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Kevään tärkeitä tapahtumia merkittäväksi kalenteriin

• Pe–la 5.–6.4. Martin Pilkki Luoston Ahvelammella  

• La 13.4. Piirin vuosikokous, Melvin Jones ja Arne Ritari -juhla 
 (Leijonajuhla) Rovaniemi

• La 18. 5. LC Rovaniemi Ounasvaaran 60-vuotisjuhla Scandic 
 Pohjanhovissa

• La 25. 5.  LC Keminmaan 60-vuotisjuhla Keminsuun Nuorisoseuralla 

• 7.–9.6. Lions-liiton 66. vuosikokous Kalajoki 
 Vuosikokouksen teemaksi on valittu  Puhdas meri - Puhdas maa

• 5.–9.7.   102nd Convention Milano 

• 4. - 6.10.  Europa Forum Tallinna
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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

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

K okouksessa kansainväliseksi presidentiksi valittiin is-
lantilainen Gudrun Yngvadóttír. Hän on tässä tehtä-
vässään ensimmäinen nainen koko järjestön yli sata-

vuotisessa historiassa.
Yngvadóttír pitää tärkeänä saavuttaa tasapaino mies- ja 

naispuolisten jäsenten välillä. Tähän tavoitteeseen hän pyrkii 
kasvattamalla naispuolisten jäsenten ja johtajien lukumäärää.

Yngvadóttír puhui eri yhteyksissä siitä, kuinka horisontin 
takaa kannattaa etsiä uusia asioita. Merenkulusta oppineena 
hän totesi, että älkää yrittäkö vaikuttaa tuuleen vaan säätä-
kää sen sijaan purjeita.

Me palvelemme – Yhdessä
Piirin tämän kauden teema on kirjoitettu muotoon Me Pal-
velemme – Yhdessä. Teeman alkuosa on hyvin tuttu kaikil-
le lioneille ympäri maailman, loppuosa on omaa tulkintaani 
siitä, mikä on lionstyössä oleellista ja tarpeellista. Se tarkoit-
taa periaatetta, joka ohjaa tekemistä niin klubien sisällä kuin 
myös niiden ulkopuolella.

Yhdessä tekeminen tarkoittaa myös piiri- ja lohkotason 
toimintaa. Piirin kaikki kolme kuvernööriä ovat tehneet yh-
dessä pidemmän ajan suunnitelmia. Suunnitelmien toteutta-
minen vaatii klubien tapaamisia ja näin ollen kuluvan kauden 
klubivierailut onkin jaettu kaikille kolmelle.

Lohkotasolla tapahtuvaa klubien välistä yhteistyötä kan-
nattaa syventää. Lohkofoorumeissa voidaan sopia yhteisistä 
aktiviteeteista ja saada oppia toisilta. Lohkotasolla, jos missä, 
yhteistyö on voimaa!

Haku päällä!
Yksi piirin päätavoitteista on jäsenmäärän laskun pysäyttä-
minen. Palvelukohteiden määrä on jatkuvassa kasvussa, ja se 
vaatii edelleen klubeilta hyvää palvelukykyä. Uusien jäsenten 
hankinta vaatii lähes poikkeuksetta ponnistuksia ja tuloksiin 
pääseminen on usean asian summa.

Eräänä keinona tavoitteen toteuttamiseksi klubit ovat yh-
dessä toteuttaneet Haku päällä -kampanjaa eri tapahtumissa. 
Kokemukset näistä ovat olleet hyviä, joten toimintaa kannat-
taa jatkaa ja edelleen kehittää.

Lionstoiminnan esitteleminen voi olla hyvien tarinoiden 
kerrontaa. Kun leijonat kertovat, miten he ovat muuttaneet 
ihmisten elämää, kuulijat ymmärtävät viestin paremmin.

Jäsenkasvun edistämiseksi rohkaisen klubeja uudistamaan 
toimintaansa. On myös hyvä tiedostaa, että kaikki eivät voi 
osallistua kaikkeen toimintaan ja tämän käytännön sallimi-
nen vähentää jäsenpoistumaa.

Viestintä ja klubiviihtyvyys
Viestinnän tarkoitus on tukea klubien ja piirien asettamia ta-
voitteita. Viestintäkanavia on monia ja useimmat klubit ovat 

Kansainvälisyyttä yhdessä palvellen ja viihtyen

Oma kuvernöörikauteni alkoi tulevien 
piirikuvernöörien seminaarilla ja kan-

sainvälisellä vuosikokouksella Las Vega-
sissa. Kokemuksena tuo yhdeksän päivän 

kokonaisuus oli opettavainen ja auttoi 
ymmärtämään kuinka monenlaista työtä 

lionit ympäri maailmaa tekevät.

löytäneetkin itselleen sopivimmat tavat. Piirin viestintää  klu-
beille ja muille tahoille on kehitetty ja lisätty.

Hyvä ja ajankohtainen viestintä tukee koko lionstoimin-
taa. Hyvä klubiviihtyvyys, mikä on menestyvän klubin merk-
ki, pohjautuu usein siihen, että jäsenet kokevat olevansa pe-
rillä asioista.

Myös piirissä ja klubeissa käyttöön otettu maailmanlaa-
juinen GAT-toimintaryhmämalli tukee klubien toimintaa ja 
elinvoimaisuutta.

Lopuksi
Minä kiitän kaikkia lioneita ja heidän kumppaneitaan kulu-
neesta alkukaudesta.

Toivotan nykyiset ja tulevat lionit sekä leot tervetulleiksi 
loppukauden tapahtumiin.

Huhtikuun 13. päivänä järjestetään Rovaniemellä piirin 
vuosikokous ja vielä saman päivän iltana Melvin Jones ja Arne 
Ritari -juhla. Molemmat tapahtumat ovat tarkoitettu kaikille 
lionille. Juhlapuhujaksi tilaisuuteen saapuu Pohjoismaiden ja 
Baltian maiden jäsenjohtaja Antti Forsell.

Toivotan hyvää loppukautta omasta
ja puolisoni Marjon puolesta.

Tuomo Romakkaniemi
piirikuvernööri

Kansainvälinen johtaja Gudrun Yngvadottir ja puoliso Dr. Jon Bjarni Thorsteinsson olivat ennen kesän kokousta 
tavanneet piirikuvernööripari Tuomo ja Marjo Romakkaniemen Oulun vuosikokouksessa sekä Rovaniemen vierai-
lullaan.

Suomen arktisuutta symboloi esittelyvideossa poro.

Juhlaparaatissa Skandinavian maat esiintyivät yhtenä 
ryhmänä.

I VarapiirikuvernööriehdokasI I Varapiirikuvernööriehdokas

Raimo Torvela  
LC Kemi
Syntynyt 1948 Kemissä
Eläkkeellä
Puoliso Mirja (LC Kemi Merenhelmet)
Kaksi aikuista lasta, kolme lastenlasta

Lions-toiminta klubeissa
• Liittynyt LC Oulainen 1984
• Toiminut kaikissa klubin viroissa, 
   muutamissa useita kertoja
• Klubin presidentti 2010-2011
• Kaudella 2016–2017 klubin sulka- ja jäsen   

vastaava 
• 
Lions-toiminta L-piirissä
• Lohkon puheenjohtaja 2013–2014
• Alueen puheenjohtaja 2014–2015
• 2.VDG 2017–2018
• 1.VDG 2018–2019
• Liiton 2.VDG valmennus 2017–2018
• 1.VDG valmennus 2018–2019
• DGE valmennus 2019 Chicago 
• 
Muuta
• Melvin Jones jäsenyys 2015
• Kansainvälisen presidentin myöntämä 100%           

klubipresidentin palkinto 2011
• 30-vuotispalvelun ansiomerkki 2015
• Osallistunut useisiin liiton vuosikokouksiin.
• Piirihallituksessa useita vuosia.

Veijo Nurmikumpu
LC Keminmaa
Syntynyt 08.02.1959, Salla
Lehtori, ammattiopisto Lappia
Puoliso Annu, varhaiskasvatuksen opettaja, 
Keminmaan kunta

Lions-toiminta klubeissa
• Liittynyt LC Keminmaan jäseneksi 2005
• Sihteeri 2006–2007, 2007–2008
• Presidentti 2009–2010, 2015–2016
• Toiminut klubin sisäisissä tehtävissä
• Osallistunut RLL-johtajuustaitojen 
 työpajaan 2017
• Lohkon puheenjohtaja 2016–2017

Lions-toiminta L-piirissä
• Lohkon puheenjohtaja 2016–2017 
• Alueen puheenjohtaja 2017–2018

Muuta
• Melvin Jones -jäsen 2017
• Osallistunut kuuteen liiton vuosikokoukseen
• Piirikuvernöörin ja presidentin myöntämiä           

tunnustuspalkintoja

Piirikuvernööriehdokas
2018–2019

Arto Vesa Juhani Harju-Autti
LC Rovaniemi/Lainas
Synt 24.11.1952, Rovaniemi
Yrittäjä, yrityskonsultti, 
hallitustyö, eläkkeellä
Puoliso Asta, sairaanhoitaja, lion

Lions-toiminta klubeissa
• Liittynyt 1989
• Sihteeri 1992–1993, 2014–2015, 2015–2016
• Presidentti 1996–1997
• Varapresidentti 1995–1996
• Rahastonhoitaja 1991–1992
• Quest-lion, nenäpäivä, tailtwister, tilin-  

tarkastaja, vuosittain eri tehtäviä 

Lions-toiminta L-piirissä
• Piirisihteeri/rahastonhoitaja 2000–2001
• Lohkon puheenjohtaja 2001–2002
• Alueen sulkavastaava 1998–1999

Muuta
• Klubin presidentin palkintoja
• Piirikuvernööripalkintoja
• Klubin vuoden leijona 2001
• Melwin Jones jäsenyys 2014

Kauneushoitola Eija Karjula 
www.kauneushoitolaeija.fi
Keskuspuistokatu 20 Kemi
Puh. 040 7688 214

Lahjakortti on 

aina mieluisa lahja!



L A P I N  L E I J O N A  •  2 0 1 9

54

L A P I N  L E I J O N A  •  2 0 1 9

Kallin luontopolku oli ”vuoden ympäristöteko”

Luontopolun varrella on monta opastaulua, jossa sel-
vitellään Kallin erikoisuuksia. Osalle tauluista tehtiin 
mukavia levähdyspaikkoja. Kuvassa aktiviteetin pääjehu 
Veijo Nurmikumpu (oik.), Erkki Alakuijala, Reijo Virk-
kula ja kaikkeen aina ehtivä Veikko Laakso.

Tästä kaikki alkoi kevättalvella 2017. Veijo Nurmikum-
mun ajotaidolla pitkospuilla tarvittavat kellekset siirtyi-
vät odottamaan sulaa maata ja kiinnitystä.

Kaikessa hiljaisuudes-
sa ilman suurempaa 
huomiota hän on kai-

ken ikää rustaillut pönttojä 
kaikenkokoisille linnuille 
asunnoksi. Toisaalta hänen 
harrastuksenaan on myös 
huolehtia lintujen talviruo-
kinnasta omalla maapalstal-
laan Tervolassa. Kaikki pön-
töt hän on aina lahjoittanut 
niin partiolaisille kuin klu-
bilaisille tai myyjäisiin ja ar-
pajaisiin. - Ainut vaatimus 
on ollut, että vastaanottaja 
huolehtii pöntön metsään 
tai antaa sen hyvälle ystäväl-
leen tai pahimmalle vihamie-
helleen, kunhan tämä lupaa 
hoitaa sen metsään lintujen 
käyttöön.

Partioharrastuksesta 
se alkoi
Tämä harrastus juontaa jo 
Veikon lapsuuden ja nuo-
ruuden aikaisesta partiohar-
rastuksesta jolloin luonto tuli 
läheiseksi. Veikko laskeske-
li, että varsinkin viime vuo-
det ovat tuottaneet pönttöjä 
kiitettävästi. Kolmen vuoden 
aikana pönttöjä on syntynyt 
350 kappaletta. Niitä löytyy 
kuulemma pohjoisimmmis-

Vuosikokouksessa tavataan tuttuja vuosien
varrelta. Samaan pöytään Oulussa istahtivat

myös L-piirin PDG veteraanien ryhmä vuosien
takaa: Kauno Laine (95) Sodankylä, Markus

Kangas (82) Ylitornio Aavasaksa ja Kauko Nie-
melä (69) Pelkosenniemi.

O li mielenkiintoista vaihtaa ajatuksia ja siunailla maa-
ilman menoa. Nämä miehet edustavat oman ikänsä 
puolesta noin kolmea eri vuosikymmentä. Vuosiko-

kouksissa kukin on käynyt kymmeniä kertoja, joten vertailu-
kohteita heillä on ajan tuomaan kehitykseen.

Arvokkuus kadonnut vuosikokouksista
Valitettavasti näiden kokeneiden herrojen fiilikset voittopuo-
lisesti olivat hieman mielensäpahoittajan linjoilla. Kehitys on 
ehdottomasti positiivinen asia, mutta kaikki muutokset ei-
vät kuitenkaan ole kehitystä. Oulun kokoukselle tippui pis-
tepussiin enemmän miinuksia kuin plussia. Erityisesti koko-
uksen ja asioiden valmistelut oli tehty kehnosti. Lopputulos 
oli sen mukainen sekava katastrofi kännykkääänestyksineen. 
Yksittäisenä asiana leijonatalon myyminen ei saanut ymmär-
rystä keneltäkään. Lyhyesti sanottuna oltiin yhtä mieltä että 

viime aikojen vuosikokouksista on arvokkuus kadonnut ja 
olemattoman keksityn kiireen varjolla hosutaan myös pää-
töksien teossa. 
Enää ei viitsitä toteuttaa esimerkiksi perinteistä juhlavaa lip-
pukulkuetta, jossa piirilippujen takana ennen marssivat klubit 
omien lippujensa kanssa. Pieni mutta kuitenkin suuri asia. 

