metsään. Tässä pake-
tissa kohderyhmän aikuiset, esimerkiksi las-
tenkodin työntekijät käyvät luonto- ja ret-
kitaitoja sekä retkenjärjestämisen osaamista 
vahvistavan koulutuksen ja järjestävät oman 
organisaationsa nuorille oman retken yhdes-
sä partiolaisten kanssa. Osallistuvalle nuorelle 
retki tarjoaa erilaisen päihteettömän elämyk-
sen, opettaa retkeilyn ja luonnossa liikkumi-
sen perustaitoja sekä mahdollistaa yhteistoi-
minnallisten taitojen harjoittelun.

Lisäksi organisaation aikuisille voidaan 
järjestää Elämisentaitoja – Lions Quest -kou-
lutus, jolloin ohjelman toimintoja voidaan 
käyttää retken aikana ryhmäytymiseen ja 
elämisentaitojen harjoitteluun. Retkeen on 
mahdollista yhdistää myös Yeesi ry:n mie-
lenterveyteen liittyviä toimintoja.

5. Kulttuurien välistä 
ymmärrystä lisäävä projekti
Kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia esi-
merkiksi musiikin, sirkuksen tai kuvatai-
teen ympärille yhdistävä taideprojekti tarjo-
aa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin 
ja kulttuureihin sekä lisätä ymmärrystä eri-
laisten ihmisten välillä. Yhteensä 20 tunnin 
projektin lopputuotos voidaan esitellä pai-
kallisessa kyläjuhlassa tai -tilassa. Maahan-
muuttajien parissa toimiville työntekijöille 
järjestetään Elämisentaitoja - Lions Quest 
-koulutusta nuorten elämisentaitoja, itse-
luottamusta ja vuorovaikutustaitoja vahvis-
tamaan.

Lisäksi piirit voivat halutessaan selvittää 
yhteistyömahdollisuuksia Aseman lapset 
ry:n eri puolilla maata sijaitsevien toimi-
pisteiden kanssa.

Lisätietoa Lions-liiton www-sivuilta 
Jäsenille osiossa.

S yyskaudella televisiossa on PuSu näky-
nyt kahdella kanavalla viikon aikana 
nähtyjen tietoiskujen ansiosta.  Ensin 

lokakuussa Maikkarin puolella lähetettiin 52 
puolen minuutin mittaista mainosta ja mar-
ras-joulukuun taitteessa YLE:n kanavilla sa-
moin.  Mainoksilla oli huomattavan suuri 
merkitys kansalaisten keskuudessa.  Lipas-
kerääjiltä saatujen palautteiden perusteella 
tietämys Punaisesta Sulasta oli aivan eri luok-
kaa kuin maaliskuussa avajaisten yhteydessä 
keräyksissä kuultujen kommenttien anti an-
toi ymmärtää.

    Turun vuosikokouksessa jaettu ja myö-
hemmin poissaoleville klubeille toimitettu 
PuSu-muistitikku on ollut oivallinen lisäys 
tiedon levityksessä.  L-piirissä hyödynnettiin 
loistavalla tavalla tikun sisältö – paikalliset 
tekivät pelkästään tikun pohjalta lehden, jo-
hon hankkivat tukun mainoksia keräten sie-
voisen potin PuSulle.  Tätä ideaa ehtii vielä 
soveltaa kaikissa muissakin piireissä ympäri 
Suomen maan.

    Punaisen Sulan tuntemusta on lisäksi 
levitetty paikallislehtien sivuilla.  Aktiivisille 

Punaisen Sulkaan 
kirivaihde päälle

Seitsemännen Punaisen Sulka -keräyksen viimeiset kuukaudet ovat 
käsillä.  Porin vuosikokouksessa 2014 asetettuun tavoitteeseen 5 
miljoonaa euroa on vielä matkaa, mutta klubien aktiivisella toimin-
nalla tavoite tulee täyttymään – näin uskon. Tätä kirjoitettaessa 
loppiaisen jälkeen ollaan lukemissa 1,8 miljoonaa euroa. 

klubeille tulevat toimikunnalta suuret kiitok-
set omatoimisesta työstä tässäkin suhteessa.

    PuSu-konsertteja on pidetty todella pal-
jon.  Klubit ovat saaneet hankituksi tunnet-
tuja artisteja, joiden taito ja maine ovat hou-
kutelleet kuulijoita runsain määrin.  Suurin 
PuSu-konsertti pidettiin 3.12.2016 Hartwall 
Areenalla, jossa taiteilija Juha Tapio piti 9000 
kuulijalleen loistavan kolmituntisen tapahtu-
man.  Ennen varsinaista konserttia hän lah-
joitti PuSulle 35000 euron shekin!

   L-piiri koordinaattorinaan Jarmo Ras-
tas on osoittanut jo idearikasta PuSu-toimin-
taa, kuten edellä totesin. Joulukuun lopun ti-
laston mukaan 5 klubia yltänyt tavoitteeseen. 
Onnittelut kaikille jo tässä vaiheessa, mutta 
uskon tähän ryhmään liittyvän vielä monta 
muutakin klubia.

    Kiitokset kaikille klubeille, leijonille ja 
yhteistyökumppaneille, jotka olette tehneet 
arvokasta työtä Suomen nuorison hyväksi. 
100-vuotias Suomi nuorisoineen kiittää.

Matti Tieksola
puheenjohtaja

PuSu toimikunta

K uusi klubia on jo ylittänyt lasketun 
tavoitteensa piirissämme. Näitä ovat 
Keminmaa, Keminmaa Neidonken-

kä, Pudasjärvi, Rovaniemi Lainas, Sodankylä 
Sompio ja Taivalkoski.

– Klubit ovat suorittaneet Punainen Sul-
ka keräyksen tavoitteen saamiseksi mm. li-
paskeräyksiä, tuotemyyntiä ja konsertteja, 
myyjäisiä, markkinatapahtumia järjestämällä 
sekä jokavuotisilla klubin omien aktiviteetti-
tuotoilla. Monenlaista tapahtumaa on vielä 
kevään aikana tulossa klubien toimesta, ku-
vailee tilannetta piirikoordinaattori Jarmo 
Rastas huomauttaen, että todellinen tilan-
ne on tuota prosenttilukua parempi koska 
useilla klubeilla on vielä tulouttamattomia 
keräysvaroja.

Viime vuoden kevään vuosikokouksen yhteydessä kuusi ns. pikastarttiklubia sai 
vastaanottaa klubilleen kiitoksena asiasta kertovan kunniakirjan piirikoordinaattori 
Jarmo Rastaan ja piirikuvernööri Kauko Niemelän ojentamana.

L-piirissä edetty 
monipuolisin aktiviteetein

L-piirin klubien 
tavoite on noin 
231 000 euroa, 
josta tammikuun 
tilanteen mukaan 
on koossa 42%

luottamusta ja rohkeutta olla oma itsensä sekä 
antaa nuorten parissa työskenteleville aikui-
sille työkaluja vahvistaa näitä taitoja päivit-
täisessä toiminnassa.

 
3. Mentorointi-applikaatio
Tässä projektissa leijonat pääsevät suoraan 
kontaktiin nuorten kanssa mentorin roolis-
sa. Kyseessä on Lasten ja nuorten säätiön mo-
biilipalvelu, jonka kautta nuoret voivat ottaa 
yhteyttä aikuiseen nimettömänä Heippa-app-
likaation kautta. Palvelu tarjoaa nuorille ka-
navan olla yhteydessä turvalliseen aikuiseen 
esimerkiksi ruoanlaittoon, ihmissuhteisiin, 
yksinäisyyteen tai vaikka opiskeluun liittyvis-

sä kysymyksissä. Mentoreiksi ilmoittautuvat 
leijonat saavat koulutuksen ja nimeävät pro-
fiiliinsa aihealueet, joissa heihin voi olla yh-
teydessä. Oikeita nimiä ei paljasteta, elleivät 
keskustelukumppanit keskenään niin päätä.

 
4. Metsäretki
Luonto tarjoaa loputtomasti mahdollisuuk-
sia liikkumiseen, ajanviettoon ja hyvinvoin-
nin ylläpitämiseen. Suomen 100-vuotisjuh-
lan myötä partiolaisten tavoitteena on viedä 

Sulkalähettiläs Päivi Mäkinen tulkisti upeasti 
Edith Piafin säveliä Tapani Purasen säestäessä. 
Päivi ja Tapani esiintyivät Rovaniemellä 
15.10.2016 ja Kuusamossa 10.2.2017.

-yritys. Tilkkupeitot, pehmoleluja ja villa-
sukkia luovutettiin joulukuussa Rovaniemen 
kaupungin maahanmuuttajasosiaalityölle, 
jotka välittävät tuotteet asianosaisille.

Konsertti isille
Marraskuussa järjestimme isäinpäiväkonser-
tin Wiljamissa yhdessä Rovaniemen kaupun-
gin kansalaisopiston kanssa.  Salin täysi yleisö 
sai nauttia Acro-orkesterin ja K60 –Pop kuo-
ron vetämän konsertin svengaavasta menos-
ta. Väliajalla maistuvia nautintoja tarjoilivat 
Petronellat herkkuleivonnaisin, joita sai myös 
ostaa kotiinkin vietäväksi.