Vanhan konkarin silmin tämä meno ei ole mieltä ylentä-
vää katsella. Olemmehan kuitenkin maailman luotettavim-
man ja arvostetuimman hyväntekeväisyysjärjestön lipunkan-
tajia. Ojennamme auttavan kätemme niin kotimaan kuin 
ulkomaidenkin apua tarvitseville. Keräämme varoja ja teem-
me konkreettista palvelutyötä ”kentällä” lähellä ihmistä siellä 
missä tarvitaan. Tätä tosiasiaa vasten Oulunkin kokouksen 
tapahtumien kulku ja puheet olivat täysin käsittämättömiä 
eivätkä sovi oikean leijonan suuhun, murahtavat vanhat lei-
jonat.

Parasta vuosikokouksissa on aina ollut vanhojen tuttujen 
kohtaaminen, nyt sekin on tehdyn kiireen keskellä jäänyt vä-
häiseksi – niinpä parempia aikoja ootellessa kohti ensi kesää, 
tuumivat Kauno, Markus ja Kauko yhteensä lähes 250 vuotta 
elämää katselleet leijonaveljet.

Ajatukset muistiin kirjasi Kari Heikkilä
Vuosikokouksen parasta antia on vanhojen tuttujen 
tapaaminen ja siinä samalla nostattaa leijonahenkeä - 
Meillekin tuota elämänkokemusta on yhteensä kertynyt 
jo pian 250 vuotta, jutustelevat Lapin kairojen kulkijat. 

Lippujen marssi on valitettavasti kuihtunut pelkästään 
Pohjoismaiden valtakunnan lippujen marssiksi.

Kesällä 2018

Kaunolla täyteen 95 vuotta

Yllätyspalkitseminen Lions-liiton 
vuosikokouksessa Oulussa

Aika harvoin L-piirin klubit huomioidaan valtakunnalli-
sesti. LC Keminmaan hallitus innostui viime keväänä laati-
maan tiedotteen Kallinkankaan luontopolun kunnostamises-
ta ”vuoden ympäristöteko” kilpailuun ja kas kummaa, hanke 
palkittiin Lions-liiton vuosikokouksessa valtakunnallisena 
ympäristötekona.

Palkitseminen tuli täytenä yllätyksenä. Siitä ei etukäteen 
annettu tietoa edes palkittavalle klubille. Onneksi LC Ke-
minmaasta oli paikalla arvovaltainen edustus ja komea kier-
topalkinto saatiin heti oikeille omistajille.

– Ei siinä meinattu uskoa korvia, kun kokouksessa ilmoi-
tettiin, että valtakunnallinen kiertopalkinto kuuluu meille. 
Se tuli täytenä yllätyksenä, klubin viime kauden presidentti 
Markku Keskimaula muisteli.

Mainio nähtävyys ja käyntikohde
Kallin luontopolun aktiviteetti teetti valtavasti töitä usean 
kuukauden aikana ja innosti yli parikymmentä leijonaa akti-
voitumaan kuka useammin kuka harvemmin. Täysin oikeaan 
tuo palkinto siis osui.  

LC Keminmaa on sitoutunut myös pitämään luontopo-
lun jatkossakin kunnossa. Vaikuttaa siltä, että vuosittain on 
tarvetta korjata ja jopa uusia pikku pätkiä pitkospuita.

LC Keminmaa antaa vinkkiä ja hommaa jopa opastajan, 
jos naapuriklubilaiset haluavat tutustua Kallin luontopolkuun 
ja koko Kallinkankaan upeaan ympäristöön.

Epävirallisen tarkkailun perusteella voi sanoa luontopolun 
vetävän aika hyvin ihmisiä. Toivottavasti myös koulut innos-
tuvat hakemaan luontokokemuksia polun varrelta. 

Luontopolku tai oikeastaan luontopolut, koska niitä on 
kaksi, alkavat Kallinkankaan entisen ylämajan edestä. Läh-
töpaikalle löytää nousemalla laskettelurinteen vierestä ylös.

Heikki Roimela

Avajaispäivän kunniaksi oli luontopolun varrelle lähipuihin asennettu 
oheinen sarja lintujen asuntoja eli pönttöjä. Ne olivat kaikki Veikko Puijolan 
kokoelmista. Tarkoitus oli tunnistaa minkä linnun pönttö oli kyseessä. Yritä-
pä itse näiden kuvien perusteella sijoittaa linnut oikeisiin pönttöihin. Kir-
joita pöntön numero lapulle ja linnun nimi perään ja L-piirin sivuille nettiin 
tarkistamaan miten meni!

Veikko on valmistanut kaikki pöntöt samalla kon-
septilla eli aitoon puunrunkoon porataan tyhjä tila, 
jonka jälkeen ns. vesivanerista ruuvataan paikoil-
leen katto sekä kahdella ruuvilla lattia. Lattia on 
sivulle kääntyvä, kun toisen ruuvin irrottaa. Sitten 
porataan pönttöön lintulajn mukaan kokoon 
sopivan kokoinen reikä ja suojataan se peltipalalla, 
jossa saman kokoinen reikä - lopuksi kiinnitetään 
riittävän pitkä nailonnaru pöntön puuhun asenta-
mista varten.

Vuosikokouksessa Vuoden ympäristötekona palkittu Kallin luontopolku on osoittautunut tarpeelliseksi ja 
ihmiset ovat sen löytäneet, joten siinä on sinänsä syytä hyvmyyn ja tyytyväisyyteen. Kiertopalkintoa klubi-
kouksessaan esittelivät Veikko Laakso, Markku Keskimaula, Jouni Jakovlev (takana), idean isä Veijo Nurmi-
kumpu sekä linnunpönttöjen rakentaja Veikko Puijola. 

V iime kesänä 20.7. Kauno Laine saavutti 95 vuoden 
kunnioitettavan iän. Hän on tällä hetkellä L- piirin 
vanhin jäsenenä toimiva lion, sekä vanhin edelleen 

lion-jäsenenä toimiva PDG. Lisäksi hänellä tulee LC Sodan-
kylän perustajajäsenenä toukokuussa täyteen 59 vuotta lioni-
na eli vuoden kuluttua tulee siinäkin täyteen pyöreitä vuosia 
samalla, kun LC Sodankylä täyttää 60 vuotta.

Kunnioitusta herättävää on, että korkeasta iästään huoli-

Sodankylässä Lapin Opiston sisäänkäynnin edessä ikuistettiin tämä synttärikahveille osallistunut arvovaltainen on-
nittelijoiden PDG-joukko. Vasemmalta PDG Timo Allenius, PDG Raija Väre, PDG Kauko Niemelä, päivän sankari 
95 v. PDG Kauno Laine, takimmaisena PDG Erkki Orre, DG Tuomo Romakkaniemi, puoliso lion Marjo Romak-
kaniemi, IPDG Eino Majava, puoliso lion Hilkka Majava.

matta hän on ollut kaiken aikaa aktiivisesti mukana niin pii-
rin kuin osittain myös valtakunnan tason tilaisuuksissa. Tästä 
aktiivisuudesta Kauno itse haluaa antaa erityiskiitokset hänen 
”kuljettajalleen” Kauko Niemelälle, joka on ystävällisesti ai-
na hänelle kyydin järjestänyt. Mukana olemisestaan Kauno 
haluaa muistuttaa, että voi olla kaiken kaikkiaan kiitollinen 
ennen muuta siitä, että Luoja on suonut hänelle elämään ter-
veyttä ja sitä kautta mahdollisuuden tähän kaikkeen. (KH) 

Vuosikokouksessa kuului

Vanhan leijonan murahtelua

Pönttöaktiviteetti 
lintujen hyväksi

takin Lapin kairoista.
Kaikki pöntöt koivu tai 

kuusi materiaalista edusta-
vat rakenteissaan asiantun-
tevaa luontoon sopivaa tyyliä 
ja lintujen kannalta oikeaop-
pisia ratkaisuja. Pöntöt on 
helppo puhdistaa ja asettaa 
paikoilleen ja niissä on tur-
vallista elää. Näin Veikko on 
huolehtinut siitä, että pöntöt 
oikeasti ovat löytäneet paik-
kansa luonnossa ja tarjoavat 
linnuille oman uuden koti-
kolon.

Klubi osaltaan 
innostanut
Veikkoa ovat auttaneet ”al-
kuainehankinnoissa” klubin 
muut lionit esim. Veijo Nur-
mikumpu toimitti Veikolle 
ison määrän puita, jotka jäi-
vät ylimääräisiksi eräästä ra-
kennushankkeesta. Oman 
klubin luontoon suuntautu-
vat intressit ovat myös osal-
taan olleet sopivasti saman 
henkisiä.  

Tunnetko tämän 
”talon” asukkaan?
Kallinkankaan luontopolun 
varrelle oli avajaisten yhtey-
teen kiinnitetty kymmenen 

pöntön sarja ja kulkijoiden 
piti tunnistaa mille linnulle 
kukin pönttö kuului. 

Miten on sinun tietä-
myksesi laita? Kirjoita pape-
rille numerot yhdestä kym-
meneen ja numeron perään 
lintulaji, joka asuu sen nu-
meron pöntössä. 

Oikeat vastaukset löyty-
vät Piirin nettisivuilta haku-
sanalla Lapin Leijona 2019 
- Pönttötesti.

Kari Heikkilä

Lionit tekevät paljon hyvää niin ihmisille mutta myös 
luontokappaleille kuten vaikkapa linnuille. Tästä loista-
vana esimerkkinä on LC Keminmaan ”pönttöarkkitehti ja 
-rakennusmestari” Veikko Puijola (77).  
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Vaihtoehtoja pönttöjen 
asukkaiksi:
• Kottarainen
• Talitiainen
• Leppälintu
• Kuusitiainen
• Harmaasieppo
• Telkkä
• Helmipöllö
• Varpuspöllö
• Puukiipijä
• Sinitiainen
• Kirjosieppo 
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LC Rovaniemi /Alakemijoki on seurannut 
lähes 40 vuoden ajan Nätti-Jussin jalanjälkiä. 
Kun Nätti-Jussin kotikämppä Kuusijoella jäi 
pois savottakäytöstä v. 1970, klubi vuokrasi 

sen Metsähallitukselta. Keskeisenä 
vaikuttajana savottakämpän vuokraukseen 
oli sen pitkäaikainen ukkoherra ja klubin 

jäsen Einari Ansala.

Leijonanpesä
Kuusijoen kämppä tunnettiin myös ”Leijonanpesänä”, jossa 
monet piirin klubit vierailivat lion Pauli Pirttijärven aikanaan 
vetämissä yhteisissä savottahenkisissä ja iloisissa illanvietois-
sa. Vuonna 1994 klubi julkaisi aikalaishaastatteluihin perus-
tuneen c-kasetin Nätti-Jussista. Sen sisältöä on myöhemmin 
täydennetty laulu- ja lausuntaesityksillä cd-tallenteena. Tal-
lenteiden myyntituotto on ollut vuosien saatossa useita tu-
hansia euroja, jotka on suunnattu klubin yleishyödyllisiin 
palvelukohteisiin.

Klubin 50-vuotisjuhlavuoden 2015 ideana käynnistyi ke-
väällä 2017 Rovaniemen kylien kehittämissäätiön ja Lapin 
yliopiston rahoituksen ansiosta klubin hallinnoima hanke 
”NÄTTI-JUSSI – Lapin metsien ikijätkän ja tarinankertoja-
legendan Juho Vihtori Nätin elämä ja tarinat”.

Nätti-Jussi -hankkeen tulokset
Hanke on tuottanut monipuolista ja -muotoista kirjallista ja 
kuvallista perusaineistoa Nätti-Jussista mm. Jussin tuntenei-
den aikalaisten nauhoitetut haastattelut (46 henkilöä).

Lapin yliopistolla järjestettiin seminaari suomalaisesta 
kertomusperinteestä ja Nätti-Jussista. Hanke oli osaltaan in-
noittamassa myös Rovaniemen teatteria toteuttamaan ”Nätti-
Jussi seikkailee” -esityksensä.

Hankkeen toimesta puhdistettiin, digitoitiin ja luetteloi-
tiin kasööri ja harrastajavalokuvaaja Matti Körkön 1920-50 
-luvuilla Alakemijokivarren kylissä ottamien ainutlaatuisten 
valokuvien lasilevy- ja muovipohjaiset negatiivit yhteensä 
2.230 kpl.

Jussin elämänvaiheita
Jussin nuoruudesta tiedetään vähän. Hän on ollut Karstulan 
Punamäessä renkinä Armi Aution talossa 1905–1910. Ren-
kinä hän on ollut myös Tervolan Peurassa Juho Körkön ta-
lossa 1917–1920, mutta palannut Karstulaan. Jussi matkusti 
juhannuksena 1924 Karstulasta Sodankylään siskonsa Alman 
luo, joka oli mennyt sinne 1921. Alma ja Iida muuttivat myö-
hemmin Petsamoon.  Jussi muutti 1931 Rovaniemen mlk:n 
Pisalle siskonsa Tildan perheeseen. Hän auttoi Tildan miestä 
Juho Komulaista rakentamaan ”Komulaa”.

Ylivertainen tarinankertoja
Jussi on ollut nuorena kiusattu ikäistensä keskuudessa kam-
purajalkansa vuoksi. Hän meni kiusaajiaan pakoon saunan 
”lautomitten” alle. Siellä hän aloitti tarinoiden kehittelyn ja 
kertomisen harjoittelun. 

Lapissa Jussista kehittyi tarinankerronnan legenda.Hä-
nen maineensa kertojana alkoi kulkea hänen edellään. Yksi 
hänen aikalaisensa kertoi Jussin olleen nopeaälyinen, verbaa-
linen lahjakkuus, liioittelun mestari. Hän koppasi tarinan 
kuin kärpäsen ilmasta. Hänellä oli taito kääntää muutamalla 
sanalla asia päälaelleen. Jussi kertoi lapsille satuja; lapset tyk-
käsivät Jussista ja hän lapsista.  Jussi puhui siistiä kieltä. Ker-
tojan taidoillaan hän pystyi hankkimaan tasavertaisen aseman 
toisten keskuudessa.

  
Töissä savotoilla ja kylien taloissa
Nuorena miehenä Jussi teki metsä- ja uittotöitä Metsähal-
lituksella ja Kemiyhtiöllä. Vanhempana hän oli puutavaran 
mittaustöissä, ”tieinsinöörinä” ja kämppämiehenä aina Pet-
samoa myöten.

Kylän pinnassa ollessaan hän liikkui Muurolan, Pisan, Lei-
peen,  Jaatilan ja Tervolan alueen taloissa ja teki hyvin erilai-
sia töitä ylöspitoaan vastaan. Jussi ei viihtynyt kovin pitkään 
samassa maisemassa. 

Heinätöissä hän suivaantui pitkiin työpäiviin ja lähti… 
Hirsitalojen tilkitsemiseen hän oli kysytty mies. Hän myös 
kaivoi ojia, ja oli rakentamassa kylien kouluja. 

Juho Vihtori Nätti

Syntyi: 31.8.1890 Karstulan Punamäessä
Vanhemmat: torppari juho Kallenpoika Nätti, äiti 
Maija Stina Eliaksentytär o.s. Fäldt.
Sisaret: Miina 187–1885, Iida 1881–1949, Tilda 
1885–1939 ja Alma 1887–1939.
Vartalo: pituus 175 cm syliväli 194 cm, jäntevä ja 
voimakas, vasen jalkaterä oli nilkasta sisään-taakse-
päin kääntynyt.
Luonne: rauhallinen, rehellinen kansanmies.
Mottoja: Minulla on kulkurin luonne. Raha on 
lentämään luotu. Ei rahat lopu, omistajat vain 
vaihtuvat. 
Nätti-Jussi eli elämänsä poikamiehenä. Hän kuoli 
4.8.1964 Rovaniemen mlk:n kunnalliskodissa Rau-
tiosaaressa.

Markkinoille on tulossa Olli Tiuraniemen, Mari Maasil-
lan ja Raimo Keräsen toimittama kirja ”Nätti-Jussi – elämä 
ja tarinat. Pohjolan tunnetuin jätkä Juho Vihtori Nätti aika-
laisten silmin”. Hankkeen tuloksena on myös elokuvaohjaa-
ja-käsikirjoittaja Heikki Huttu-Hiltusen tekemä dokument-
tielokuvan käsikirjoitus, joka kertoo Nätti-Jussista ja kasööri 
Matti Körköstä.

Mittava Nätti-Jussi -hanke on loppusuoralla ja sen koko-
naiskustannusarvio tulee olemaan n. 40.000 €, minkä lisäksi 
hankkeessa on tehty reilut 600 talkootyötuntia.

Matti Ansala LC Rovaniemi / Alakemijoki

Alakemijoen lionit Nätti-Jussin jalanjäljillä

Juho Vihtori Nätti – elämä ja tarinat
Raimo Keränen LC Rovaniemi/Alakemijoki

FAKTA

Kuusijoen kämppäkuvassa vasemmalla on ukkoherra Einari Ansala, oikealla kasööri Lauri Karvo.

Tässä hän on – ihan oikeesti itse Nätti-Jussi. Valokuvaa-
mossa otettu kuva on uusia löytöjä, ja on nyt Maakun-
tamuseon kokoelmissa. Tämä kuva tulee ilmestyvän 
Nätti-Jussi -kirjan kanteen.

Rehti kansanmies
LC Rovaniemi/Alakemijoki on halunnut kunnioittaa ja tal-
lentaa jälkipolville suomalaisen metsätyön historiaa, savotta-
kulttuuria ja tarinankerrontaperinnettä yhteisenä arvokkaana 
kulttuuriperintönä. Olemme myös selvittäneet julkisuudessa 
tähän asti vähälle huomiolle jääneitä Jussin todellisia jalanjäl-
kiä. Hanke on nostanut esille rehdin kansanmiehen, jota aika-
laiset arvostivat suuresti sekä ihmisenä että tarinankertojana.

Itse Jussi totesi kerran lumisateen jälkeen jalastaan leikkiä 
laskien: ”Eipä outo tiedä, kun näkee Nätin jäljet, kuka siitä on 
mennyt ja mihin suuntaan.”

Erilainen henkilökuva 
Nätti-Jussin henkilökuva tarkentuu piakkoin ilmestyvässä 
kirjassa ”Nätti-Jussi – elämä ja tarinat” (toim. Jouni Tiura-
niemi, Mari Maasilta ja Raimo Keränen). Todellinen Nätti-
Jussi kuoriutui kirjan aikalaismuisteluissa esille lämpimänä 
ja herkkänä, aikaansa seuraavana ja älykkäänä ihmisenä, toki 

myös hieman särmikkäänä. Nätti-Jussi -vitseistä suurin osa 
on muiden keksimiä. Esim. Lasse Lehtisen kirjassa Jussi on 
kuvattu maailmanmatkaajaksi, joka tutustui maailman mah-
timiehiin. Todellisuudessa Jussin matkat rajoittuvat evakko-
matkaan Ruotsiin Lapin sodan aikana sekä käynteihin Norjan 
puolella hänen Petsamossa oloaikanaan 1939–1940. Kotiseu-
dullaan Karstulassa hän vieraili 1942 ja 1950. 

 Nätti-Jussi kuoli Rovaniemen mlk:n kunnalliskodissa 
Rautiosaaressa 4.8. 1964. Aimo Ajo suoritti Jussin siunauk-
sen. Kemiyhtiön metsäpäällikkö Jarl Sundqvist piti vaikutta-
van ja ylistävän muistopuheen. Hautaustoimituksen lopussa 
tuli niin raju ukonilma, että koko saattoväki kastui. Yksi Pa-
losalmen jätkistä tuumasikin: Hän jymyllä lähti, kuin elikin. 
Paikalle tuli myös kapellimestari Olavi Marttiini, joka soitti 
viululla hyvin kauniin kappaleen ja sanoi: Tästä Jussi piti.  

E sityksen toteutumiseksi tarvittiin taloudellista tukea ja 
tässä oli mukana kolme rovaniemeläistä lionsklubia: Pe-

tronella, Ounasvaara ja Pöyliö.
Esityksen näki 600 rovaniemeläistä 9-luokkalaista. Palaute 

siitä on ollut myönteistä. Esitys koettiin niin koskettavaksi ja 
puhuttelevaksi, että kouluissa toivottiin esitystä jopa vuosit-
taiseksi 8- tai 9-luokkalaisille. 

Vanhempien tärkeä rooli
Esitys käsittelee vanhempien päihteiden käyttöä sekä nuorten 
elämää ja tunteita sen keskellä. Esitys kertoo vanhemmuuden 
puuttumisesta, lapsen turvattomuudesta ja hylätyksi tulemi-
sen kokemuksista sekä näiden seurauksena syntyvistä arvot-
tomuuden tunteista. Fragile kertoo kuitenkin samalla myös 
toivosta, siitä että pahasta olosta saa ja pitää puhua eikä ke-
nenkään tarvitse jäädä yksin. 

Ongelmana päihteiden ja 
huumeiden helppo saatavuus
Kyseessä oli ammattinäyttelijöiden toteuttama teatteriesitys, 
jota on esitetty jo useilla paikkakunnilla Suomessa sekä teat-
tereissa, että kouluissa. Esityksen tuottajia ovat Samuli Edel-
man, Yrjö Nieminen ja Heikki Törmi. Esityksen tukijana on 
mm. Alko. Teatteriesitys esitettiin myös suurelle yleisölle Wil-
jamissa, jossa myös lions-klubien edustajia oli sitä katsomassa. 

Yleisötilaisuudessa oli mukana lapsiasianvaltuutettu Tuo-
mas Kurttila. Hän korosti puheessaan, että pääsääntöisesti 
rovaniemeläisillä nuorilla menee kohtalaisen hyvin, mut-
ta huolta tuottavat päihteiden käyttö ja huumeiden helppo 
saatavuus.

Marjo Romakkaniemi

Fragile - särkyvää – vakava vaiettu asia
Lapsen ja nuoren elämää päihdeongelmaisessa perheessä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Rovaniemen yhdistys järjesti kaikille 

rovaniemeläisille 9-luokkalaisille suunnatun 
teatteriesityksen. Esitys järjestettiin 

yhteistoiminnassa koulutoimen, 
nuorisoasema Rompun ja Rovaniemen 

kulttuuritoimen kanssa. 

Tuomas Kurttilan mukaan 
tärkeintä on pitää lapset 
ja nuoret mukana ja antaa 
heille aidosti mahdolli-
suus kertoa kuulumisis-
taan, ketään ei pidä jättää 
yksin. 

Nuoren vahvat tunteet ja 
niistä vaikeneminen joh-
taa useimmiten asioiden 
käärimiseen ”salaisuuk-
sien siteisiin”.

Voimakkaiden tunteiden purkami-
seen ja vastaanottamiseen tarvitaan 
vahva ja ymmärtävä aikuinen.

Pörhö Lapin Auto
Alakorkalontie 1, 96300 Rovaniemi
Automyynti p. 020 762 4360

Pörhö Keminmaa
Kauppakuja 6, 94450 Keminmaa
Automyynti p. 020 762 4200

Peugeot 508 Active BlueHDi 130 hinta 31 140 €, sis. toimituskulut 600 €. CO2-päästöt  
121 g/km, EU-yhd. 4,6 l/100 km. Vapaa autoetu 640 €/kk. Kuvan auto erikoisvarustein.

UUSI PEUGEOT 508
WHAT DRIVES YOU?

TERVETULOA KOEAJOLLE!

 alk. 31 140 €  

NIGHT VISION -PIMEÄNÄKÖKAMERA
AJOLINJA-AVUSTIN
PYSÄKÖINTIAUTOMATIIKKA

Palvelemme
ma–pe klo 9–17, la 10–14

Palvelemme
ma–pe klo 8–17, la 10–14

CLIO Hatchback TCe 90 Zen, nyt 15 990 €. CLIO Sport Tourer TCe 90 Zen nyt 17 090 €. 
Uuden mittaustavan (WLTP) mukaisesti CO2 134 g/km, yhd. kulutus 6,0 l/100 km.  
Hinnat sis. toimituskulut 600 €.

Nyt lisäksi talvirenkaat veloituksetta! Kokonaisetusi nyt 1 990 €. Kampanja on voimassa 
28.2.2019 mennessä tehtyihin uusiin asiakastilauksiin. Tarjousta ei voi yhdistää muihin etuihin tai 
tarjouksiin. Kuvan autot erikoisvarustein.

 Hyödynnä etusi heti! 

Renault CLIO
 TCe 90 Zen nyt 15 990
 Lisäksi talvirenkaat veloituksetta.

KEMI  |  ROVANIEMI
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Tulvaveikkausta ja klubitoimintaa 
60 vuotta Keminmaalla

LEIJONA-
PUUKKO
Oiva lahja ”pyöreitä vuosia” 
täyttävälle!
Puukon hinta 170 € +postikulut
Katso tarkemmin:
www.e-clubhouse.org/sites/
ylitornioaavasaksa
Tilaukset:
Paavo Heikka, puh. 040 770 8400
paavo.heikka@pp.inet.fi

LC YLITORNIO/AAVASAKSA

Otteita Markuksen runollisesta 
ja hauskasta historiikista

Silloin oli väkeä pitäjässä niin, että kummi-klupi hunteerasi, 
- jospa perustas klupin toisen.
Löyty matkhaan lähtijöitä yhtä vaile parikymmentä 
ja het tekivätki siitä aikamoisen.
…..
Ensikymmenenä keksithiin aktiviteetit monet ja osalistuthiin 
ja kaikki oli kovasti hupia
Voitethiin L-piirin kilpailu ja aina Kuusamosta asti 
kunnioitethiin ”ykkös klupia”.

Myythiin juhanuslakkia ja tehtiin lyhteitä, oli pakkasveikkausta 
ja raivaustalkoita,- olthiin petona
Kanoottirallin köysi yli Väylän piti saaha Ginnesin kirhjaan 
maailman pitimpänä ”köyenvetona”

Ruottalaiset voitti ko oli viimisen vetäjän apuna unohtunu 
köysi koukhuun auton 
Se törmän takana näkymättömissä veti apuna, 
– temppu heiltä, – oli meistä mauton.
…
Paavo keksi Lions-puukon, joka viestii meitä lahjana ympäri 
Suomen, se on tosi hyvä
Puukkoaktiviteetti kassaa kasvattaa mukavasti, 
- niin ja pahkakuppi on toinen, siitäkin jyvä.

Annikin patsas Aavasaksalle nosti meät kulttuuriklupiksi, 
eppäilijöitäki oli - vaikka
Suurenmoinen hanke ja sykähyttävä, 
- jo vanhassa Maammekirjassaki mainittu fantastinen paikka
…
Hyvin on menny ja samalla onnekhaita olhaan, 
kun saama pakertaa ja olla matkassa myötä.
Onhan mukana oltu yli maan- ja mantererajojen ja 
”We Serve” hengessä tehty palvelutyötä.

Markus Kangas esitti laatimansa hauskan runomittaisen  
historiikin klubin aktiivisista vuosista.
Kuva: Meän Tornionlaakso Kaisu Niska

Klubissa kiertävän Paavon maljan sai 
1. varapresidentti Juhani Juvonen 
Kuva: Meän Tornionlaakso Kaisu Niska

Paavo Heikka Annikki Kariniemen 
patsaan kukittajana Aavasaksan vaaralla. 

Leijonapuukko on pitkäaikainen
 ja tunnettu aktiviteetti.

Viime keväänä toukokuun 19. päivänä 
pidettiin klubin 40-vuotisjuhla Hotelli 

Kievarissa. Paikalle oli kokoontunut runsas 
joukko klubin jäseniä puolisoineen. 

LC Ylitornio/Aavasaksa 
40 vuotta

K lubin 1. varapresidentti Juhani Juvonen avasi juhlakoko-
uksen, jonka jälkeen laulettiin Leijonahenki Ylitornion 

Mieslaulajien vahvalla avustuksella. Kun läsnäolijat oli to-
dettu, Mieslaulajat esittivät toisena laulunaan hienosti Suo-
men Laulun.

Klubilla on ollut tapana jakaa eri yhteisöjen ja yksityishen-
kilöiden saamat avustukset ja stipendit aina kauden päätteeksi 
keväällä. Tällä kertaa jakotilaisuus oli tavallista juhlavampi. 
Avustuksia saivat: Aleksi Kenttämaa, Ainiovaaran Jäähalli Oy, 
YliVoLi, AavU, Ylitornion Mieslaulajat. Avustuksien ja sti-
pendien loppusumma oli yli 4000 euroa.