Joulumyyjäiset
Joulumyyjäisissä möimme arpoja, joiden pal-
kintoina oli mm upeita herkkukoreja. Lisäk-
si tarjolla oli yhdessä tehtyjä ruususytykkeitä. 
Jouluviikolla tuimme Lapin syöpälasten ver-
taistuki – ja virkistystoimintaa  lahjoituksella. 
Lahjoituksen tuella perheitä osallistui Songan 
ulkona toteutettavaan joulufantasia näytök-
seen. Kevätkaudella kartutamme hallintoti-
liämme ja loput keräystavoitteesta saamme 
toisen kerran toteutettavasta munkkirallista 
Vapun aikaan. Tästä on hyvä jatkaa kautta. 

Riitta Pietarila, 
LC Rovaniemi 

Petronella
presidentti
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L-piirin tasakymmenvuosia juhlivat  klubit

LC Tornio Pudas vietti 40 vuotisjuh-
liaan 15.10.2016. Juhlapäivän oh-
jelmaan sisältyi päivällä käynnit 

edesmenneiden klubin lioneiden haudoilla sekä 
tilaisuus paikallisten nuorten harrastajien muis-
tamisen merkeissä yhteensä noin 5000 euron sti-
pendein. 

Iltajuhlassa Tornion Park-Hotellissa juh-
lapuheen piti Suomen Lions-liiton pääsihteeri 
Maarit Kuikka. Juhlassa muistettiin ansio-
merkein klubin lioneita sekä ladyjä. Melvin 
Jones jäsenyyden saivat Kari Strand ja 
Jouni Liiti. Klubin vaiheita katseltiin lion 
Simo Lomanin DVD-versioksi kokoaman 
kuvakertomuksen välityksellä.  DVD:n myyn-
nistä koostuvat tulot ohjataan Punainen Sulka 
keräykseen. (KH)

Hyviä asioita 60 vuotta koko kylälle

L auantai 3.9.2016 
oli Ylitorniolla yhtä 
60-vuotisjuhlaa päi-

vä- ja iltajuhlien muodossa. 
Asiaan kuuluvan arvokkuu-
den mukaisesti klubia onni-
teltiin, pidettiin puheita ja 
nautittiin musiikkiesityksis-
tä. Juhlapuheen piti Suomen 
Lions-liiton puheenjohtaja 
Heikki Hemmilä.

Klubin perustajia oli 12 
ja heistä on elossa vielä ny-
kyisin Helsingissä asuva Paa-
vo Isomaa. Tällä hetkellä toi-
mivia jäseniä klubissa on 40 
ja aikojen saatossa avustus-
muodot ja kohteet ovat elä-
neet ja mukautuneet ajan 
henkeen.

Palvelua ja 
rahankeruuta 
Monipuolisen juhlahistorii-
kin kautta lion Timo Lei-
nonen oli tiivistänyt hyvän 
kuvan klubin monipuoli-
sesta toiminnasta, josta täs-
sä muutama ote. Omien 40 

Pohjanakat juhli 
20 vuottaan

Ylä-Kainuun Yrittäjänaisten esittämän Rakkaudentunnustus Isän-
maalle-teatteriesitys juhlisti LC Kuusamo Pohjanakkojen 20 vuotista 

taivalta viime vuoden helmikuussa. Juhlan kunniaksi Pohjanakat 
toivat Kuusamotalon Oulankasalin estradille loppuunmyydyn salin 

yleisöjoukolle tämän suuren suosion saavuttaneen esityksen.

60 vuotta
LC  Ivalo 5.2.1956
LC  Ylitornio 8.11.1956
LC Pello 18.3. 1957
 
50 vuotta 
LC Tervola 2.1.1967
LC Tornio/Raja 4.11.1967

40 vuotta
LC Tornio/Pudas 25.10.1976
LC Rovaniemi/Pöyliö 12.1.1977

30 vuotta
LC Kittilä/Levi 17.5.1987

20 vuotta
LC Tornio/Mamselli 10.4.1997
LC Kuusamo Pohjanakat   26.11.1995

Juhlassa palkitut 50-, 
40- ja 30- vuotismitalin 
saaneet sekä Arne Rita-
riksi ”lyöty”  lion Jorma 
Koivisto sekä Melvin 
Jones- jäsenyyden saanut 
Raimo Myssylä.  

Tornio/Pudas 40 vuotta

Juhlapuheen piti Suomen Lions-
liiton pääsihteeri Maarit Kuikka.

Lions Club Ylitornio aloitti toimintansa vii-
dentenä klubina Lapissa vuoden 1956 joulu-
kuussa. Tuolloin lioneiden tarjoamaa apua 

tarvittiin monenlaisten toimintojen käynnis-
tymiselle ja tukemiseen.

lionsvuotensa täydentämät 
dokumentit kertoivat, että  
alkuaikojen avustuskohtei-
na olivat perinteiset partio, 
urheiluseurat, koulut, Oulun 
yliopiston oppilasasuntola, 
kirkonkylän luistinrata, rin-
tamamiehet, syöpäyhdistys, 
ja rajaseudun ystävät. 

Toteutettiinpa syksyl-
lä 1968 myös Lauri Impi-
ön pääarkkitehtina ideoima 
”pottusouvi ”, jossa Ylitorni-
on kunnan alueelle jaettiin 
17000 kg perunoita.

Esimerkkinä 1990-luvun 
lopun monista aktiviteeteis-
tä mainittakoon partiolaisten 
suunnitteleman Eholammen 
elämys-projektin tukeminen 
kolmena vuotena sekä päätös 
ostaa Ainiovaaran Jäähalliyh-
tiön osakkeita ja näin tukea 
yleishyödyllistä toimintaa. 

Rahalähteenä avustustoi-
miin ovat olleet jäänlähtö-
veikkaus, paperinkeräykset, 
lehtitilauksien hankinta, jää-
rata-ajot, tervanpoltto ja ve-

touistelukisat. Lentokentän 
aidanteosta alkoivat puiden 
istutukset ja raivaukset. Li-
säksi tulivat pihan siivouk-
set, pullojen keruu ja viimek-
si linnunpönttötalkoot.

Ylitornion Joulu 
pääaktiviteetti
Pääaktiviteetiksi klubille kui-
tenkin muotoutui nyt jo 32 
vuotta ilmestynyt Ylitorni-
on Joulu. Lehden avulla klu-
bi on samalla tallentanut yli 
1300 sivua Ylitornion histo-
riaa. 

Omien aktiviteettien li-
säksi klubi on osallistunut 
kaikkiin valtakunnallisiin 
lions-keräyksiin, kuten par-
haillaan käynnistyneeseen 
Punainen Sulka keräykseen 
jo kuusi kertaa.

Huomionosoituksia 
ja stipendejä 
Huomionosoituksina juh-
lassa Jorma Koivisto sai Ar-
ne Ritari- ja Raimo Myssylä 

Lion Jorma Koiviston Ritariksi lyömisen suoritti Lions-liiton puheejohtaja Heikki 
Hemmilä Armas Kriston toimiessa todistajana.

Yhdeksälle taholle ojennettiin 500 euron Juhlastipendit.

Melvin Jones-  ansiomerkin 
Lionsliiton pj. Heikki Hem-
milän ojentamana. Lisäk-
si muistettiin ansiomerkein 
myös pitkään lion toimin-
nassa mukana olleita klubin 
jäseniä puolisoineen 50-, 40- 
ja 30-vuotismitalein. 

Avustuksina jaettiin juh-
lan kunniaksi 500 euron 
stipendi seuraaville yhdek-

sälle: Ylitornion lukio, Sa-
ri Lantto, Mannerheimin 
lastensuojeluliitto,Ylitornion 
yhdistys, Ylitornion kun-
ta varhaiskasvatus, Päi-
vi Yliniva, Mellankiipijät 
ry, Anne Korva, Ylitornion 
VPK,nuoriso-osasto, Pauli 
Salmi, Ylitornion Kehitys-
vammaisten Tuki ry, Eeva 
Lovikka, Ristiveto lauluryh-

mä, Kati Välimaa ja Kaarlo 
Kauppi, Ylitornion Työttö-
mät ry, Satu Lehtonen ja Yli-
tornion Palvelutalo, Maarit 
Lahtela.

Teksti: Kari Heikkilä
Kuvat: Jorma Pietiläinen

Torpinkatu 3, Tornio, puh. 0400 468 750, www.variraitti.fi
Lauantaina 18.3.  Lions Club Pello juhlii 60 
vuoden toimintaansa Vihreällä Pysäkillä.

Hyväntekeväisyys-

TANSSIT
Pellon Rohkihallissa
pe 17.3.2017  klo 20–01

SUSANNA 
HEIKKI
TERVETULOA!

Kertyneet tuotot menevät 
Punainen Sulka  keräykseen
Järjestäjänä Lions Club Pello 
Tied. vastaa Markku Ilmavirta, puh. 0400 926 366

AUTOLIIKE OY, katu 3, 00000 Kaupunki. Varaa koeajosi: xxxxxxxxxx.LOGO

3008 BlueHDi 100 24.302,25 €. Vapaa autoetu 535 €/kk. CO2-päästöt 103 g/km, keskikulutus 4,0 l/100 km. 
3008, maailman paras moottori PureTech 130 Automaatti 29.715,55 €. Vapaa autoetu 615 €/kk. CO2-päästöt 120 g/km, keskikulutus 5,3 l/100 km.  
Kuvan auto, huippuvarusteltu 3008 GT BlueHDi 180 Automaatti 41.585,13 €. Vapaa autoetu 775 €/kk. CO2-päästöt 124 g/km, keskikulutus 4,8 l/100 km.

peugeot.fi

UUSI SUV PEUGEOT 3008

3008UUSI SUV
PEUGEOT
VIETY PIDEMMÄLLE KUIN YKSIKÄÄN KATUMAASTURI AIEMMIN

MAAILMAN PARAS MOOTTORI  /  UUSI NEROKAS iCOCKPIT®-OHJAAMO  /  UPEAN HIENOSTUNUT AJOKOKEMUS

Tervetuloa vakuuttumaan xx.xx.2017Tervetuloa koeajamaan!

PÖRHÖN AUTOLIIKE OY Keminmaa, Rovaniemi, Kuusamo

Ville Toivanen  020 762 4234 Keminmaa
Heikki Kraatari  020 762 4344 Rovaniemi
Markku Karjalainen  020 762 4142 Kuusamo

Esityksen tuotto ohjat-
tiin nuorten harrastus-
toiminnan tukemiseen 

sekä kevään viimeisessä ta-
paamisessaan 55 nuorelle 
apurahoina erilaisiin harras-
tuksiin. 

Jäsenistö kokoontui sa-
maisena iltana juhlimaan 
Ravintola Talonpöytään vie-
raidensa kera. Siellä muistel-
tiin muun ohjelman lomas-
sa klubin toimintaa vuosien 
varrella sekä huomioitiin an-
sioituneita jäseniä. Lämmin-
henkisessä juhlassa palkittiin 
yhdistyksen perustajajäsenet. 
Perustajajäsenistä PDG 
Hilkka Paloniemi lyötiin 
Arne Ritari -säätiön ritariksi 
ja PDG Raija Väre sai Mel-
vin Jones -jäsenyyden. 

Palvellen lähellä 
ihmisen arkea
Pohjanakkojen toiminnan 
lähtökohta on perustami-
sestaan lähtien ollut yhdessä 
palveleminen ja hyvänteke-
väisyys lähellä ihmisen arkea, 
ruohonjuuritasolla tehtynä ja 
ikään katsomatta. 

Pohjanakat ovat sekä ke-
ränneet monin eri tavoin 
varoja hyväntekeväisyyteen 
että auttaneet konkreettises-
ti. Auttamisen muodot ovat 
vaihdelleet vuosien aikana. 
Apu on kohdistettu pääasi-
assa paikallisiin tarpeisiin, 

mutta tarvittaessa myös maa-
ilmalle suorana katastrofi-
apuna sekä Punainen Sul-
ka- ja Nenäpäiväkeräysten 
muodossa.

Jaana Pesonen
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Marraskuisena pak-
kaspäivänä Hilimat 
ulkoiluttivat van-

huskoti Kurenkartanon pyö-
rätuoliasukkaita ja veivät hei-
dät vierailulle Pudasjärven 
kaupungintalolle. Siellä heille 
oli järjestetty kahvitilaisuus ja 
mahdollisuus tavata kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja 
Vesa Riekki ja hallintojohtaja 
Seija Turpeinen sekä keskus-
tella vanhusten asioista. Rat-
toisan kahvihetken lomassa 
oli yhteislaulua ja runonlau-
suntaa.

Hilimat vierailevat sään-
nöllisesti vanhusten yksiköis-
sä esimerkiksi ystävänpäiväti-
laisuuksien merkeissä. Nyt he 
haastoivat sekaklubi LC Pu-
dasjärven tekemään hyvänte-
keväisyystempauksen sellai-
selle ryhmälle, jossa tarvitaan 
auttavia käsiä. Tästä innostu-
neena Vesa Riekki lupasi vie-
railla seuraavana sunnuntai-
na Kurenkartanossa ja haastoi 
kunkin kaupunginvaltuu-
tetun tekemään hyvän teon 
vanhusten puolesta. Vaihto-
ehtona on vähintään 10 euron 
lahjoitus LC Hilimojen kaut-
ta vanhuksille. Klubin presi-
dentti Elvi Räisänen lupasi 
hoitaa  asiaa.

Hilimat palvelevat kaikenikäisiä Onnistuneet Venetsialaiset myrskystä huolimatta

Venetsialaisten järjestämisessä oli hyvin tärkeänä yhteis-
työkumppanina huvikeskuksen omistaja Pudasjärven 
Urheilijat, jotka järjestivät puitteiden lisäksi ruokailun 

ja ravintolamyynnin. Puolenyön aikaan sytytettiin Jyrkkäkos-
ken rannalle talkootyöllä pystytetty kokko. Ilotulitus oli uute-
na verrattuna aikaisempiin vuosiin. Erilaisia tulia oli myös sy-
tytetty runsaasti tapahtuma-alueelle ja Jyrkkäkosken partaalle 
veteen lauttojen päälle, mutta Rauli myrsky sammutti ne kaik-
ki. Lisäksi puita oli valaistu värivaloin. 

Musiikkia joka makuun
Tanssilavan puolella monipuolisesta tanssimusiikista vasta-
si Tuomas Kaikkonen ja Onnenkerjäläiset orkesteri. 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 si-
jaitsevassa Revontulidiscossa oli tungokseen saakka kävijöi-
tä. Onneksi alkuiltana puhjennut sade hellitti ja yleisö viihtyi 
myös ulkona pihalla, jossa oli makkara-, kahvi- ja juomapis-
teitä. 

Perinne jatkuu kaikenikäisille
Tämän vuoden säävastoinkäymisestä huolimatta Venetsialais-
perinne jatkuu myös tulevina vuosina. Yleisön joukosta löy-

tyi aviopari, joka oli kiinnostunut liittymään klubin jäseneksi 
ja näin saatiin klubiin myös ensimmäinen naisjäsen. Tapah-
tumasta kirjattiin myrskystä huolimatta myös taloudellista 
tuottoa, joka lahjoitetaan lionien periaatteiden mukaisesti 
hyväntekeväisyyteen. 

Venetsialaisten ohjelmistossa pyrittiin ajattelemaan jo-
kaista ikäluokkaa ja sen vuoksi viime vuosien malliin Pudas-
järven Urheilijat järjestivät Nuorten Venetsialaiset perjantai-
iltana ja MLL:n Pudasjärven yhdistys Lasten Venetsialaiset 
lauantaiaamupäivällä. 

Suomen hirsipääkaupunki
Paikallinen yrittäjäyhdistys ja kaupunki järjestivät myös mök-
kiläisten ja paikkakunnalta muuttaneiden yhteisen kokoon-
tumisen. Kaupungin taholta kerrottiin Pudasjärven tulleen 
kuuluisaksi hirsirakentamisesta ja on julistautunut Suomen 
hirsipääkaupungiksi. 

Kesällä valmistunut maailman suurin hirsinen koulukam-
pus on herättänyt kiinnostusta jopa maailmanlaajuistesti. 
Loppuvuodeksi luvattiin vielä valmistuvan hirsinen ikäih-
misten palvelukoti Hirsikartano.

Heimo Turunen

LC Pudasjärven järjestämät kahdeksannet Venetsialaiset kokosi 
lauantaina 27.8.2016 Jyrkkäkoskelle juuri ennen tapahtumaa 

puhjenneesta Rauli myrskystä huolimatta noin 850 osallistujaa, iloitsi 
leijonien presidentti Esko Viitala. Normaalilla ilmalla oli valmistauduttu 

palvelemaan edellisvuosien tapaan noin 1400 ihmistä. 

Lionit Seppo Sammelvuo ja Pauli Harju ovat olleet 
venetsialaisjärjestelyissä mukana alusta alkaen. 

Uutena ohjelmassa oli ilotulitus heti puolen yön 
jälkeen. 

Sukkia 
Hirsikampukseen
Pudasjärven uusi valtakun-
nallisestikin mainetta niittä-
nyt hirsikoulukompleksi Hir-
sikampus sai mm. Puuinfon 
jakaman vuoden 2016 Puu-
palkinnon. 

Koulussa opettajat ja op-
pilaat kulkevat lattioilla suk-
kasillaan, sisäkengissä tai 
-tossuissa. Joskus oppilaat 
kastelevat sukkansa ja tulee 
tarvetta vaihtosukkiin tai tos-
suihin. Koulun esittämään 
sukkapyyntöön Hilimat vas-
tasivat myöntävästi.

Hilimat saivat tutustua 
lahjoisreissullaan apulaisreh-
tori Eeva Harju opastuksel-
la uuden Hirsikampus kou-
lun valoisiin ja moderneihin 
tiloihin. 

Niinpä nyt alakoululaisil-
le lahjoitetut 21 sukkaparia ja 
liukuestein varustettuja tossua 
lämmittävät nyt käyttäjiensä 
jalkoja sekä ovat omiaan estä-
mään myös “luistelu” vahin-
koja pienimpien oppilaiden 
osalta. Tervetulleen lahjoituk-
sen lasten käyttöön ojensivat 
presidentti Elvi Räisänen ja 
tiedotussihteeri Pirkko Polvi.

Hyvän Olon 
Messuja 10 vuotta 
Viime vuoden äitienpäivä-
naaton  Hyvän Olon Messut 
olivat yhdeksännet ja kävijöi-
täkin oli noin 1000 ihmistä. 
Niinpä ensi keväänä on tasa-
kymmenen juhlat. 

Ohjelman “vetonaulana” 
näyttelijä Merja Larivaa-
ran ja Anne-Mari Kanni-
aisen esitykset saivat run-
saasti yleisöä paikalle. Muita 
esiintyjiä olivat mm. Oulun 
Telemarkin tanssijat sekä 

Näyttelijä Merja La-
rivaara ja Anne-Mari 
Kanniainen hurmasivat 
messuväen esityksillään.

LC Hilimat kokoontuneena yhteiskuvaan 
messujen jälkeen.