YliVoLi:n tyttöjen liikuntaesityksen jälkeen juhla jatkui 
omien jäsenten muistamisella. Klubin ainoa vielä toiminnassa 
mukana oleva perustajajäsen Markus Kangas esitti laatiman-
sa hauskan historiikin, jossa ei liiemmin lukuja lueteltu eikä 
aikaa tuhlattu. Jutun ohessa laatijan luvalla muutamia otteita 
erityisesti esitettäväksi laaditusta historiikista.

Juhla jatkui vielä piirikuvernööri Eino Majavan puheel-
la ja maljan nostolla juhlivalle klubille. Ennen kahvia saatiin 
vielä nauttia Juhani Juvosen esittämistä Arvolan saagoista ja 
Markus Kangas laulatti juhlaväkeä mandoliinilla säestäen.

Juhani Juvonen

Mikä on maksimivirtaama Isohaaran voima-
laitoksella kevään tulvassa? Siinä on loistava 

idea arvauskilpailun aiheeksi! Heti 
ensimmäisenä toimintakautena keksittiin 

tähän päivään asti jatkunut aktiviteetti, Iso-
haaran tulvaveikkaus. Sen keksivät LC Kemin-
maan lionit, joilla on ennustajan taidot myös 

klubin nimen suhteen. Nimi kun oli enne 
Keminmaan kohdallakin.

LC Keminmaan osalta tämä pitää hyvin paikkansa, sillä 
kun klubi 60 vuotta sitten perustettiin, ei Keminmaa 

nimistä kuntaa ollut olemassakaan. Kunnan nimi oli Kemin 
maalaiskunta. Klubin alkuperäinen virallinen nimi oli LC Ke-
minmaa/Laurila. Kun kunnan nimeksi 1979 tuli Keminmaa, 
sai klubin nimestäkin pudottaa Laurilan pois.

Tulvaveikkaus on ja pysyy
LC Keminmaa on myynyt joka kevät tuhat veikkauslappua 
ja jakanut toukokuun lopussa koko tuoton keminmaalaisille 
nuorille, kouluille kevätstipendeiksi, urheiluseuroille, partio-
laisille ja monin tavoin kunnostautuneille.

Esko Ylipiessa, yksi LC Keminmaan pitkäaikaisimmis-
ta jäsenistä kyllä muisteli, että yhtenä keväänä tulvaveikka-
us jäi järjestämättä. Sovimme yhteisesti, että tästä ei puhuta, 
vaan voimme mainostaa, että tulvaveikkausta on myyty jo 
60 vuoden ajan.

Juhla alkoi perinteises-
ti tervehdysten ja onnit-
telujen vastaanotolla. Pre-
sidentti Kirsi Kinos ja 1. 
varapresidentti Jaana Iko-
nen-Toivanen toivottivat 
vieraat tervetulleiksi ja pre-
sidentti Kirsi lausui tervetu-
liaissanat. 

Juhlaillallisen yhteydes-
sä kuultiin Meri-Lapin mu-
siikkiopiston jousikvartetin 
kaunista soitantaa kahteen 
otteeseen. Lisäksi esiintyi 
Keminmaan Naisvoimisteli-

LC Tornio Raja 50 vuotta

Klubimme ja juhlavieraiden Melvin Jones jäsenet Klaus Kuljun seurassa

Klubimme perustajajäsen 
nykyisin LC Savonlinnan 
jäsenenä toimiva Mikko 
Karinen puolisonsa Ellin 
kanssa osallistuminen 
juhlaamme oli hieno asia.

Neidonkengällä jäseniä 
kolmessa polvessa

LC Keminmaa/Neidonkenkä vietti 
20-vuotisjuhlaansa 5.5.2018 Motel Käpylässä 
Keminmaassa. Klubi on perustett u 19.5.1998 

ja se vietti charter-juhlaansa 7.11.1998 
Kemissä jäänmurtaja Sammolla. 

Charter-jäseniä on klubissa mukana edelleen 
kahdeksan. Klubissa on myös tehty 

erikoista historiaa, sillä klubissa on jäseniä 
kolmessa polvessa.

joiden Sesia-ryhmä upealla 
voimisteluesityksellä Lapin 
kesä.  L-piirin tervehdyksen 
juhlaan toi piirikuvernööri 
Eino Majava. 

Juhlapuhujaksi oli kut-
suttu klubin charterpresi-
dentti Anja Kiuru. Hän pu-
hui auttamisen ja ystävyyden 
merkityksestä. Ruokailun 
jälkeen klubin jäsenet Riitta 
Henriksson ja Maritta Mai-
jala muistelivat huumorilla 
höystäen klubin perustami-
sen alkutaivalta sekä men-

neitä vuosia. Muisteloiden 
myötä huomattiin, kuinka 
paljon klubissa on vuosi-
en aikana ollut erilaisia ak-
tiviteetteja, ja joista osa on 
edelleen vuosittain toteu-
tuvia. Näistä mainittakoon 
Hyvän mielen joulupuu-ke-
räys. Ansiokkaasta liontyös-
tä huomionosoitukset ojen-
nettiin charterjäsenille Raija 
Puuruselle sekä Terttu Ala-
vuokilalle. 

Juhla keräsi mukaan lio-
neja  niin omasta kuin lähi-
klubeistakin ja illan aikana 
kuultiin paljon mukavia ta-
rinoita sekä iloista naurua. 
Kello taisi ennättää seuraa-
van vuorokauden puolelle 
ennen kuin kaikki leijonat 
malttoivat päättää mukavat 
tarinatuokiot ja toivottaa 
toisilleen hyvää alkavaa ke-
sää. Tästä on hyvä ponnis-
taa kohti seuraavaa toimin-
takautta.  

Anja Kiuru, klubin sihteeri

Yhteistoiminta paikka-
kunnan urheiluseurojen 
kanssa on ollut vilkasta. 
Kuvassa LC Keminmaan 
iskuryhmä ”käskynjaossa” 
Ylläksellä hiihtosuunnis-
tuksen maailmancupin 
avauskierroksella.

Muutama vuosi sitten LC Keminmaa teki omin käsin hienon leikkimökin päiväkoti 
Pirpalan lapsille. Esko Ylipiessa (vas.) esittelee uutta mökkiä Pirpalan pihalla.

Mukana 
paljon muutakin
Viimeinen kymmenvuotis-
kausi on mennyt monita-
hoisen toiminnan merkeissä. 
Klubin jäsenmäärä on säily-
nyt likimain vakiona. Toki 
entistä aktiivisempia leijonia 
kaivataan. Pakko sanoa, että 
suuritöisempiin projekteihin 
toivoisi lisää aktivisteja.

Juhlakauden presidentti-
nä toimii Veikko Laakso ja 
se sopii mainiosti. Hän on 
leijona, joka ei osaa olla pois-
sa yhdestäkään aktiviteetis-
ta - siis korvaamaton mies 
ja leijona.

LC Keminmaa tekee yh-
teistyötä moneen suuntaan. 
Viime vuosina on toimittu 
usein urheilutapahtumissa 
järjestäjien apuna. Isoimpi-
na tapahtumina voi maini-
ta nuorten SM-hiihdot Kal-
linkankaalla keväällä 2015 ja 
hiihtosuunnistuksen maail-
mancup Ylläksellä runsas 
vuosi sitten.

Juhlansa LC Kemin-
maa järjestää ensi keväänä 
25. toukokuuta Keminsuun 
Nuorisoseuralla.     

Heikki Roimela

Juhlapaikkana oli Tornion Park Hotel 
maaliskuun viimeisenä päivänä lauantaina 
2018. Juhlassa oli mukana oman klubin lio-

neita 31 ja vieraita 13, joista kaksi 
Haaparannalta.

Juhlavuotemme presidenttinä toimi Klaus Kulju. Ohjel-
massa oli mm. Tornion Mieskuoron ”Leijonahenki”-lau-

lun esitys, presidentin tervehdys, perustajajäsen Leo Ande-
linin muisteluksia klubin historiasta ja DG Eino Majavan 
tervehdys sekä Melvin Jones jäsenyyden luovutus Klaus Kul-
julle.

Ilta oli rattoisa yhdessä veljien ja puolisoiden kanssa. Eri-
tyisesti mieltä lämmitti perustajajäsen Mikko Karisen (82 
v.) ja vaimonsa Ellin osallistuminen juhlaamme. Nykyisin 
Mikko toimii LC Savonlinna Eerikissä.

Muista perustajajäsenistä paikalla olivat Raimo Aarni, Leo 
Andelin sekä Vilho Auniola. Ystävyysklubistamme Haapa-
rannalta olivat mukana Ulf Emanuelsson sekä Sten Nyström.

Teksti ja kuvat Ilpo Husa

Tulvaveikkausta ja klubitoimintaa 
60 vuotta Keminmaalla 

Mökille tai lahjaksi. Kaikki viirien 
myynnistä kertyvät tulot menevät 
lyhentämättöminä torniolaisen nuo-
risotyön tukemiseen Lions-järjestön 
jakamina avustuksina.
Lions Club Tornio- Pudas Ry

Soita, varaa ja nouda omasi:
Tornion Pikasuutari, Hallituskatu 5, Tornio
Matti Alaviuhkola, 040 7740 530

Tornion 
isännänviirejä

Meiltä jälleen myös kysyttyjä
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– Reissu oli mielestäni hy-
vin avartava ja opettavainen. 
Opin reissulla hieman itse-
näisemmäksi, olinhan kui-
tenkin 7000 kilometrin pääs-
sä kotoa maailmalla maassa, 
jossa en tuntenut ketään etu-
käteen. Yhteisellä leirillä oli 
vain 16 nuorta joista kaukai-
simma tulivat Meksikosta ja 
Kanadasta.

Jäätävä vesiputous
– Mieleenpainuvimmaksi 
kokemukseksi jäi, kun leirillä 
kävimme vesiputouksen alla 
jonkinlaisessa munkkikoulu-
tuksessa. Vesiputoukseen kii-
vettiin kettinkiä pitkin, jo-
ta ennen jokainen yksitellen 
siunattiin valmiiksi koetusta 
varten ja vesi oli kylmää. 

Tuukan mukaan japani-
laiset ovat avuliaita vaikka 
yhteistä kieltä ei ollutkaan. 
Yllättävää oli että nuorten 
vieraan kielitaito (englanti) 
oli varsin heikkoa. 

Revontulet, muumi 
ja joulupukki
Suomen tuntemus ei ollut 
kovin hyvä – yleensä tun-

Pudasjärven lukiolainen Elina Harju oli hei-
näkuussa 2018 LC Pudasjärven lähettämänä 

vaihto-oppilaana Italiassa. 

Roomassa minua vastassa oli toinen vaihtari, 18-vuotias Ivana. 
Olen vielä 17-vuotias, ja minua piti olla joku vastassa kentällä. 
Lentokenttä oli suuri. Ilman häntä olisin ollut ihan hukassa. 

Paikallisen lentomatkan jälkeen Barissa minua oli lento-
kentällä vastassa ensimmäisen isäntäperheen isä ja 16 -vuo-
tias poika. Paikalla oli myös Lions-järjestön edustajia, jotka 
toivottivat minut tervetulleeksi.

Nähtävyyksiä ja kokemuksia riitti
Viikon aikana oli runsaasti ohjelmaa mm. kävimme katso-
massa vanhaa kaupunkia ja merta. Toisena päivänä menim-
me isäntäperheeni äidin kanssa rannalle ja sieltä myöhemmin 
vanhaan kaupunkiin Barin keskustaan. Kävimme katsomassa 
monia kirkkoja. Koko Barin kaupunki on täynnä pikkuteitä 
ja -kujia, joissa on kauniita parvekkeita. Kirkot ovat sisältä 
hyvin koristeellisia. 

Toisen viikon alkaessa toisen perheen äiti, tytär ja isä tu-
livat minua hakemaan. Päästyämme heidän kotiinsa huoma-
sin seinillä olevat monet upeat taulut. Heihin ja sitä kautta 
tapaamiini uusiin ystäviin tutustuin helposti.

Nuorisoleirillä
Kolmannen viikon aamulla meillä oli lähtö yhteiselle vaihtari-
leirille Alberobellon pikkukaupunkiin. Jaoin hotellihuoneen 
venäläisen, australialaisen sekä argentiinalaisen tytön kanssa. 

Oli uskomattoman hyvä viikko leirillä: Tutustuin moniin 
kansallisuuksiin, kehittänyt englannin kielen taitoani ja saa-
nut paljon uusia ystäviä sekä mahtavia muistoja.

Sain koko nuorisovaihdon ajan saanut kokea sitä elämää 
ja kulttuuria Etelä-Italiassa, mitä lähdin etsimäänkin. Erityi-
sesti itseluottamusta ja rohkeutta tämä kokemus on myös kas-

Koko Barin kaupunki on täynnä pikkuteitä ja -kujia, joissa
on kauniita parvekkeita. Kirkot ovat sisältä hyvin koristeellisia.

Matheus, minä, Daniele, ylhäällä Ata, Elias ja Claudio

Puh. 0400 468 750 
Torpinkatu 3, Tornio, palvelemme ma–pe 7–18, la 8–14 

www.variraitti.fi

• Ulko- ja sisämaalit • Teollisuusmaalit
• Automaalit • Venemaalit

…ja paljon muuta.
Tervetuloa kaupoille!

Kaikkeen 
maalaukseen!

 

Kuvassa on Kishiwadan kaupungin Lions-klubi, nimeltään Kishiwada Chikiri Lions 
Club. Kuva on otettu Lionsien kokouksessa, jota pidettiin samalla tervetulojuhlana-
ni. Sormilla tehty L tarkoittaa Lionsia, ei luuseria toisinkuin Suomessa. Päälläni on 
kuvan keskellä alhaalla perinteinen japanilainen asu, kimono.

Mieleenpainuvimmaksi kokemukseksi jäi nuorisoleirin aikana koettu käynti vesiputouksen alla jonkinlaisessa 
munkkikoulutuksessa. Vesiputoukseen kiivettiin kettinkiä pitkin, jota ennen jokainen yksitellen siunattiin valmiik-
si koetusta varten. Leiriläisiä mukana mm. Romaniasta, Alankomaasta sekä Italiasta.