Pyörätuoliasukkaat kaupungintalolla

www.hydroscand.fi 
Marttiinintie 13, 96300 Rovaniemi  

Puh. 0207 306 651 • rovaniemi@hydroscand.fi

Meiltä löydät:
• Laadukkaat hydrauliikkatuotteet
• Kestävät teollisuustuotteet
• Korkealaatuiset putket ja tarvikkeet
• Letkupalvelu, asennelmat ja korjaukset
AvoinnA: ark.8.00-16.30

taikuri Kari ja nuori Kir-
si Alahäivälä ihastuttavin 
laulu- ja soittoesityksineen. 
Tervehdyspuheen piti Hili-
mojen presidentti Heleena 
Talala ja maakunnan terveh-
dyksen toi maakuntajohtaja 
Pauli Harju. 

Hilimojen ravintola pi-
ti huolen ruoka- ja kahvitar-
joilusta. Tulevat juhlames-
sut järjestetään lauantaina 
6.5.2017. Niiden merkittä-
vin vetonaula tulee olemaan 
niin radiosta kuin televisios-
takin tuttu maaseutulääkäri 
Kiminkinen, jolla on maan-
läheiset analyysit kaikkiin 
vaivoihin. Toisena ”tähtenä” 
esiintyy on  Suomen Talent 
kisan II, vatsastapuhuja Sa-
ri Aalto.

Tekstit: Pirkko Polvi
Kuvat: Martta Oinas-
Panuma

LC Pudasjärvi / Hilimat
Tervetuloa!Pöytävaraukset 

Maaret Ihme puh. 045 6785 646, 
maaretihme@gmail.com

Mukana vatsastapuhuja 
Sari Aalto ja maalaislääkäri Tapani Kiminkinen  
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– Meitä ei myrskyt lannista, todettiin lionsklubin talkoolaisten 
joukon voimalla. Illan aluksi nostettiin lipun salkoon, laulettiin 
leijonalaulu ja kokoonnuttiint yhteiseen kuvaan. Illan mittaan 
työtä riitti monissa eri tehtävissä.

Yleisö vietti iltaa tanssien, karaokea laulaen tai diskossa. Onneksi sade lop-
pui alkuunsa ja iltaa voitiin viettää myös ulkona huvikeskuksen pihalla. 

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella
la 26.8.2017 klo 20-02

Veden, valon ja tulen juhla

Tervetuloa!

Rytilammentie 78 Pudasjärvi

K-18Lippu 15 €

Mökkiläiset ja Pudasjärveltä 
muuttaneet tapaaminen 

la 26.8. klo 18. 
Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät ry

Järjestää: LC Pudasjärvi yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijoiden kanssa

Lavalla tahdit takaa 
tanssiorkesteri!  
• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke

KEMINMAA
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Ronjat syysvauhtiin Future Cupissa

Napapiirillä nähtiin 
vauhdikasta menoa, 

kun Santa’s Future Cup -ral-
lisprint-kausi huipentui kau-

Ronjien ensimmäinen syysretki suuntautui klubin syntysijoille 
Posiolle. Tuolloin, toukokuussa 2014 Posion Barents-konferens-
sin yhteydessä puettiin sanoiksi se, jolle oli ollut jo kauemmin 
tilaus, toiselle rovaniemeläiselle naisklubille. Kaksivuotiaassa 
LC Rovaniemi/Ronjissa on tällä hetkellä 36 jäsentä ja tänä syk-
syllä on klubiin liittyi neljä uutta naisleijonaa.

Porokisoille kansainvälistä 
näkyvyyttä ja yleisöennätys

– Porojen nopeutta ja ajajien rohkeutta täytyy hämmäs-
tellen ihailla, vakuuttivat Rebecca Blake sekä Justiina 
Lehtinen ja Joni Pikkuaho, jotka tauolla kävivät nautti-
massa myös porokisojen oheistarjonnasta.

Aurinkoinen katsomorinne tarjoaa upeat näkymät kisaestraadille ja samalla lapsille 
mainiot peuhapaikat.

den viimeisessä osakilpailus-
sa 26.-27.8.2016 Kilpailussa 
oli mukana 170 autoa. L-pii-
rin energinen naisleijonaklu-

bi Ronjat osallistui tapahtu-
maan toista kertaa. 

Ronjat talkoilivat lipun-
myyjinä ja liikenteenvalvo-
jina sekä pyörittivät Ron-
jaurant-ravintolaa, jossa oli 
esillä myös Punainen Sul-
ka -lipas. Kaksipäiväisen ta-
pahtuman aikana keli ehti 
vaihtua auringonpaistees-
ta loppukesän myrskyyn ja 
lensipä Ronjaurantin katos-
kin kerran tuulen mukana. 
Kylmä ilma ei kuitenkaan 

Keramiikkaopissa Posiolla

K isoja on järjestetty 
LC Rovaniemi/Ou-
nasvaaran toimesta 

jo vuodesta 2000, joten po-
roki soilla on jo pitkä his-
toria Rovaniemellä. Viime 
vuoden kisat kuitenkin toi-
vat paikalle ennätysmäärän 
kävijöitä ja mediaa paikalle 
ulkomailta asti. 

Kisat viihdettä ja 
kohtaamispaikka
Tänä vuonna on selvästi en-
nätysmäärä porukkaa pai-
kalla ja myös BBC on tullut 
tekemään kansainväliseen le-
vitykseen juttua porokisois-
ta, kertoo järjestävän klubin 
lion ja vannoutunut porojen 
kasvattaja Erkki Orre. 

Orren mukaan poromie-
hillä on jo alusta alkaen ollut 
tarve osoittaa omien poro-
jensa paremmuus, ja siihen 
tarpeeseen porokisat anta-
vat hienon mahdollisuuden. 
Paikallisille ja erityisesti po-
romiehille nämä kisat ovat 
enemmänkin lähinnä pelk-
kää viihdettä. Vuosien kulu-
essa Porokisoista onkin muo-
toutunut kohtaamispaikka 
useille sukupolville ympäri 
Pohjoismaita. 

Tunnelma tavallisen 
kävijänkin mieleen
Porokisat eivät kuitenkaan 
ole pelkästään poromiesten 
hupia, vaan kisat ovat valloit-
taneet myös ihan tavallisen kansankin sydämet lempeällä 

tunnelmalla ja hienoilla ko-
kemuksilla. 

Britanniasta Rovaniemel-
le porokisojen lumisiin mai-
semiin oli saapunut ystävi-
ensä kanssa myös Rebecca 
Blake. Kisojen seuraaminen 
oli koko porukan mielestä yl-
lättävän hauskaa, vaikkei ai-
kaisempaa kokemusta kenel-
läkään ollut vastaavanlaisista 
kisoista. 

- Porot ovat uskomatto-
man nopeita. En todellakaan 
voinut kuvitella niiden juok-
sevan noin nopeasti. Ajajien 
täytyy olla todella rohkeita, 
kommentoi Rebecca. 

Anniina Havukainen

Rovaniemen raviradalla paistaa au-
rinko ja vähintään yhtä aurinkoinen 
ilme kasvoillaan on paikalla olevilla. 

On taas vuotuisten porokisojen ja 
porokeiton aika. Paikalle on saapunut 
ennätyksellinen määrä ihmisiä, mutta 
myös kansainvälistä tiedotusta tapah-

tumaa seuraamaan.  

Pelkosenniemen Lions Club vieraili mar-
raskuun talvisena iltana Savukoskella, 

Joosulassa. Savukosken kunnanjohtaja Ant-
ti Mulari ja Joosulan yrittäjä Pentti Joki-
perä toimivat isäntinä, onhan Antti klu-
bimme jäsen. 

Mukana vierailulla oli Kauko Niemelä 
Sodankylästä ja Eino Majava Kemijärveltä.

Klubivierailulla saimme kuulla esitel-
män ”Unelma lohen paluusta” – jonka piti 
Kari Kilpimaa. 

Klubimme jäsen Matti Hulkko oli veistänyt perinteiset Tuomaan ristit vierailijoil-
le ja esitelmän pitäjälle sekä isännille muistoksi tapahtumasta. Matti Hulkko on 
veistänyt myös mm. Pelkosenniemellä sijaitsevan Andy Mccoy -patsaan.

Pieni mutta terhakka

T arkalleen ottaen vie-
raat olivat Suomen D 
107-N-piirin ja sak-

salaisten D 111-OS piirin ja 
Sri Lankan D 306-A2 piirin 
leijonia noin 20  leijonan 
ryhmänä. 

Saksalaisten ryhmän ve-
täjinä toimivat Otfried ja 

Retken teemana oli 
luonnollisesti kera-
miikka, koska oltiin 

Pentikin kotikunnassa. Yh-
teistyössä Himmerkin ja Ki-
rikeskuksen isännän Reijo 
Lanton kanssa järjestettiin 
keramiikkakurssi Ronjille. 
Opettajana oli Pentikillä-
kin töissä ollut korealainen 
keraamikko Min Kyoung 
Kim, tuttavallisesti Miki. 
Nykyään hänellä on Posion 
Kirintövaarassa oma kera-
miikkastudio. Miki puhuu 

suomea ja hänestä suomen-
kieli on söpö kieli.

Mikin opastuksella ko-
keilimme erilaisia tekniikoi-
ta, kuten nipistelytekniikka, 
makkaratekniikka ja pitsitek-
niikka. Kokeilimme myös 
dreijaa ja opimme, että sa-
vella on muisti. Alunperin 
olimme suunnitelleet teke-
vämme suureellisia teoksia 
kuten hedelmäkulhoja. To-
dellisuudessa taideteoksem-
me kutistuivat puuroku-
peiksi ja kissan vesiastioiksi. 