Japanin eksotiikkaa  
jääkylmässä 
vesiputouksessa
Tuukka Rauhala Kittilästä vietti Japanissa Kittilä/Levin lähettä-
mänä lähinnä Kishiwadan kaupungissa neljässä eri perheessä 
majoitttuen. Lähinnä oli Osakan suurkaupunki. Vierailtiin kyllä 
myös vuoristoisella maatilalla, jossa viljeltiin riisiä.

nettiin kolme asiaa: auro-
ra eli revontulet, muumi ja 
joulupukki. Yhdessä per-
heessä tunnettiin Häkkinen 
ja Räikkönen nimeltä. Suu-
rin yllätys nuorten osalta oli 
että koululla vietettiin riun-
saasti aikaa myös varsinais-
ten oppituntien jälkeen esim 
tehtävien ja läksyjen tekemi-
seksi, pyörä oli yleinen kul-
kuväline.

Peruna harvinainen
– Leirin aikana kun kävim-
me ravintoloissa niin siellä 
oli tarjolla myös hyvin paljon 
länsimaista ruokakulttuuria 
pizzoja ja hampurilaisia. Yksi 
hyvä ruoka oli curry kastik-
keella maustettu riisi ja sen 
päällä oli friteerattu pihvi. 
Peruna oli harvinaisempaa. 
Juomapuolena oli enimmäk-
seen vettä tai erilaisia teelaa-
tuja. Ruokailuajat olivat sa-
mansuuntaiset kuin meillä, 
mutta se mitä oli pöydässä 
oli jonkin verran poikkeavaa 
meidän oloihin. Esim aamu-
palalla oli tärkeässä osassa sa-
laatit jogurttia, paahtoleipä 

ja päälle hillo ja lämmin riisi, 
jota oli oikeastaan joka ate-
rialla.

Erikoisimpia 
kalaruokalajit
Eräässä rantaravintolassa oli 
tarjolla riisinjyvän kokoisia 
pikkukaloja, joita en aluk-
si edes tunnistanut kaloiksi 
ennen kuin huomasin, että 
jyvillä on silmät. Epäselväk-
si minulle jäi miten ne oli 
valmistettu, ehkä höyrystet-
ty, koska ainakin se oli läm-
mintä ruokaa. Toinen eri-
koinen ruoka oli ”takoyaki” 
mustekalapallot. 

Taloissa oli hyvä ilmas-
tointi ja lämmityksessä eri-
koista oli että jokaisessa 
huoneessa oli ilmalämpö-
pumppu ja huoneen läm-
pötila erikseen säädetävissä. 
Aina oli kuitenkin yksi huo-
ne jossa oli tatamimatto - se 
oli  eräänlainen rukoushuone 
hiljentymista ja lähisukulais-
ten muistamista varten.

Lions-tervehdykset 
vaihdettiin
– Paikallisiin lioneihin sain 

tietysti tuntumaa sikäli et-
tä kaikki perheet joissa olin 
vieraana olivat saman Lions-
klubin jäseniä. He toimivat 
vuoronperään eräänlaisina 
oppaina ja tutustuttajina 
paikallisiin nähtävyyksiin ja 
paikkoihin. Parissa kokouk-
sessakin olin mukana. Itse 
vein heille oman lähettäjä-
klubini Kittilä/Levin oman 
viirin. Matka meni hyvin il-
man maanjäristyksiä tai mui-
ta mullistuksia ja uusia kave-
reitakin tuli jonkin verran. 
Kaiken kaikkiaan oli suuri 
ilo tutustua täysin vieraaseen 
kulttuurin.

Tuukka Rauhala

Kuumalla levyllä kypsennettyä okonomiyakia vertasivat 
japanilaiset useasti pitsaan. Tässä  tuota herkkua nau-
tiskelen Osakan kaupungin Dotonborissa paikallisessa 
ravintolassa.

Vaihto-oppilaana Italiassa

vattanut. Olenkin todella iloinen, että Lions-järjestön kautta 
sain mahdollisuuden osallistua tällaiseen nuorisovaihtoon ja 
rohkenin tarttua hienoon tilaisuuteen.  

Kiitokset kaikille Lionseille, kiitokset kaikille matkanjär-
jestäjille. Kiitokset perheilleni ja erityinen kiitos uusille ka-
vereilleni eri puolilla maailmaa!  

Elina Harju

I Rakasta ruokaasi
- tunne se.
#suomiruokaa 
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LC Pudasjärven onnis-
tuneen jäsenhankin-

talounaan tuloksena klubiin 
liittyi kolme uutta jäsentä 
ja miettimään jäsenyyttä jäi 
saman verran henkilöitä. Jä-
senhankintatoimikunnan 
jäsenet kutsuivat lounaal-
le reilut 10 henkeä. Samalla 
kysyttiin valmiutta klubiin 
liittymisestä. 

Mukana lounaalla oli 
myös kuluvan toimintakau-
den alussa liittynyt uusi jä-
sen Timo Vähäkuopus, jol-
la oli tuoretta tietoa klubiin 
liittymisestä.

Jäsentoimikunta päätti 
jatkaa lounastilaisuuksia uu-
sien jäsenien hankkimisessa.

Heimo Turunen

Rovaniemen leijonilla oli loppuvuodesta 2018 oma osas-
to kaksilla messuilla. Jalkauduimme kertomaan lei-
jona-toiminnasta ns. suurelle yleisölle ja kutsumaan 

messuvieraita mukaan leijonatoimintaan. Jaoimme myös dia-
betes-tietoutta ja järjestimme arpajaiset. Arvontaan osallistu-
minen maksoi 0 euroa. Toisessa tapahtumassa arpajaisvoit-
tona oli piirisihteeri Tiina Pesolan valmistama hopeakoru ja 
terveellistä syötävää sisältänyt herkkukori ja toisilla messuilla 
verenpainemittari.

Messutapahtumia varten tehtiin leijonatoiminnasta ja L-
piirin klubeista kertova esite, joka on luettavissa tämän auke-
aman yläosassa. Esitettä on sittemmin jaettu kaikille klubeille 
tarkoituksin, että klubit käyttävät esitettä aktiivisesti kerto-
essaan leijonatoiminnasta heille, jotka eivät vielä leijonia ole.  

Lokakuussa osallistuimme   kaksipäiväsille Arctic Well-

LC Rovaniemi/Napapii-
rin Vuosikokous aloi-

tettiin uusien jäsenten esit-
telyllä ja vastaanotolla sekä 
juhlallisilla klubi- ja kummi-
lupauksilla. 

Kolmen uuden jäsenen 
kummeina toimivat lio-
nit Jukka-Pekka Alasuuta-
ri, Jussi Timonen-Nissi sekä 
Laura Timonen-Nissi. Uu-
det jäsenet ovat Jarmo Har-
ju, Tapio Viitala ja Markku 
Lindroos.

Kokouksessa oli paikal-
la myös L-piirin piirikuver-
nööri Tuomo Romakka-
niemi puolison lion  Marjo 
Romakkaniemen kanssa. 

Helena Tuulaniemi

Pudasjärvellä esiteltiin leijona-asiaa lounaan merkeissä hyvin tuloksin. 
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Etsitkö mielekkäitä kokemuksia
ja uutta sisältöä elämääsi ?

Olet kiinnostunut toisten auttamisesta, 
muiden samanhenkisten ihmisten tapaamisesta ja vaikuttamisesta 
sekä omalla paikkakunnallasi että kaikkialla maailmassa.

Haluat käyttää arvokkaan vapaa-aikasi  mielekkäästi
Vapaaehtoisena toimiminen ei ainoastaan auta avun tarpeessa 
olevia ihmisiä, se antaa samalla itsellesi paljon. Lionsklubin 
jäsenenä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan paikallista ja 
kansainvälistä vapaaehtoistyötä, joka parantaa elinympäristöämme 
ja läheisten elämänlaatua.

Samalla opit jatkuvasti uutta, solmit ystävyyssuhteita ja kehität 
itseäsi ihmisenä. Liittyminen lionsklubiin antaa elämääsi uutta 
sisältöä ja saattaa muuttaa elämäsi arvostuksia. 
Voit myös rikastuttaa perhe-
elämääsi ottamalla perheesi 
mukaan toimintaan.

Lionsjärjestössä sinulla 
on mahdollisuus auttaa 
heikompiosaisia ja tehdä 
arvokasta työtä hyvien asioiden 
puolesta.
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keminmaa.neidonkenka@lions.fi

LC KITTILÄ-LEVI
kittila-levi@lions.fi

LC KOLARI
kolari@lions.fi

LC KUUSAMO
kuusamo@lions.fi

LC KUUSAMO/KITKA
kuusamo.kitka@lions.fi

LC KUUSAMO/POHJANAKAT
kuusamo.pohjanakat@lions.fi

LC KUUSAMO/RUKA
kuusamo.ruka@lions.fi

LC MUONIO
muonio@lions.fi

LC PELKOSENNIEMI
pelkosenniemi@lions.fi

LC PELLO
pello@lions.fi

LC POSIO
posio@lions.fi

LC PUDASJÄRVI
pudasjarvi@lions.fi

LC PUDASJÄRVI/HILIMAT
pudasjarvi.hilimat@lions.fi

Lähimmän klubisi löydät:
WWW.LIONS.FI/L - Piirin klubit

LC RANUA
ranua@lions.fi

LC ROVANIEMI
rovaniemi@lions.fi

LC ROVANIEMI/ALAKEMIJOKI
rovaniemi.alakemijoki@lions.fi

LC ROVANIEMI/LAINAS
rovaniemi.lainas@lions.fi

LC ROVANIEMI/NAPAPIIRI
rovaniemi.napapiiri@lions.fi

LC ROVANIEMI/OUNASJOKI
rovaniemi.alakemijoki@lions.fi

LC ROVANIEMI/OUNASVAARA
rovaniemi.ounasvaara@lions.fi

LC ROVANIEMI/PETRONELLA
rovaniemi.petronella@lions.fi

LC ROVANIEMI/PÖYLIÖ
rovaniemi.poylio@lions.fi

LC ROVANIEMI/RONJAT
rovaniemi.ronjat@lions.fi

LC SIMO
simo@lions.fi

LC SODANKYLÄ
sodankyla@lions.fi

LC SODANKYLÄ/SOMPIO
sodankyla.sompio@lions.fi

LC TAIVALKOSKI
taivalkoski@lions.fi

LC TERVOLA
tervola@lions.fi

LC TORNIO/MAMSELLI
tornio.mamselli@lions.fi

LC TORNIO/PUDAS
tornio.pudas@lions.fi

LC TORNIO/RAJA
tornio.raja@lions.fi

LC YLITORNIO
ylitornio@lions.fi

LC YLITORNIO/AAVASAKSA
ylitornio.aavasaksa@lions.fi

                    * * * *  

•  

Tule sinäkin 

mukaan 

klubiemme

toimintaan ... !
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Etsitkö mielekkäitä kokemuksia
ja uutta sisältöä elämääsi ?

Olet kiinnostunut toisten auttamisesta, 
muiden samanhenkisten ihmisten tapaamisesta ja vaikuttamisesta 
sekä omalla paikkakunnallasi että kaikkialla maailmassa.

Haluat käyttää arvokkaan vapaa-aikasi  mielekkäästi
Vapaaehtoisena toimiminen ei ainoastaan auta avun tarpeessa 
olevia ihmisiä, se antaa samalla itsellesi paljon. Lionsklubin 
jäsenenä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan paikallista ja 
kansainvälistä vapaaehtoistyötä, joka parantaa elinympäristöämme 
ja läheisten elämänlaatua.

Samalla opit jatkuvasti uutta, solmit ystävyyssuhteita ja kehität 
itseäsi ihmisenä. Liittyminen lionsklubiin antaa elämääsi uutta 
sisältöä ja saattaa muuttaa elämäsi arvostuksia. 
Voit myös rikastuttaa perhe-
elämääsi ottamalla perheesi 
mukaan toimintaan.

Lionsjärjestössä sinulla 
on mahdollisuus auttaa 
heikompiosaisia ja tehdä 
arvokasta työtä hyvien asioiden 
puolesta.

Arctic Wellbeing -messuilla lioneilla oli yhteisellä osastollaan esittelijöitä 
eri klubeista tässä Sirkka Lankila (Ronjat), Tiina Pesola (Petronellat) ja 
Jorma Alakulppi (Napapiiri).

Kelekkamessuilla olivat jakamassa tietoutta lionsklubien hyväntekeväisyystoiminnasta 
lionit Pekka Maijala LC Napapiiri ja Pirjo ja Jarmo Rastas LC Lainas.

Rovaniemen klubit 
Arctic Wellbeing -messuilla 
ja Kelekkamessuilla

Kaiken kaikkiaan messuilla oli hieno 
tunnelma, kävijöitä runsaasti ja paikalla 

olleilla lioneilla oli kaikilla kivaa:
Haku päällä– Tule mukaan auttamaan 
-kampanja tuntui onnistuvan hienosti!

Messukuvassa Liisa Isomaa (Ronjat), piirikuvernööri 
Tuomo Romakkaniemi (Ounasvaara) sekä Mika Huus-
konen (Lainas)

Messukuvassa Sirkka Lankila (Ronjat), Liisa Isomaa 
(Ronjat) ja Tiina Pesola (Petronellat)

KEMIJÄRVI
PELLO

POSIO

KOLARI
PELKOSENNIEMI

SODANKYLÄ
KITTILÄ

MUONIO

ENONTEKIÖ

INARI

IVALO

ROVANIEMI

RANUA

YLITORNIO

TERVOLA

KEMINMAA

TORNIO

KEMI
SIMO

TAIVALKOSKI

KUUSAMO

PUDASJÄRVI

  

ALUE II
LOHKO 1
LC ROVANIEMI
LC ROVANIEMI/ALAKEMIJOKI
LC ROVANIEMI/LAINAS
LC ROVANIEMI/OUNASVAARA
LC ROVANIEMI/RONJAT

LOHKO 2
LC POSIO
LC PUDASJÄRVI
LC PUDASJÄRVI/HILIMAT
LC RANUA
LC TAIVALKOSKI

LOHKO 3
LC ROVANIEMI/NAPAPIIRI
LC ROVANIEMI/OUNASJOKI
LC ROVANIEMI/PETRONELLA
LC ROVANIEMI/PÖYLIÖ

LOHKO 4
LC KUUSAMO
LC KUUSAMO/KITKA
LC KUUSAMO/POHJANAKAT
LC KUUSAMO/RUKA

ALUE I
LOHKO 1
LC ANAR-INARI
LC IVALO
LC SODANKYLÄ
LC SODANKYLÄ/SOMPIO

LOHKO 2
LC KEMIJÄRVI
LC KEMIJÄRVI/KAARNIKKA
LC PELKOSENNIEMI

L-PIIRIN KLUBIT

ALUE III
LOHKO 1
LC KEMI
LC KEMI/MERENHELMET
LC KEMINMAA
LC KEMINMAA/NEIDONKENKÄ
LC SIMO
LC TERVOLA

LOHKO 2
LC PELLO
LC TORNIO/MAMSELLI
LC TORNIO/PUDAS
LC TORNIO/RAJA
LC YLITORNIO
LC YLITORNIO/AAVASAKSA

LOHKO 3
LC ENONTEKIÖ
LC KITTILÄ-LEVI
LC KOLARI
LC MUONIO

L-piiri koostuu 3 aLueesta ja 9 Lohkosta
1. alue - 2 lohkoa - 7 klubia
2. alue - 4 lohkoa - 18 klubia
3. alue - 3 lohkoa - 16 klubia      yht.  41 

I Alue

II Alue

III Alue

Lisätietoja lionstoiminnasta :
L-piirin klubeilta yhteystiedot takasivulla •  www.lions.fi/L

LAPPI JA KOILLISMAA

L  - piiri on Suomen pohjoisin 
ja pinta-alaltaan suurin piiri. 