Osasta kupeista tuli lauta-
sia. Ilkikurisesti mietimme 
uniikkien taideteosten tule-
vaisuutta. Niitä voisi käyt-
tää joululahjoina, arpajais-
palkintoina tai voisimme 
järjestää vaikkapa myynti-
näyttelyn. 

Kirikeskuksessa on erin-
omaiset tilat ja siellä onkin 
järjestetty kansainvälisiä ke-
ramiikkasymposiumeja. Täl-
lä hetkellä suunnitteilla on 
yhdessä Rovaniemen kau-
pungin kanssa järjestettävä 

Kansainvälistä lion-ystävyyttä Posiolla
Posiolla vietettiin L-piirin sekä N-piirin 
ystävyyssopimuksen 10 vuotisjuhlaa leijo-
natapaamisen merkeissä. Tapaamiseen oli 
saapunut myös leijonia aina Sri Lankasta 
sekä Saksasta saakka.

Aune Blümchen ja kaukai-
simmat vieraat tulivat aina 
Sri Lankasta saakka mukana 
mm. puheenjohtaja Dumin-
da Munasinghe, Samantha 
ja Kumudu Kitshiri. Lisäk-
si väkeä oli saapunut mm. 
Kuusamosta sekä Suomen 
eteläisistä M- ja N- piireistä.

Kauppakatu 11 Kemi Puh. 016-256 855   ma-pe klo 8-17, la 9-13. 

www.kumho.fi

KUMHO TYRE renkaat
Kumho-jälleenmyyjäsi:

AUTOILIJAN TAVARATALO KESKELLÄ KEMIÄ

Ohjelmaaa lauantaista klo 15 sunnuntaihin klo 15.
TUTUSTUMINEN PENTIK-MÄKEEN, RETKI RIISITUN-
TURILLE, ESITELMIÄ NAISILLE JA MAUKAS YHTEINEN 
ILLALLINEN.

IhaNaiset luonnossa
Teemana hyvinvointia luonnosta

Mukaan mahtuu noin 100 ensiksi ilmoit-
tautunutta!
Ohjelman hinta 97 euroa jäsenet ja 77 
euroa tulevat jäsenet!
Sisältää paikalliset kuljetukset, opastuk-
sen, majoituksen ja ruokailut.
Maksu tilille LC Posio FI53590120057191,
viestikenttään Naisretki 2017 ja osallistu-
jan nimi.
Tiedustelut Reijo Lantto puh. 0400225937

27.–28.5.2017 Posiolla
Tule kokemaan LC Posion vieraina keväisen 
luonnon voimaannuttava taika!

Kitkantie 135
93600 Kuusamo

cafe@petajalammenherkku.fi
040 762 5899

Klubissamme on 10 jäsentä mikä on 
Pelkosenniemen asukasluvusta yli 1%. Klu-
bimme on saanut tällä kaudella kaksi uutta 
jäsentä, mikä lämmittää sydäntä! Klubim-
me on pieni ja toimemme pieniä, suunni-
telmissa on kuitenkin iso Punainen Sul-
ka- tanssitapahtuma Pyhätunturin Astelissa 
keväällä 2017.

Lions terveisin 
Pertti Severinkangas, Presidentti

Vieraat saapuivat Kuusa-
mon lentokentälle myöhään 
torstaina 23. helmikuuta. 
Täältä heille oli järjestetty 
kuljetus Posiolle Erämaaho-
telli ja Keramiikkakeskus Ki-
rikeskukseen. 

Perjantaina seurue tu-
tustui LC Posion leijonien 
seurassa Pentikin keramiik-
katehtaaseen ja tehtaan myy-
mälään sekä sen yhteydessä 
oleviin näyttelyihin ja muse-
oihin. Iltapäivän ohjelmassa 
oli vierailu Pentikin Timis-
järven Taidekartanoon. 

Lauantaina vieraat ava-
sivat 29. Posion Messut ja 
tutustuivat messuihin en-
nen lähtöään Rovaniemelle 
LC Ounasvaaran porokisoi-
hin Mäntyvaaran raviradalla. 
Rovaniemellä seurue tutustui 
myös pikaisesti Arktikumiin 
ennen paluutaan Posiolle. 

Tiivisohjelmaisen tapaa-
misen kotimatkalle seurueen 
pääosa lähti sunnuntaina.

Sri Lankan edustajille 
vierailu oli sananmukaisesti 
jäätävän ikimuistoinen mut-
ta silti miellyttävä kokemus 

lannistanut kisatunnelmaa 
ja yleisöä palveltiin hymys-
sä suin. Sulka-lippaaseen ti-
pahteli lahjoituksia tiuhaan 
tahtiin samalla kun Ronja-
urantin ravintolan tuotosta 
kertyi mukavasti rahaa hy-
väntekeväisyyteen. 

Harriet Urponen

– oikeasti ensi kertaa elämäs-
sään nähdä lunta ja tuntea 
ihollaan lievänä kärsimykse-

Tapaamisessa N-piirin edustajana sekä saksalaisten vetäjänä ja vanhana 
Posion tuntijana Ottfried Blümchen kertoili kaukaisimmille vieraille 
Posion messujen taustoja. Ryhmäkuvassa vasemmalta Veikko ja 
Tuula Teerioja, Samantha ja Kumudu Kitshiri, Timo Allenius , 
Otfried  Blümchen, Duminda Munasinghe, Raino ja Oivi Heinonen.
Kuva: Erkki Ahola

Iltajuhlassa isäntäpariskuntana toimineet Helvi ja Reijo 
Lantto saivat vastaanottaa illan kaukaisimman vieraan 
kiitokset ja tervehdyksen kaukaa Sri Lankasta Duminda 
Munasinghen ojentamana. Taustalla Marianne Horns 
ja Gregor Nohlen Saksan OS-piiristä, Otfried Blümchen 
sekä oikealla Kumudu Kitshiri Sri Lankasta.

Keramiikka Akatemian kan-
sainvälinen kongressi vuon-
na 2020. Kongressiin tulee 
osallistumaan 300 vierasta 
50 eri maasta. Osa tilaisuuk-
sista järjestetään Posiolla.

Kurssin lomassa ehdim-
me vaellella Riisitunturin 
kauniissa kansallispuistossa 
ja shoppailla Pentikillä. Tu-
kikohtana meillä oli Him-
merkin sviitti.

Teksti: Merja Lämsä, 
LC Rovaniemi/Ronjat
Kuva: Vuokko Jokela 

LC Posio / Livo

nä Suomen talvisen luonnon 
kylmyys.

Matti Mälkiä
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Konesaha soi ja lepik-
ko tömähti tantereel-
le kanavarannan ti-

heikössä. Vaaralan Juhan 
mönkijä kouri leppärankaa 
peräkärryyn ja kuljetutti pil-
kontakoneelle. Pienmitta-
kaavan tehometsätaloutta ja 
harvennushakkuuta samalla 
kertaa.

Koneen jatkot...
Kerrankos mies joutuu ko-
neen jatkeeksi, linjasto kun-
toon ja puut haloiksi. Kone 
pirstoi ja pätki, miehet huitoi 
ja mätki. Etumiehinä syöt-

Yösydännä kipinäukot 
olivat torkahdelleet 
vuoroparein tulilla, 

kohentaneet tulia ja silmän-
neet yli sadan kilon lohifi-
leparven kylmäsavustusta. 
Siitäpä särvintä koko kesäk-
si, ellei otti muuten löydä 
omaan onkeen. Joka pariin 
oli valittu jellona kummas-
takin klubista. Niin päästiin 
turinoimaan ja tutustumaan.

Auringon noustessa kes-
kipäivän kirkkauteen oltiin 
valmiita joukkopilkintään. 

Kesän alussa meille Ronjille välitettiin viesti, 
jossa haettiin isäntäperheitä vaihto-opiske-
lijoille. Ohitin viestin, mutta ajatus jäi mu-
himaan mieleeni. Jospa mekin rikkoisimme 
rajojamme? 

Kun poikamme Eemelikin innostui ideasta, asia oli sel-
vä. Hyväksytyksi tultuamme, saimme tietoa ja valoku-
via tulevasta kesänuorestamme ja hänen perheestään. 

Tutustuimme Samueliin jo ennen hänen saapumistaan hoi-
taessamme lippujen tilauksia ja matkasuunnitelmia FB:n ja 
puhelimen avulla. 

Kaupunkielämää ja mökkeilyä
Varasimme Samuelille oman huoneen ja kerroimme, että vie-
railun aikana kotimme olisi hänen kotinsa. Rovaniemi-viikko 
sujui hyvin suomalaisen elämäntapaan sekä Rovaniemen kau-
punkiin ja sen nähtävyyksiin tutustuen. Joulupukin luona-
kin tietenkin kävimme ja osallistuimme perhejuhlaan Sieri-
järvellä. Samalla meidän tavallinen arkielämä tuli tutustuksi. 

Kerroimme ennakkoon olevamme innokkaita mökki-ih-
misiä niinpä toisen viikon vietimmekin mökillämme. Eniten 
uusia kokemuksia tuli odotetusti erämaassa Posiolla. Viimei-
sen päivän mökillä vietimme Samuelin kunniaksi slovakia-
laisittain ruokineen ja juomineen (palenka). Samuelin äidin 
ja mummun reaaliaikaisilla etäohjeilla saimme sulancen ja 
granadirin valmiiksi, tästä riittäisi hauskaa kerrottavaa enem-
mänkin.

 
Mieleenpainuva rikastuttava kokemus
Valoisat kesäyöt olivat uutta Samuelille, mutta ei pelkästään 
positiivisessa mielessä. Nukkuminen oli ajoittain vaikeaa. 
Ajotiellä hortoilevat porot kiinnostivat häntä erityisesti. Mie-
helleni Jaskalle, pojallemme Eemelille ja Samuelille RoPS:n 
Eurooppaliigan peli irlantilaista joukkuetta vastaan oli kyllä 
vierailun piste i:n päälle. 

Olemme palanneet mielissämme ja jutuissamme useasti 
hetkiin Samuelin kanssa. Rikoimme omia rajojamme otta-
malla ventovieraan ihmisen kotiimme. Emme järjestäneet 
viiden tähden turistimatkaa, vaan otimme rohkean nuoren 
elämään omaan elämäämme. 

Suositeltavaa niin nuorelle kuin perheelle
Toivoimme myös, että Samuelin rohkeus kannustaisi omaa 
poikaamme vaihtoon. Lions-vaihto on sekä isäntäperheel-
le että vieraaseen maahan matkaavalle nuorelle turvallinen 
vaihtoehto. 

Olemme iloisia, että lähdimme tähän mukaan. Olemme 
tulleet tätä kautta osaksi toistemme elämää. Pidämme jatkos-
sakin yhteyttä nuoreen vieraaseemme ja mahdollisesti vielä 
vierailemme toistemme luona. 

Teksti ja kuvat: Tarja Outila

Seitsemän veljen savotta
Viisi Pöyliön humua ja kaksi Alakemijoen 

jäpäkkää urosta kaatoivat savukalan appeeksi 
leppää Yläkemijoella lokakuussa 2016. 

Oli kuulas syyspäivä, oivan kylmänkalsea 
hakkuuilma. 

täjät, laitemiehenä katkoja ja 
jatkeena taaplaajat, ottaja, oh-
juri ja pinoaja. 

Lisäksi tarvittiin jokaiselle 
työmaalle ominainen päälle-
katsoja ja pari puheliasta pai-
kallista katsomoon. Työ kul-
ki kuin ajatus, sanat soljui ja 
pino kasvoi. 

Harvinaista...
Harvinaista on humanistin 
hiki, nyt sekin nousi pintaan.

Sähkökäyttöinen halko-
makone pusersi 15 tonnin 
voimalla isommatkin tyvet 
säleiksi. Sahurit ja korjuu-

miehet touhustivat neljässä 
tunnissa liki neljä kuutiota 
leppää taapeliin. 

Siinä talven tuiverrusten 
ja kevätauringon kuivatessa 
syntyy vuosiksi kylmäsavu-
lohelle syttöä.

Päivän paras hetki...
Ei kahta ilman kolmatta. 

Päivän paras hetki oli 
edessä, kun talon emäntä tar-
josi maittavan hirvenlihaso-
pan, kahvin ja kampanisut 
koko katraalle. 

Lämmin henki ja turpea 
maha saattelivat askareita. 
Niin on leijonamieli pyytee-
tön, nöyrä, ahkera ja yritte-
liäs.

Hetken vangitsi...
Hannu Kotivuori

LC Rovaniemi/Pöyliö

Kaira haukkoi jäätä hileeksi. 
Kalalle apetta koukkuun ja 
pilkki reikään. Kiitettävästi 
sattui paikalle leijonasuku-
kuntia ja jokaiselle lapselle oli 
luvassa palkinto saaliista riip-
pumatta. Hyvässä henges-
sä pimplattiin Sonkajärven 
Oitolanrannan soukeloista 
kuka minkäkinlaista ahven-
mörrikkää. Suurin vonkale 
lie ollut yli kiloinen kyrmy-
niska. Onnekkaimmille sat-
tui avennosta useampi eväkäs 
ja muille ainakin vaapun vä-

rinää. Yhtä kaikki, suuri on 
kalastuksen riemu, kun vain 
henki on ylväs ja ilma raikas.

Sonkajärven kyläyhdis-
tyksen rakentama kotakun-
ta on varustettu hotellitason 
mukavuuksin. Puuhuollon ja 
hengästyttävän maiseman li-
säksi tarjolla on vesivessa, ty-
köistuva kööki ja sähkövalo. 
Mökkivuokra on kilpailuky-
kyinen 100 e/vrk, kun vielä 
ollaan vaivaiset 30 km Rova-
niemeltä. Tällä kertaa osal-
listujia hemmoteltiin vielä 
loimulohella, uunituoreil-
la munkkirinkilöillä ja no-
kipannukahveilla. Ja etteikö 
ole muailmassa ilmaisia ate-
rioita? No, nyt sellaiset aina-
kin kustansi se kuulu ”joku 
muu”.

Hannu Kotivuori
LC Rovaniemi/Pöyliö

Kevätauringon kilo autereisen sinen yllä 
siivitti LC Rovaniemi/Pöyliön ja 

LC Rovaniemi/Ounasjoen yhteistä pilk-
kitapahtumaa huhtikuun alussa 2016. 
Talvi oli kääräissyt yltään kohmeisen 

vaippansa ja hanki hohti valoa 
noin kolmenkymmenen uutteran 

pilkkijän kasvoille. 

Isäntäperheenä koettua...
Kun Samuel tuli meille!

Slovakialainen Samuel Berecsky vieraili ke-
sällä Lionsien nuorisovaihdon kautta Lapissa. 

Samuel asui kahden viikon ajan LC Ronjien 
Tarja Outilan perheen parissa. 

Minkälaiset olivat kokemukset tuosta ajasta? 
Voiko suositella isäntäperheeksi alkamista? 
Tarjan vastaus oli lyhykäisyydessään tyytyväisen hymyn 
saattelemana:
 
– Ehdottomasti!!! 

Tässä luettavaksi Tarjan kokemuksia Samuelin vierai-
lusta niin, että jospa mekin haluaisimme kokea jotain 
tuollaista. 

Samuel pääsi Suomen luontoon sisälle monin tavoin. 
Tutustuminen alkoi Pilke Tiedekeskuksessa motosimu-
laattorin kahvoissa. Kokemuksia karttui mökkielämästä 
nautiskellen, tuntureilla vaellellen, nuotiotulilla istus-
kellen, hillasuossa tarpoen ja kanootilla meloen. Kaiken 
tietysti kruunasi kylpeminen kuumassa saunassa itse 
kyhätyllä vihdalla itseään kurittaen. 

LC Kittilä ja LC Kittilä/Levi isännöivät kan-
sainvälisen lions-nuorisoleirin ensi kesänä. 
Nuorisovaihto avaa ovet kansainvälisyyteen 
ja tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tu-

tustua vieraisiin kulttuureihin. 

Ensi kesänä Lappiin saapuu 30 kansainväliseen lions-
nuorisovaihtoon osallistuvaa 16 – 21 vuotiasta nuorta 
eri puolilta maailmaa. Nuoret matkustavat Suomeen 

heinäkuun alussa kolmen – neljän viikon ajaksi. Vaihdon 
alussa nuoret osallistuvat Kittilässä pidettävään yhteiseen lei-
riin, joka alkaa heinäkuun viides päivä ja päättyy heinäkuun 
13.päivä. Leirin jälkeen seuraa kahden – kolmen viikon 
mittainen isäntäperhevaihe, johon haetaan isäntäperheitä. 

 
Isäntäperheet tavallisia 
suomalaisia perheitä
Nuorille etsitään tavallisia suomalaisia isäntäperheitä. Isän-
täperheen ei tarvitse kuulua leijoniin. Erityisesti perheille, 
joissa on samanikäisiä nuoria, tarjoutuu loistava tilaisuus saa-
da kansainvälinen kokemus erilaisesta kulttuurista saapuvan 
vaihtonuoren kautta. Isäntäperheen ja vaihtonuoren välille 
syntyy useasti jopa vuosikymmeniä kestävä ystävyyssuhde. 

Kansainvälinen lions-
nuorisovaihtoleiri Kittilässä       

Isäntäperheitä etsitään niin maalais- kuin kaupunkiym-
päristöstäkin ja perheeksi sopii hyvin myös yksinhuoltaja- tai 
lapseton pariskunta. Vaihtonuorelle halutaan tarjota tilaisuus 
osallistua suomalaisen perheen arkiseen elämään. Arkeen kuu-
luvat ruoka ja yösija sekä ennen kaikkea ihmissuhteet.

Vaihtonuori osa omaa perhettä
Vaihtoon tuleva nuori asuu isäntäperheen kotona, ruokailee 
ja osallistuu jokapäiväisiin askareisiin. Hän oppii enemmän 
maastamme ja elämäntavoistamme kuin olisi mahdollista op-
pia kirjaa lukien tai turistina matkustaen. Vaihtonuoren oman 
kotimaan perhe-elämän erityispiirteet avartavat isäntäperheen 
tieto- ja kokemusmaailmaa. Vaihdon kieli on pääasiassa eng-
lanti. Perhe saa hienon tilaisuuden harjoitella kielitaitoa. Vaa-
timattomallakin kielitaidolla pärjää.

Tarkempia tietoja isäntäperheeksi haluaville antavat lions-
nuorisoleirin johtaja Jukka Salmi (040 7406518) sekä  L-
piirin nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Erkki Kämäräi-
nen (040 7341365). 

Erkki Kämäräinen
erkki.kamarainen@lions.fi

HAE
ISÄNTÄPERHEEKSI
KANSAINVÄLISEEN 

NUORISOVAIHTOON

  Kansainväliseen lions-
nuorisovaihtoon haetaan 

isäntäperheitä 13.–27.7.2017 
(–3.8.2017) väliseksi ajaksi.

Pidennetty aika koskee Aasian maista saapuvia 
nuoria.