Piiri kattaa Lapin maakunnan lisäksi 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta 
Koillismaan kunnat eli Kuusamon, 
Pudasjärven ja Taivalkosken.

Pohjoisimman Inarin ja eteläi-
simmän Pudasjärven klubin 

välimatka on 499 kilometriä. Se on 
sama matka kuin Lahdesta Ouluun; 
ja läänin etelärajalta Simosta 4-tietä 
pitkin on yhtä pitkä matka Helsinkiin ja 
Nuorgamiin.

P iiriin kuuluu kaiken kaikkiaan 41 
lionsklubia, joiden jäsenmäärä on 

yhteensä lähes 1100 henkilöä. Pienimmällä klubilla on alle 20 
jäsentä ja suurimmalla on liki 50 jäsentä. Klubeista miesklubeja 
on 13, naisklubeja 8 ja yhteisklubeja (mies- ja naisjäseniä) 20. 

being -messuille. Kysymyksessä oli erityisesti naiset liikkeel-
le saanut hyvinvointitapahtuma, missä yleisö pääsi tutustu-
maan hyvinvointialojen näytteilleasettajiin ja kuuntelemaan 
tasokkaita luentoja.Marraskuussa osallistuimme legendaari-
sille Kelekkamessuille. Messuilla kävi kahden päivän aikana 
yli 16.000 henkilöä.

Lions-toiminta kiinnosti
Leijona-osastolla olleet leijonat saivat yleisöltä erittäin myön-
teisen ja lämpimän vastaanoton. Messutapahtumien kautta 
löysimme lähes 40 leijona-toiminnasta kiinnostunutta hen-
kilö ja heistä muutama on jo liittynyt jäseneksi leijonaper-
heeseen. Myös muihin kiinnostuksensa ilmaisseisiin ollaan 
henkilökohtaisesti yhdessä kevään kuluessa ja kutsutaan mu-
kaan toimintaan.

Messuille osallistuminen oli erinomaisen onnistunut klu-
bien yhteisaktiviteetti, jolla lisäsimme sekä leijonatoiminnan 
tunnettavuutta että klubien yhteenkuuluvaisuutta.

Vastaavia tapahtumia tarvitaan
Rovaniemen messutapahtumia varten laadittuja materiaaleja 
kannattaa hankkia klubille vastaavanlaisia tapahtumia varten 
jaettavaksi. (mm. arpalipukkeen mallin ja henkilötietosuojaan 
liittyvän materiaalin). Klubien läpi L-piirin kannattaa harkita 
ja miettiä löytyykö omalta paikkakunnalta sopiva tapahtuma, 
johon osallistumalla voisitte lisätä leijona-toiminnan tunnet-
tavuutta. Näin samalla voi madaltaa kynnystä, jolla toimin-
nastamme kiinnostuneet pääsevät mukaan tekemään hyvää.

Liisa Isomaa

Jäsenhankintalounaalla uusia leijonia

Uusia jäseniä Napapiirin klubiin
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Yhteistyössä RoPS 
03-poikien kanssa
Rovaniemen Palloseuran ikäkausijoukkue 
Pojat 03 perustettiin vuonna 2011. Alusta 
saakka Poikien tukena on toiminut Lions 
Club Rovaniemi/Ounasvaara.

LC Rovaniemi/Ounasvaara tukee vuosittain RoPS 03 
joukkuetta taloudellisella stipendillä, mutta Leijo-

nien ja Poikien yhteistyö on paljon enemmän kuin pelkkää 
rahallista tukea. Merkittävässä osassa on vuoden aikana jär-
jestettävät yhteiset tapahtumat.

Helmikuun taitteessa Rovaniemellä järjestetään jokavuo-
tinen Porocupin osakilpailu. Porocup on suurin kilpaporoille 
tarkoitettu kisasarja. RoPS:n P03 joukkue on mukana autta-
massa Leijonia tapahtuman järjestelyissä.

Kesäkauden päätöksessä Leijonat ja P03 joukkue kisaile-
vat yhdessä erilaisissa lajeissa kuten frisbeegolfissa, futiskei-
lauksessa sekä tietenkin myös jalkapallossa.

Tänä kesänä Leijonat olivat kutsuvieraina seuraamassa 
poikien C15-mestaruussarja ottelua Oulun Tervareita vas-
taan. Aurinkoisessa loppukesän säässä RoPS:n pojat veivät 
ottelun selvin numeroin 8-1. Ottelun jälkeen pojat ja Lei-
jonat vaihtoivat kuulumisia VIP-tiloissa kahvittelun sekä 
pikku purtavan merkeissä. 

Varsinaista jalkapallokauden päätöstä juhlistetaan koko 
nuorisojaoston voimin seuran yhteisessä tapahtumassa. Lei-
jonat ovat perinteisesti mukana ja luovuttavat muistopalkin-
non vuoden herrasmiespelaajalle.

RoPS Pojat 2003 kiittää pitkäaikaista tukijaansa Lions 
Club Rovaniemi/Ounasvaaraa. Tukijoiden merkitystä juni-
orijalkapalloilulle - tai ylipäätään nuorten urheiluharrastuk-
sille - ei koskaan voi korostaa liikaa.

Reijo Väisänen
presidentti

LC Rovanemi Ounasvaara

Leijona-aatteen vahvinta sarkaa on joukkojen kokoaminen 
ja ponnistusten kohdentaminen, olipa askare maapallon 

vähäosaisten auttaminen tai naapuritalon veteraanin lumen-
luonti. Talkoilemalla saa aikaan enemmän ja parempaa. 

LC Rovaniemi Pöyliö on pieni ja vireä klubi, joka katsoo 
avoimin silmin maailmaa. Aina se tarttuu yhteistyön käteen, 
kun siihen tarjoutuu mahdollisuus. Klubimme avaa mieluus-
ti aktiviteettinsa ja ideansa muiden klubien käyttöön. Kun 
aktiivisten joukko on aina rajallinen, on hynttyitä onnistu-
neesti lyöty yhteen. 

Jumpaten…
Jo vuosia ovat esimerkiksi Ounasjoen klubin parhaat pojat 
taivaltaneet viikoittain Sinetästä Ylikylään. Sinne heitä on ve-
tänyt Pöyliön ”sisäänheittoaktiviteettina” toimiva Äijäjump-
pa. On nimittäin havaittu, että hikinen puserrus tatamilla, 
mailojen kahina verkolla ja hersyvä huumori ovat mielen 
ja ruumiin parasta voiteluainetta. Pelien tiimellyksessä ovat 
uroomme tulleet hyviksi väärteiksi.

Savustaen…
Näillä töin on jatkettu yhteistyötä Ounasjoen kanssa myös 
toisenlaisen aktiivisuuden alueella, nimittäin kylmäsavulo-

Rovaniemen kuninkuusravit 
28.-29.7.2018 houkutteli suu-

ren määrän ihmisiä nauttimaan 
ravitunnelmasta Mäntyvaaran 

aurinkoisille ”amfiteatterikatso-
mon” rinteille. Lauantaina yleisöä 
oli paikalla 24 360 henkeä. Sun-
nuntaina raveja seurasi 26 820 

ihmistä.

L ioneilla oli vahva edustus Kuninkuusra-
veissa 2018 organisaatiossa. Lion Kari 

Vainio toimi koko tapahtuman turvallisuus-
päällikkönä ja lion Jarmo Rastas järjestyksen-
valvojien pääesimiehenä. 

Paahtavan aurinkoisessa hellesäässä yli 700 
talkoohenkilöä eri yhdistyksistä tekivät aika-
moisen talkootyöurakan. 

Lioneita oli mukana 60 seitsemästä Ro-
vaniemen Lions klubista (Rovaniemi, Alake-
mijoki, Lainas, Napapiiri, Ounasvaara, Petro-
nella ja Ronjat).  Lionit hoitivat monenlaisia 
talkoohommia mm. järjestyksenvalvontaa ta-
pahtuma- alueella, sisääntuloporteilla turva-
tarkastusta, myynti- ja tarjoilutehtäviä Vip-
teltan ravintoloissa, kahvioissa ja pubeissa sekä 
muita tehtäviä molempina päivinä aamukah-
deksasta iltakahdeksaan. Lions -talkootunteja 
kertyi peräti 1371.

Molemmat kuninkuusravipäivät sujuivat 
helteestä huolimatta loistavasti, yleisö nautti 
ja kisat saivat arvokkaat Ravikuninkaalliset, 
Costellon ja Akaasian. 

Jarmo Rastas
Lionien yhteyshenkilö raveissa – 

Monta tapaa tehdä Hyvää

Kuninkuusraveja seurasi paikan päällä 51 180 ihmistä

Petronellat ”Kunkkareissa”
Tunnelma talkoolaisten kesken oli hie-

no. Tapahtuma oli tosi mukava ja tiivisti niin 
oman klubin yhteishenkeä kuin yhteistyötä 
muidenkin tiimien kanssa.

Ulkona oli lämmintä yli 30 astetta ja tel-
tassa vielä enemmän. Työintoon tai –tunnel-
maan se ei vaikuttanut, vaikka hiki valui sel-
kää pitkin. Hetkittäin oli mahdollisuus myös 
hypätä katsojan rooliin ja päästä osalliseksi 
itse ravien tiiviistä tunnelmasta. 

Onnistuimme palvelemaan VIP-teltan 
vieraita hienosti. Heidät toivotettiin terve-
tulleeksi kuoharin kera, tarjottiin hyvää ruo-
kaa ja kylmää juotavaa oli viileät kaapit pul-
lollaan. 

Marjo Romakkaniemi
LC Rovaniemi/Petronellat

MITÄ ON TEHTY JA 
TOTEUTUNUT  L-PIIRISSÄ 

MUUTAMA FAKTA LIONEISTA

Kaikkialla maailmassa lionit käärivät hihansa ja ryhtyvät toimeen. 
Me olemme maailman suurin palvelujärjestö, jossa on 1,4 miljoo-

naa jäsentä eri puolilla maailmaa.

L-piirissä meitä lionia on 1089, miehiä ja naisia, jotka palvelem-
me ja autamme L-piirin alueella eri paikkakuntien ihmisiä.

Syyskauden aikana 1.7.-31.12.2018 L-piirin 41 klubista 29 klubin 
lionit ovat tehneet 281 erilaista aktiviteettia, joista on hyötynyt 

74 248 ihmistä. 

Aktiviteetteja on ollut tekemässä yhteensä 1517 lionia. 
Aikaa lionit käyttivät 4862 tuntia. 

Varoja saatiin 47 521 euroa, joista on lahjoitettu jo eteenpäin 
14 391 euroa.

Jarmo Rastas
L-piirin palvelujohtaja (GST)

LC Rovaniemi Ronjien iloinen talkoopo-
rukka osallistui myös talkoisiin Kunin-
kuusraveissa.

hen parissa. Joka vuosi Pöyliön eturivin insinöörin konstru-
oima savustuslaitteisto on useampaan kertaan laitettu yhtei-
sille tulille. Tämä muillekin klubeille vuokrattava ihmelaitos 
sauhusi nytkin lionsväen joulupöytiin lähes 200 kiloa tuoret-
ta savukalaa. Mukana savustuksissa on ajoittain ollut myös 
Ronjien, Petronellojen, Alakemijoen ja Ounasvaaran klubien 
kunnianarvoisia edustajia.

Kunnallistekniikan ja puuhuollon parissa
Yhtenä yhteistyönä Alakemijoen ja Pöyliön väki on aherta-
nut vuosittain Norvajärvellä olevan Rovaniemen invalidien 
majan kesä- ja talvikunnostuksen parissa. Puuhaa on riittänyt 
niin puuhuollon kuin kunnallistekniikan parissa. Vuosittain 
esimerkiksi näistä kunnostus- ym pihatöistä kertyy noin 120 
miestyötuntia. Kun osaaminen eri klubeilla vaihtelee, hyö-
tyvät yhteistyöstä kaikki. Näin myös luodaan kontakteja, in-
nostusta, vaihtelua ja viihtyvyyttä. Yhteistyön tiellä kulkee 
vain voittajia.

Teksti Hannu Kotivuori, kuvat Pertti Rantakokko

Yhteistyöllä kaikki hoituu

Puuhuollon saldoa yhdessä Rovaniemi Alakemijoen kanssa.

Vuoden 2018 lopussa Jouni Hilke 
kokosi Rovaniemen alueen klubien 

aktiviteeteista ja yhteistyöstä toisten klu-
bien sekä alueen muiden järjestöjen ja 
yhdistysten kanssa. 

Tehtävä on varsin mutkikas ja mitään 
yksinkertaista kaaviota kokonaisuudesta ei 
voi laatia, mikä osaltaan kertoo siitä moni-
puolisesta ja aktiivisesta toiminnasta klubi-
en kesken.