Hakulomake ja lisätietoja saatavilla osoitteesta:
 http://www.verkkoviestin.fi/l-piiri/nuorisotoi-
minta/nuorisovaihto/ohjeita_isantaperheelle/

tai ota yhteyttä 
Jukka Salmi (040 7406518), 

Erkki Kämäräinen (040 7341365)

LC Pudasjärvi kunnosti vuosina 1981-1983 talkoilla rakentamaansa partiolaisten 
majaa heti kauden ja heinäkuun aluksi. Samalla presidentin nuija vaihtoi omistajaa, 
kun väistyvä presidentti Aki Niemitalo luovutti vallan välineet uudelle presidentille 
Esko Viitalalle. Neuvottelutauolla portaiden äärellä presidenttien lisäksi Eero Aho-
nen, Janne Moilanen. 
  Esko Viitala

”Aktiivisuus arvoon 
– 100 lasissa”

Mormuskan nypläystä 
Sonkajärvellä

Maarakennuksen kokonaisurakointi
Teräsponttityöt 
Rakennusten purkutyöt
Purkumateriaalin kierrätys

www.hvm.fi

HV-Maarakennus Oy, Karjalahdenkatu 28, 94600 KEMI
PUH. +358 400 694 286   

JUROT, JÖRÖT, HERKÄT, MÖRÖT 
– LIITTYKÄÄ MEIHIN NYT!
• Hulvattomia hemmoja, remakoita menoja ja 
 uskaliaita askareita.
• Moniosaajamiehet veteraanien ja turvattomien asialla.
• Kuljetaan yhteistuumin, yhteisvoimin ja höyhenen   
 kevein kokouksin.
Hiottua kuntoa ja koeteltua huumoria, äijäjumppaa ja 
savulohta.

LC ROVANIEMI/PÖYLIÖ – KANSAN ASIALLA
– TAATTUA LAATUA JO VUODESTA 1977 –

HOKS!! Vuokraa siirrettävä kylmäsavulohen savustus-
laitteisto! (Tiedustelut: rovaniemi.poylio@lions.fi)
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Kausi aloitettiin luonnollisesti piirikuvernöörin ”ko-
tikentällä” Simossa. Seurakuntakodilla ensimmäisen 
piirihallituksen kokoontuessa kuultiin   Piirihalli-

tuksentoimihenkilöidenkertomina suunnitelmia tulevasta 
kaudesta ja keskustelemaan niistä. Puheenvuoroissa piiriku-
vernöörimme Markku Kylmälä piti tukevasti kaksin käsin 
kiinni siitä kuuluisasta ”perälaudasta” joka kuulemma jos-
kus vuotaa. Jos vähän joskus niin etulaudan alta tulee lisää 
tilalle. Edellisen kauden piirikuvernööri Kauko Niemelä 
ojensi myöhästyneenä kunnianosoituksena PDG Pentti 
Säämäselle harvinaisen kolmen ruusukkeen kunniamerkin. 
Kiitoksena Pentti luovutti Kaukolle valmistamansa varman 
lohiperhon kuuluisasta Säämäsen ”tallista”.
Jäsenmäärämme on viime vuosina pysytellyt noin 1200 
tietämillä lievästi sen alapuolella. Puheet ja suunnitelmat 
piirien yhdistämisestä jäsenmäärän laskiessa alle 1200 on 

Kuvernöörigolf pelattiin 
Tornion ja Haaparannan 
yhteisellä  kansainvälisel-
lä valtakunnan rajan yli 
kiertävällä 18 reikäisellä 
golf-väylällä. Piirikuver-
nööri Markku Kylmälä 
pääsi yhdeksännen väy-
län greenillä näyttämään 
taitojaan napauttamalla 
birdie-putin perille. Isän-
nöivän klubin lion Rai-
mo Ronkainen sai olla 
tapahtuman todistajana.
Varsinaisen Kuvernööri-
golf-kisan lisäksi erikois-
palkintojen saajat kirjat-
tiin seuraav asti: paras 
scratch:  Jouko Alasuu-
tari, lähimmäs lippua:  
Jarmo Jokelainen, pisin 
drive: Arto Lehto ja pa-
ras joukkue: LC Pudas-
järvi/Hilimat

Kuvernöörigolfia 
Torniossa

KTK-Tornio Oy www.ktk-tornio.fi

KTK-Tornio Oy www.ktk-tornio.fi

KTK-Tornio Oy www.ktk-tornio.fi

 
Pe-La

 7 - 8 . 4 . 
2 0 17

Tule Sieki Luostolle 
Lustin Pithon!

Lions Club Sodankylä ry. 
Puh 0400 718 575

VOITA UUSI 

HENKILÖAUTO!
Kaikkien arvan ostaneiden kesken 

arvotaan mm.

KAKSI henkilöautoa, 

ja muita kodin tarve-

esineitä mahottomasti. 

 
MAHDOLLISUUS VOITTAA AUTO 

EI EDELLYTÄ OSALLISTUMISTA

ITSE PILKKIKISAAN!

Arvan hinta

20€

KOKO PERHEEN ULKOILUTAPAHTUMA UPEASSA TUNTURI-
MAASTOSSA. TULE LUOSTOLLE TAI PILKI HENKILÖAUTO 
KOTISOHVALTA!

AUTOARPOJA MYYNNISSÄ HELMIKUUN ALUSTA
mm. L-piirin klubeilta ja netin kautta  

www.martinpilkki. fi

Keminmaan apteekki: Jauholantie 1–3,
94450 Keminmaa, puh. 0400 610 510

Karihaaran  sivuapteekki: Koivuharjunkatu 88,
94200 Kemi, puh. 0400 816 817

Jauholantie 1–3
94450 Keminmaa
0400 610 510
www. keminmaanapteekki.fi

Avoinna: ma–pe 9–20, la 9–17

PIIRIHALLITUS 2016–2017

tällä haavaa kuitenkin lyöty jäihin. Voidaankin todeta, että 
ratkaiseva tekijä ei ole se jäsenmäärä vaan toiminnan laatu. 
Toinen selkeä käytännön tekijä ovat etäisyydet, joiden 
ymmärtämiseen varsinkin eteläisessä kotomaassamme ei 
aina todellisuutta kunnolla käsitetä. Klubien määrä on 
tällä hetkellä 42 ja nuorin klubimme on erittääin toimelias 
Rovaniemen Ronjat.
Piirimme L -piiri on pinta-alaltaan Suomen pohjoisin ja 
suurin piiri, mutta jäsenmäärältään pienin. Piiri kattaa La-
pin maakunnan lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta 
Koillismaan kunnat eli Kuusamon, Pudasjärven ja Taival-
kosken. 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 

Toivotamme rauhan 
tervetulleeksi

Kuluvan kauden Rauhanjulistekilpailun teemana oli  ”Rauhan juhla.” Kilpailuun osallis-
tuneista 15 työstä parhaaksi arvioitiin Vaaranlammen koulua edustanut Viivi Kaikkosen 
(sponsorina LC Rovaniemi ) työ hänen saatesanoineen ”Toivotamme rauhan tervetulleeksi”. 
Kolmen kärkeen sijoittuivat lisäksi Nuppu-Nelli Länkinen (sponsorina LC Rovaniemi Ou-
nasvaara ) ”Ihmisten ei pitäisi sotia ja käyttää väkivaltaa, vaan keskustella ja kompromisoida” 
ja Inki Ruonakoski (sponsorina LC Tervola)” Rauha alkaa ihmisistä” 

Isot onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille kilpailuun osallistuneille nuorille ja klubeille 
sponsoroinnista. L-piiri palkitsee voittajat. (KH)

M arraskuussa kokoontui 13 opettajaa ja kasvattajaa 
kaksipäiväiseen Lions Quest -koulutukseen hotelli 
Pohjanhoviin Rovaniemellä. Lions Quest on maa-

ilman laajin lasten ja nuorten turvallisuutta ja terveyttä edis-
tävä toiminnallinen ohjelma.

Erityisopettaja Riitta Henriksson, itsekin lion, kertoi 
kuulleensa paljon positiivista Lions Quest -koulutuksesta 
kollegoiltaan vuosien varrella.

– Erityisesti jäi mieleen, kun eräs nuori luokanopettajakol-
legani oli kertonut Questin olleen yksi parhaista koulutuksis-
ta, joihin hän oli saanut osallistua. Kaksipäiväinen koulutus 
Rovaniemellä ei tuottanut minullekaan pettymystä. Vaikka 
työuraa on takana jo 30 vuotta, sain vahvistusta käsitykselleni 
siitä, että kaiken hyvän oppimisen perusta on se, että oppi-
las kokee turvalliseksi ja hyväksytyksi luokkayhteisössä. Tuon 
vuorovaikutteisen oppimisympäristön luomiseen tarvitaan 

Lions Quest 
luo turvallisuutta ja hyväksyntää

kuitenkin paljon työtä ja käytännön toimia ja juuri tuohon 
Quest-koulutus antaa työkaluja. Koulutuksesta sai sopivasti 
sekä teoriatietoa että suoraan työhön harjoituksia, tehtäviä 
ja leikkejä. Koulutuksesta saatavaa materiaalipakettia on li-
säksi helppo käyttää.