Hyvänä esimerkkinä ovat viime vuoden 
aikana toteutuneet isot tapahtumat Kunin-
kuusravit, Arctic Wellbeing-messut ja Kelek-
kamessut. Niiden valmisteluissa ja toteutuk-
sessa ovat eri klubit olleet mukana tietyissä 
rooleissa sekä samalla voineet toteuttaa lion-
sien omia projekteja ja aktiviteetteja arpa-
jaisten sekä nyt viimeisimmän ”Haku päällä” 
projektin markkinointia.

Tämä kiinnostaa minua
Seuraavassa asiat on kerrottu itse kunkin klu-
bin näkökulmasta yhteistyökumppanien ja 
projektien suhteen sen mukaan minkälaissta 
infoa on annettu. Mahdollista on, että joitain 
aktiviteetteja voi myös puuttua. 

Tämän selvityksen tarkoituksena on aut-
taa lionstyöstä mahdollisesta kiinnostunut-
ta henkilöä valitsemaan ja liittymään omia 
intressejään toteuttavan klubin toimintaan.

 
Rovaniemien klubien yhteiset 
aktiviteetit syksyllä 2018
• ”Haku päällä” -kampanja Arctic Wellbeing 

ja Kelekkamessut sekä Kuninkuusravit
• Yhteinen hakemus PuSu-varoista v 2018 

(saatiin 3500€), varojen luovutus keväällä 
2019 Rovaniemen kaupungin tehostetun 
perhetyön asiakasperheiden nuorten/lasten 
virkistystoimintaan.

Aiemmin:
• Vuoden 2007 vuosikokousjärjestelyt
• Nuorisoleirijärjestelyt (Rovaniemi) yhdes-

sä 6 klubia
• Nuorisoleirijärjestäjien avustaminen Rova-

niemen vierailujen ohjelmassa

• NSR-kokous yhdessä Rovaniemi, Lainas, 
Napapiiri ja Ounasvaara

Valmisteilla:
Yhteisaktiviteettina tanssien järjestäminen, 
tuoton yhteisluovutus
 
Kaikki klubit
• Veteraanikeräys yhteisesti organisoituna
• Valtakunnalliset keräykset sovitut vuorot 

ja keräyspaikat
 
LC Alakemijoki
Klubin järjestämä ja hallinnoima Arne Rita-
ri-säätiön tukema hanke, jossa mukana muut 
Rovaniemen klubit. Hankkeella tuettiin Ro-
vaniemen Veljes- Sairaskodille tehtyjä han-
kintoja

LC Pöyliö ja Alakemijoki:  
• Rovaniemen Invalidien Norvamajan huol-

to yhdessä toteutetaan talkooiltoina/päi-
vinä

• Kalansavustus vuosittain

LC Lainas
• Martin Pilkki -arpamyynti (LC Sodanky-

län järjestämä tapahtuma) provisiolla
• Mukana LC Ounasvaaran aktiviteetissa 

(porojen valvonta ja liikenteen ohjaus) ja 
Petronellojen projektissa jakamassa puuroa,

• Lisäksi Lainaksen vastuulla eri valvonta-
tehtävissä mm.

• Osuuspankin tapahtumassa Petronella, 
Ounasjoki ja Ounasvaara

• Lähetysjuhlat 2015 mukana Napapiiri, Pe-
tronella ja Ronjat

• Lapin Kansan päivät-tapahtumassa Ou-
nasjoki, Ounasvaara, Petronella ja Ronjat

• Vintage kelkkatapahtumassa Ounasjoki
• Uuden Vuoden ilotulitustapahtumassa Ro-

vaniemi ja Ronjat
• Arctic Rallissa Ounasvaara

LC Ounasvaara
• Ounasvaaran järjestämiin Porokilpailuihin 

saatu muilta klubeilta (mm Lainas ja Ron-

Klubien välinen yhteistoiminta  Rovaniemen alueella            
jat) järjestyksenvalvojia korvausta vastaan

LC Petronella
• aikanaan lasten pilkkitapahtuma yhdessä 

jonkun miesklubin kanssa

LC Petronella ja Napapiiri
• yhteinen klubitapaaminen

Petronella, Ounasvaara ja Pöyliö
• Mannerheimin Lastensuojeluliiton Rova-

niemen osaston järjestämän Fragile- Lasi-
nen lapsuus esitystapahtuman mahdollis-
taminen kouluille. (n 700 ylä-asteikäistä 
+ vanhemmille ja sidosryhmille järjestetty 
iltaesitys n 100 henk) syksy 2018  

Petronella ja Ronjat
• Yhteinen lahjoituskohde PuSu-varoille ja 

niiden luovutus yhdessä Ronjien kanssa
• Yhteiskokous Ronjien kanssa
• mukana Lainaksen aktiviteeteissa (palkki-

operiaate)
 
Pöyliö ja Ounasjoki
• Pöyliön järjestämä äijäjumppa, osallistujat 

molemmista klubeista
• Perhetapahtuma Oitolanrannassa (Ounas-

joen järjestämä)
• Kalansavustus vuosittain
• Yhteisiä kokouksia 

LC Pöyliö
Kalansavustuksessa mukana: Alakemijoki, 
Ounasjoki, Ounasvaara, Petronella, Ronjat

LC Ronjat
• Martin Pilkki -arpamyynti (LC Sodanky-

län järjestämä tapahtuma) provisiolla
• mukana Lainaksen aktiviteeteissa (palkki-

operiaate) 

L-piirin alueellinen yhteistyö tapahtumissa
• 2014 Nuorisoleiri vastuujärjestäjät Lainas, 

Napapiiri ja Ounasvaara mukana Leo Club 
Rovaniemi Rollo/City ja Ranua.

• 2016 NSR-kokous järjestelyvastuu Lainas 

ja Ounasvaara mukana Rovaniemi ja Na-
papiiri.

• 2016 Euroopan lioneille kansainvälinen 
ALLI-johtajakoulutustapahtuman järjes-
telyvastuu Lainas.

• 2009 Varapresidentin vierailu Sid L Sc-
ruggs järjestelyistä vastasivat Ounasvaara 
ja Lainas.

• 2009 Tampereen Eurooppa Forumin kv. 
vierailijajoukolle Rovaniemen retken jär-
jestelyvastuu Lainas mukana Ounasvaara.

• 2015 varapresidentin Dr. Yamadan vierai-
lun järjestelyistä vastasi Lainas mukana Ro-
vaniemi, Ounasvaara ja Pello.

• 2017 varapresidentin Dr Aggarwalin vie-
railun järjestelyistä vastasi Lainas muka-
na Simo.

 
YHTEISTYÖ muiden järjestöjen ja yhdis-
tysten kanssa
• Kuninkuusravit  2018
• Veteraanikeräys, klubit osallistuneet vuo-

sittain Veteraanikeräykseen
• Diabetesyhdistys, Lions järjestön Forward-

ohjelman mukaisesti
• Urheiluseurat, tuetaan ja talkoillaan puolin 

ja toisin (usea klubi)
• Mannerheimin Lastensuojeluliiton Rova-

niemen osasto
• Fragile - Lasinen lapsuus esitystapahtuman 

mahdollistaminen kouluille. (n 700 ylä-
asteikäistä + vanhemmille ja sidosryhmille 
järjestetty iltaesitys n 100 henk). Mukana 
Petronella, Ounasvaara ja Pöyliö

 
LC Lainas
• yhteistyö Urheiluautoilijat, Siepakat, Roki 

ja SirkusTaika-aika
• Lapin Näkövammaiset ry, mm. äänikirjan 

lukemista ja toiminnan tukemista.
• Talviteatteri ry
• Joulufantasia -jouluvaelluksen puuron ja-

ko. Petronella koordinoi, mukana osallis-
tumassa useita klubeja

• Ylen Hyvä nenäpäiväkeräys

Jouni Hilke

Kun radalla tapahtuu…

…on palvelupuolella pientä taukoa
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LC Kemi/ Merenhelmet ja LC Kemi ovat toi-
mineet yhteistyössä useampien aktiviteettien 
merkeissä. Yhtenä perinteeksi muotoutunee-

na on tammikuisena  tapahtumana pidetty 
ns. Kaamoksen Kaatajaiset.  Iloisessa tapah-

tumassa viime vuonna VR:n Kerhotalolla 
Kemissä oli ruokailun lisäksi ohjelmassa esi-
telmiä, tietovisaa, karaokea, tanssia ja muuta 

viihdeohjelmaa, mm. Napakymppi. 

P erinteeksi yhdessä LC Kemin kanssa on otettu myös  it-
senäisyyspäivän seppeleenlasku Kemin Sankarihaudalle 

sekä yhdessä LC Kemin kanssa Perheiden Tukipalvelut ry:n 
leiritoimintaa, Kivikon päiväkodin lasten Arcadia-eläinpuisto-
käyntiä sekä hoidettiin L-piirin golf-mestaruuskisajärjestelyt . 

LC Kemin palveluaktiviteetteina olivat mm. talon maa-
laustalkoot, lapsille kauneimmat joululaulut, joulupukki ja 
karkinjakoa. Taloudellista apua on jaettu diakoniatyölle jou-
lulahjakortteina, paria perhettä lasten urheilukuluissa, sekä 
Kemin perhepäivähoitajia askartelutarvikkeiden hankinnassa.

Varojen keräysmuotona oli pidettiin varainkeräyspäivä 
joulukuun 8. päivä jolloin myytiin useissa kaupallisesti vilk-
kaissa paikoissa mm. arvauskilpailulipukkeita  ”Jouluaaton 
lämpötila klo 12.00” , joita oli myynnissä 13. päivään saakka 
- myynnissä 1000 lipuketta -tuotto oli 3500 euroa.

LC Merenhelmet ovat yhteistyössä Kemin Osuuspankin 
kanssa pystyttäneet jouluisin Hyvän Mielen Joululahjakuusen 
konttorin pankkisaliin. Lisäksi osallistuttiin seniorimessuil-
le, Kulttuurikeskuksen ja Asemanpuiston joulumyyjäisiin ja 
vietiin joulutervehdyksen myötä sukkapaketteja Palvelukoti 
Kuunariin sekä lahjoitettiin keräysvaroja myös nuorille Me-
rilapin Kanteleensoittajille. 

Varojen keräysaktiviteettina on ollut esim. vauva-arva-
uskilpailu. Pääpalkinnon voittaa se, kuka arvaa lähimmäksi 
oikein ensimmäisen v. 2019 Länsi-Pohjan Keskussairaalassa 
syntyvän vauvan sukupuolen, syntymäpäivän ja kellonajan.

K -Citymarketin asiak-
kailla oli runsaasti aut-

tamisen halua ja joulumieltä, 
kun Lions Club Rovaniemi/
Lainas viime lauantaina jär-
jesti liikkeen sisäänkäyntiau-
lassa Auta lasta – Auta per-
hettä -keräyksen. 

Omien joulukiireiden 
lisäksi ihmisillä riitti vielä 
hyvää tahtoa myös vähem-
piosaisten auttamiseen. Päi-
vän aikana kertyi lahjoituk-
sia runsaasti.  Kaikenlaista 
tavaraa nalleista ja legoista 
erilaisiin vaatetavaroihin ja 

Lauantaina K-Citymarketin asiakkaat lahjoittivat  LC Rovaniemi/Lainaksen koreihin 
runsaskätisesti jouluiloa edelleen Lapin ensi- ja turvakoti ry:lle toimitettavaksi. Taka-
na keräysväkeä vasemmalta Tuulikki Orava, Asta Harju-Autti, Juhani Orava ja Arto 
Harju-Autti. Oikealla Jarmo Rastas. 

Nuorissa on tulevaisuus, mutta 
vanhuksiakaan ei saa unohtaa. Lionsklub 

Pello tietää tämän. Niinpä se muisti 
toiminnallaan sekä Pellon peruskoulua 

että paikkakunnan vanhuksia.

Kumisaappaat ja esiliinat tarpeeseen
Pellon peruskoululle lionsit luovuttivat yhteensä 23 kumi-
saappaat sekä 26 esiliinaa. Varat lahjoitusten hankintaan oli 
kerätty yhdistyksen kirpputorimyynnillä viime toukokuussa.

Jo kirpputoria perustettaessa yhdistys päätti, että torin 
tuotto käytetään nuorten hyväksi. Kun sitten äidinkielen 
lehtori Kirsti Hanhirova toi viestin Pelloon yläkoulun opet-
tajainkokouksesta, jossa kerrottiin osan oppilaista kulkevan 
koulun metsäretkillä ilman kumisaappaita, oli lahjoituskohde 
selvä: kumisaappaita oppilaille. Paikalliset K-kauppiaat Marjo 
ja Sakari Konttaniemi hankkivat saappaat yrityksensä kautta 
ja toimittivat ne koululle. Myös Armas Kristo osallistui lah-
joitukseen antamalla tilat kirpputorin käyttöön ja luovutta-
malla kolmet saappaat koululle.

Samaisessa opettajainkokouksessa todettiin kotitalous-
luokan esiliinojen kaipaavan päivitystä, sillä niillä oli ikää jo 
kunnioitettavat 40 vuotta. Kankaat ostettiin paikallisilta yrit-
täjiltä ja talkoilla lionsit surauttivat essut valmiiksi. 

Hiekoitusämpärit jakoon
Syksy ja jäisen liukkaat pihat ovat vaarallinen yhdistelmä ter-
vejalkaisillekin, saatikka sitten vanhuksille. Tämän tietäen 
lionsit ja Pellon Betoni lahjoittivat hiekoitusämpäreitä Pellon 
kunnan vanhuksille. Hiekoitushiekalla täytettyjä ämpäreitä 
jaetaan 20 kappaletta. Ympäri kuntaa jakelusta näitä tarvit-
seville huolehtii kunnan kotipalvelu.

Teksti ja kuvat Pasi Romakkaniemi

Varainhankintapäivänä oli myyjäväki hajautettu eri 
puolelle kaupunkia ostoskeskuksiin ja paikkoihin, jossa 
väkeä liikkuu runsaasti Timo Korhonen ja Esa Frant 
olivat asettuneet arpalipukkeineen sijoittuneet Prisma- 
tavarataloon. Pekka Vataja ka Pekka Toivanen sen sijaan 
olivat Kulttuurikeskuksessa Maaseutu tulee kaupunkiin 
-tapahtumassa.