Quest ei vain opettajille
Lions Quest on Leijonien oma ohjelma ja Leijonat vastaavat 
myös Questin markkinoinnista Olisikin hyvä pohtia kou-
lutuksen kohderyhmää laajemmin. Suurin osa koulutuk-
sen käyneistä on opettajia, mutta kurssi sopii kaikille lasten 
ja nuorten kanssa työtä tekeville. Löytyisikö alueeltasi esim. 
urheiluseuraa, partiota, seurakunnan ryhmää, lastenkotia tai 
muuta vastaavaa, jonka vetäjille koulutus olisi tarpeen?  Te-
kemällä työtä Lions Questin hyväksi edistät oman alueesi tai 
piirisi lasten ja nuorten hyvinvointia.

huolimatta piiri on osoittanut olevansa monella tapaa 
toiminnallisesti ja tuloksellisesti laatuluokassa niin valta-
kunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Parina esimerkkinä 
mainittakoon mm. viime vuoden ”Nenäpäivän” euromää-
räinen 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 tiedottamisessa 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.
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Arne Ritari -säätiö 30 vuotta

Uutena huomionosoituksena juhlavuotena tuli Pro Ri-
tari arvonimitys. Pro Ritarin arvon voi hakea klubin 
jäsen tai ulkopuolinen taho. 

Klubien jäsenmäärän ollessa tällä hetkellä Suomessa vajaat 
25 000, Lions-ritarin arvoja on myönnetty 1.757:lle suoma-
laiselle lionille. Toimintakaudella 2015–2016 myönnettiin 
112 Lions-ritarin arvoja ja Pro Ritari arvoa 4 lionille.  Kat-
soisin klubeilla olevan erinomaisen mahdollisuuden palkita 
ansioituneita jäseni-ään Lions-ritarin arvolla.  

Toimintakaudella, 2015–2016, säätiö teki 50 apuraha 
päätöstä ja kaikkiaan apurahoja viimekaudella, myönnettiin 
yli 143 000 euroa. 

Apurahaohjesääntö
Apurahojen hakemisen ohjeistukseksi on säätiö laatinut apu-
rahaohjesäännön, joka on luettavissa säätiön nettivivuilta. 
Klubien kannattaa käyttää hyväkseen piirin AR-toimikun-
nan puheenjohtajaa. Lopullisen päätöksen apurahan myön-

Arne Ritari-säätiö saa jakamiinsa apurahoihin tarvittavat varat jä-
senien hankkimien AR-adresseista  ja klubien ansioituneille jäse-
nilleen hankkimien huomionosoitusten, Lions-ritarin ja Pro Ritari 
arvonimityksistä. Lions-ritarin arvo on korkein huomionosoitus, 
minkä suomalainen lionsklubi käytännössä voi itse päättää ja 
hankkia ansioituneelle jäsenelle.

Vuosien 2015 ja 2016 Melvin Jones 
jäsenyyden saaneet L-piirissä. 
Näistä osa on jo mainittu Lapin Leijonan 
aiemmissa numeroissa olleen jutun yhteydessä.

2015
Enbuska Timo LC Pello 15.1.2015        
Syväjärvi Mikko LC Pello 15.1.2015        
Leskelä Jukka LC Kuusamo 16.2.2015
Hiltula Seppo LC Pudasjärvi 24.2.2015    
Koivu Kalervo LC Pudasjärvi 24..2.2015        
Kukka Seppo LC Pudasjärvi 24.2.2015        
Perätalo Teuvo LC Pudasjärvi 24.2.2015         
Niskala Seppo LC Rovaniemi/Napapiiri 18.3.2015
Torvela Raimo LC Simo 12.10.2015   
Väre Raija LC Kuusamo/Pohjanakat 1.12.2015

2016
Myssylä Raimo LC Ylitornio 29.3.2016
Kähkönen Kari LC Rovaniemi/Ounasvaara 15.4.2016
Liiti Jouni LC Tornio/Pudas 26 8.2016
Strand Kari LC Tornio/Pudas 26.8.2016

tämisestä tekee säätiön hallitus tai hallituksen valtuuttamana 
apurahatoimikunta.

Toimintakauden aikana säätiö myöntää apurahoja seu-
raaviin perustein:

Normaali apuraha
Apuraha myönnetään klubin tai klubien yhteisesti palveluak-
tiviteettina  suoritettavaan kohteeseen ja määrältään enintään 
50 % aktiviteetin rahallisista kustannuksista. Klubin/klubien 
omien rahasuoritusten tulee olla vähintään saman suuruinen 
kuin myönnettävä apuraha.

Säätiö ei avusta klubilaisten suorittamaa työpanosta ei-
kä ulkopuolisia työ- tai urakkapalkkoja, vaikka suoritetta-
vat työtunnit ovat merkittävänä tekijänä apurahan määrää 
päätettäessä.

Mikäli palveluaktiviteetin suorittamiseen liittyy erikois-
osaamista edellyttäviä tehtäviä kuten sähkö-, LVI-, maansiir-
to ja kuljetustehtäviä, niin näiden tehtävien osalta apurahan 
osuus voi olla enintään 30 % myönnetystä apurahasta.

Pienin myönnettävä apuraha on 500 euroa ja suurin 
10 000 euroa.

Apuraha, jossa palvelutyön 
osuus on vähäinen
Uutena apurahaluokkana on apuraha, jossa klubilaisten pal-
velutyöosuus on vähäinen ja perustuu suurelta osin tarvike-
hankintojen tekemiseen.

Apuraha voi olla enintään 30 % klubin ja apurahan muo-
dostamasta yhteissummasta.

Mikäli palveluaktiviteetin suorittamiseen liittyy erikois-
osaamista edellyttäviä tehtäviä kuten sähkö-, LVI-, maansiir-
to ja kuljetustehtäviä, niin näiden tehtävien osalta apurahan 
osuus voi olla enintään 30 % myönnetystä apurahasta.

Pienin myönnettävä apuraha on 500 euroa ja suurin 3 000 
euroa.

Arne Ritari-säätiö ei rahoita 
Klubien omilla paikkakunnillaan tekemiä varainhankinta-
aktiviteetteja tai lahjoituksia.

Säätiö myöntää tarvittaessa apurahoja hakemuksilla koh-
teisiin, jotka ovat ennalta sovittujen sääntöjen mukaisia.  Pal-
veluaktiviteettien tulee olla klubilaisten suorittamia ja hal-
linnoimia.

Hilkka Paloniemelle myönnettiin Ritarin arvonimi klu-
binsa 20-vuotisjuhlassa.

Raija Väre Kuusamon Pohjanakat sai Melvin Jones jäse-
nyyden klubinsa 20-vuotijuhlassa

Kari Kähkönen LC Rovaniemi/Ounasvaara sai  Melvin 
Jones jäsenyyden Piirin vuosikokouksessa Luostonsa - 
ojentajana PDG Erkki Orre.

UUDET RITARIT 
toimintakaudella 2015–2016 

nro 1671 Hilkka Paloniemi, LC Kuusamo Pohjanakat
nro 1738 Kalervo Junttila, LC Ivalo
nro 1749 Jorma Koivisto, LC Ylitornio

Säätiö ei myönnä apurahaa esiintyjiin, tilavuokriin, muis-
tomerkkeihin eikä lahjoituksiin. 

Samaan kohteeseen voidaan myöntää apurahaa aikaisin-
taan 3 vuoden kuluttua edellisestä myönnöstä. 

Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen, kuin klubi ryh-
tyy minkäänlaisiin aktiviteetin toteutustoimiin.

Apurahat käsitellään pääasiassa säätiön apurahatoimikun-
nan nettikokouksina n. 2 viikon väliajoin.  Mikäli päätös apu-
rahaan ei synny nettikokouksessa, niin apuraha käsitellään 
seuraavassa säätiön hallituksen kokouksessa. Siirtymisestä il-
moitetaan hakemuksessa mainitulle klubin yhteyshenkilölle.

Myönnetty apuraha maksetaan hakijalle jälkikäteen 1 - 2 
maksuerässä esitettyjen kuittien perusteella.

Kesäaikana tulleisiin hakemuksiin tehdään päätöksiä syys-
kuun 1 päivästä alkaen.  Hallituksen viimeinen vuosittainen 
kokous on Suomen Lions-liitto ry:n vuosikokouksen yhtey-
dessä, esim. Joensuussa 9.6.2017.  Varmentaakseen päätöksen 
kuluvan toimintakauden apurahaan, niin hakemuksen pitäisi 
olla säätiöllä vii-meistään toukokuun 31. päivään mennessä.

ARNE-RITARI –säätiön palkitsemissääntö
Arne-Ritari säätiön hallitus on päivittänyt palkitsemissään-
nön 28.11.16 pidetyssä kokouksessa. Palkitsemissääntö on 
luettavissa säätiön nettisivuilla.

Mitä kaudella 2016–2017?
Uudistuneet adressit ovat saaneet positiivisen vastaanoton 
klubeissa. Voisimme hyvin tuplata adressien myynnin. Hie-
man runsas kolmannes käyttää säätiön adressia. Nyt jokainen 
lion voi tehdä päätöksen ja käyttää ainakin yhden adressin 
toiminta kauden aikana. Muistathan, että adressia voi käyttää 
niin ilon- kuin surunjuhlassa. Huomioikaa myös, että klubi-
lahjoituksien yhteydessä käytätte säätiön adressia. 

Jokaisesta adressista palautuu yksi euro ja jokaisesta rita-
rista 50 euroa, piirillemme takaisin.

Piirimme alueella on avuntarvitsijoita tai vaikkapa yllät-
täen suuren tai pienen katastrofin kohteeksi joutuneita hen-
kilöitä. Tällaisessa tilanteessa lionsjärjestön osana voimme 
osallistua tunnuslauseemme mukaisesti ”Me palvelemme”. 

Viime toimintakaudella jaetut 143 786 € apurahat koh-
distuivat suomalaisten lionsklubien aktiviteettien kautta suo-
malaisille.

Hilkka Paloniemi