Inarin kunnan sosiaali-
toimella on paras tieto 

avuntarvitsijoista, joten lio-
nit päättivät, että sosiaalitoi-
mi saa koordinoida rahat ja 
lahjoittaa 50 euroa perhet-
tä kohti.

- Meillä on pitkät perin-
teet siihen, että käytämme 
nimenomaan joulun alla ke-
räysvaroja johonkin hyvään 
kohteeseen. Tänä vuonna 
tuumasimme, että voisim-
me tukea apua kaipaavia 
perheitä konkreettisella ra-
hasummalla ja tuoda heil-
le näin joulumieltä, kertoo 
Lions Club Ivalon president-
ti Matti Erik Hakkarainen.

Kynttiläkuja, 
lämpötilaveikkaus 
ja juottopisteet 
vaskoolihiihdossa
Joulukuussa Ivalon lioneil-
la riitti kiitettävästi vapaa-
ajan tekemistä, kun he jää-
dyttivät perinteiseen tapaan 
satoja jäälyhtyjä, jotka vie-
tiin jouluaaton aamuna Iva-
lon hautuumaalle menevän 

LC Tornio/Mamsellin 
pisimpään jatkunut 

aktiviteetti on joululaatikoi-
den ja konjakkisinapin val-
mistaminen ennen joulua.

Monen vuoden ajan 
olemme saaneet talkoilla Li-
on Mantin (Maria Keski-
maula)  pitopalvelu Roosa-
marian keittiössä. Se on aina 
jännää puuhaa, kun omasta 
pienestä keittiöstä siirrytään 

Joulumielellä Ivalon S-Market Vaskoolin joulupuuropöydän takana Lions Lady Kaino 
Pesonen, Inarin LC-presidentti Timo Isomursu, sosiaalitoimen edustaja Mirka Linna, 
Ivalon LC-presidentti Matti Erik Hakkarainen, Lions Lady Riitta Junttila ja Lions 
Lady Tuula Lytz.

tien varrelle, tien molemmin 
puolin. Leijonat huolehtivat 
myös kynttilälyhtyjen sytyt-
tämisestä. Hautuumaalle vie-
vä kynttiläkuja on aina upea 
ja vaikuttava ilmestys. Mo-
net paikkakuntalaiset käy-
vät jouluaaton iltana, tai jo-
pa yöllä, ihailemassa tuota 
kaamosyötä valaisevaa kynt-
tilämerta. Jouluna Ivalossa 
on paljon myös kiinalaisia ja 
muita kansainvälisiä matkai-
lijoita. Moni heistä kävi ilta-
kävelyllä hautuumaalla ihan 
vain siksi, että sai ottaa ku-
van heidän silmissään hyvin 
eksoottisesta jäälyhtykujasta 
– näitä kuvia on sitten epäi-
lemättä ihasteltu vastaanot-
tajien kännyköissä toisella 
puolella maailmaa.

Ivalon Lions Clubin ke-
vätkausi sujuu perinteiseen 
tapaan. Jo usean vuoden ajan 
ovat Ivalon lionit veikkaut-
taneet Kalevalanpäivän läm-
pötilaa kello 8. Mittauspis-
te löytyy Ivalon lentoaseman 
virallisesta mittauspisteestä. 
Kalevalanpäivän lämpöti-

lamittaus on huomattavas-
ti helpompi toteuttaa kuin 
aikanaan järjestetty Ivalon 
jäänlähtöveikkaus, joka vaa-
ti Ivalojoen rantaan ympäri-
vuorokautisen päivystyksen.

Kevättalvella 
Ivalon lionit 
pitävät Ivalossa perinteiset 
Nappulahiihdot, joka on 
suhteessa Inarin kunnan suo-
situin urheilutapahtuma.

– Pitkäperjantaina olem-
me varmasti Vaskoolihiih-
dossa Saariselällä ladun var-
ressa yhtä juottopistettä 
hoitamassa. Se ei ole niin 
suuri talkooponnistus kuin 
jäälyhtyjen teko, mutta kaik-
ki nämä ovat sellaisia toimin-
toja, jonka Ivalon lionit ovat 
perinteisesti hoitaneet, ja jos 
emme me hoitaisi, niin kysyä 
sopii, mistä tänä päivänä löy-
tyisi muut talkootyöntekijät 
tilalle, lausahtaa Matti Erik 
Hakkarainen.

Teksti: Jaakko Peltomaa
Kuva: Henry Kesti

Joulumieltä pikku 
lahjoitusten kautta

Inarin kunnassa toimivat Lions-clubit eli 
Ivalon Lions Club sekä Inarin Lions Club lah-
joittivat keräämiään varoja joulun alla lähes 

1000 euroa jaettavaksi vähävaraisille perheille 
jouluruokaostosten tukemiseksi.

Onko kitkaa?
LC Kuusamo Kitkan presidentin ansiokkain sanakään-
tein laatimalta toimenpidelistalta (noin 4000 merkkiä) 
poimin juttuja lyhennellessäni seuraavanlaisia tärkeitä 
toimintoja:
Vastantekotalkoot, venetsialaiset, golfia, yritysvierailuja,
joulumyyjäiset, joulupaketit, toritapahtumassa, laulukilpai-
lu, lentopallo-ottelut, keilaamiset, yritysvierailut, ruusut äi-
deille, monet hautajaiset – arkun kantamista, laskemista ja 
haudan umpeen luomista eli yhteensä noin 25 tapahtumaa.

Presidentin oma arvio kaikesta suoritetuista toimista oli,
että klubin nimestä huolimatta sen toiminta on ollut aika
kitkatonta. – Näin se vaikuttaa olevan myös jutun lyhen-
täjän mielestä - kitkattomalta tuntuu.

Klubipresidentti Reijo Jokinen

Joulun iloa tonnikaupalla  
(neljän tuhannen euron edestä)

elintarvikkeisiin karttui lä-
hes neljän tuhannen euron 
edestä.

Keräys toteutettiin niin, 
että marketin asiakkail-
le kerrottiin heidän tulles-
saan sisään mahdollisuudes-
ta osallistua keräykseen. Ulos 
mennessään asiakas yksin-
kertaisesti jätti lahjansa ko-
riin keräyspaikalla. 

Suurkiitos 
lahjoittajille
Heti keräyksen päätyttyä 
saadut lahjoitukset vietiin ja 

luovutettiin Lapin Ensi- ja 
Turvakoti ry:lle. Lahjoitukset 
otti vastaan turvakodin toi-
minnanjohtaja Pirjo Kaira-
kari. Hän lähetti kiitoksensa 
saaduista ja hyvän joulun toi-
votuksensa keräykseen osal-
listuneille.

Samoin keräyksen hoita-
nut Lions Club Rovaniemi/
Lainas kiittää kaikkia lahjoit-
tajia.

Leijonaäitien 
laittamaa jouluruokaa

isompien kattiloiden ja pur-
nukoiden maailmaa. Vaikka 
reseptit ja ainekset on val-
miiksi jo mitattu ja suunni-
teltu, niin aina siitä saadaan 
naurua ja iloa aikaiseksi, kun 
mitattavat määrät ovat ihan 
eri tasolla kuin omalle per-
heelle ruokaa laittaessa.

Talkoopäivän jälkeen 
tuotteet jaetaan vielä samana 
iltana tilattuihin osoitteisiin 

ja niin voidaan hyvillä mielin 
päättää syyskausi ja laskeutua 
oman perheen jouluvalmis-
teluihin.

Näin talkoot ovat apu-
na monille joulunlaittajille, 
mutta luovat yhdessä toimi-
en myös sitä kuuluisaa yh-
teenkuuluvuuden tuntoa ja 
tekemisen iloa sekä hyvää 
mieltä klubiin. 

Teksti ja kuva: 
Ritva Loman

Komeat rivistöt herkkuja Joulun 2018 juhlapöytiin tehtiin talkoilla yhteensä yli 150 
kg lanttu- ja porkkanalaatikoita ja yli 200 purkkia sinappia torniolaisiin koteihin. 
Kansien asennuksessa touhuavat Marja-Kaisa Lääkkölä ja oikealla Marianne Junes-
Leinonen.

Yhteistoimintaa 
Kemissä

LC Kemi/Merenhelmien presidentti Eeva-Maria Toiva-
nen ja 1. varapresidentti Mirja Torvela kokosivat kuusen 
alta 180 lahjapakettia Kemin sosiaalitoimistolle eteen-
päin vietäviksi kemiläisten vähävaraisten perheiden 
lapsille.

Pellon lionsit muistivat 
koululaisia ja vanhuksia

Lions-lahjoitus 1: Pellon koulun 7-luokan ko-
titalousryhmä yhdessä opettajien kanssa ottivat 
vastaan lionsien saapas- ja esiliinalahjoituksen.

Lionslahjoitus 2: Lionsien ämpärit Pellon kunnan ko-
tipalvelulle otti vastaan hoivapalveluiden esimies Anne 
Ikonen. Lahjoituksen suorittivat Anni ja Timo Enbuska 
sekä Lasse Sunila Pellon Betonista.

Pellossa Ponnen salissa la 23.3.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Matti Puolakanaho, 040 960 30 58
Markku Ilmavirta, 0400 926 366

L-piirin 
lentopalloturnaus 
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Jauholantie 1–3
94450 Keminmaa
0400 610 510
www. keminmaanapteekki.fi

Avoinna: ma–pe 9–20, la 9–17

Veljeskodilla grillaamassa 6.9.2018
Syyskuiset makkarat maistuivat Veljeskodilla. Perinteinen gril-
laustapahtuma on edelleen suosiossa olipa sää mikä tahansa - 
makkara maistuu hyvältä ulkotiloissa. Reilut kuusikymmentä 
makkaraa katosi mehun kera Veljeskodin asukkaiden suihin. 
Tarjouluista huolehtivat Napapiirin lionit vas. Jukka-Pekka 
Alasuutari, Jussi Timonen-Nissi, Anna-Maarit Jokelainen, 
Riitta Järvinen ja klubipresidentti Pekka Maijala makkaran-
paistossa Veljeskodilla Rovaniemellä.
 
Seinäkalenteritalkooot 25.-26.10.2018
Perinteeksi muodostuneet parin päivän ja 70 talkootunnin 
tunnin seinäkalenteritalkoot Pölkky Metsän toimistolla tuotti 
1100 kalenteria. Tämä on Napapiirin klubin toiseksi suurin 
ja merkittävin talkootyö joulumyyjäisten lisäksi. Kalentereita 
jaetaan tuttuun tapaan mainoksen laittaneille yrityksille sekä 
klubin omille jäsenille.

Talkoisiin osallistui klubista lionit Timo Niva, Toivo Tar-
kiainen, Seppo Niskala (+pojanpoika), Kauko Tasala, El-
jas Kannala, Seppo Jänkälä, Jukka-Pekka Alasuutari, Anna-
Maarit Jokelainen, Jussi Timonen-Nissi ja Jorma Alakulppi.

T ilaisuuden kesto oli noin puoli tuntia. 
Sakastin portailta toimitettiin jouluinen 

kirkkohetki. Hetki piti sisällään tuttuja asi-
oita joululaulujen, evankeliumin lukemisen, 
rukousten, lyhyen saarnan ja kolehdin ke-
ruun muodossa. 

Paikalle tulleet olivat tuoneet mukanaan 
lyhtyjä / kynttilöitä, jotka olivat asetettu pi-
topaikan läheisyyteen lyhtykirkon koristeik-
si ja merkiksi. Läsnäolijat muodostivat puo-
likaaren sakastin oven eteen. 

Lyhtykirkko päättyi kirkon aulassa tarjot-
tuihin jouluglögeihin pipareineen. Lions-väki 
toimi tarjoiluvastaavina. Seurakunnan puo-
lesta mukana olivat kirkkoherra Taina Man-
ninen, kanttori Mari Suviaro, nuorisotyönte-

Viime vuoden 2018 joulun odotusta Kuusamossa 
juhlisti perinteinen jo 50 kertaa toteutettu jou-

lukonsertti. Tämä hyväntekeväisyyskonsertti jär-
jestettiin tällä kertaa 9.12.2018 alkaen klo 18.00.

Puolivuosisatainen 
konserttiperinne

L ions Club Kuusamon 40-vuotishistorii-
kissa on varainhankinta-aktiviteettien 

kohdalla maininta hyväntekeväisyyskonser-
tista seuraavasti: ” 15.12.1968 järjestettiin 
ensimmäinen hyväntekeväisyyskonsertti  lu-
kion juhlasalissa. Sen jälkeen konsertti on jär-
jestetty Kuusamon kirkossa joka vuosi. Kon-
sertissa ovat esiintyneet kuusamolaiset kuorot 
korvauksetta. Klubi on painattanut ohjelmat 
ja huolehtinut niiden myynnistä. Useina vuo-
sina kirkko on ollut täynnä kuulijoita. Kon-
sertin tuotto 1 000-13 000 markkaa on jaettu 
saman tien lyhentämättömänä vähävaraisten 
jouluiloksi.”

Perinne jatkunut keskeytyksettä
Hyväntekeväisyyskonsertin työnjako on ollut 
seuraava: Kuorojen ja konsertin ohjelmapuo-
len järjestelee seurakunnan kanttori kuorojen 
johtajien kanssa. Kuusamossahan on runsaas-
ti kuoroja, joten sama kuoro ei välttämättä 

ole esiintymässä kahtena peräkkäisenä vuon-
na, vaan kuorot ja kanttori sopivat keskenään 
esiintymisvuorot. Kanttori hoitaa myös kon-
sertin ohjelman siihen kuntoon, että pääsem-
me painattamaan ne kirjapainossa. Olemme 
hankkineet tukijat, jotka maksavat ohjelmien 
painatuksen ja mainostamisen ja näin saaneet 
ohjelmalehtiseen logonsa.

Varsinaisena konserttipäivänä olemme 
kirkon eteisessä  4 – 6 lionin voimin myy-
mässä 10 €:n ohjelmalehtisiä konserttiin tu-
lijoille. Tuotto myynnistä menee Kuusamon 
seurakunnan diakoniatyön kautta lyhentä-
mättömänä kuusamolaisille vähävaraisille 
jouluiloksi.

Konsertin tuotto on viime vuosina ollut 
2 000 – 3 000 euroa. 

Näillä sanoilla toivotteli Hyvää Joulun 
odotusta ja tervetuloa konserttiin Koillis-
maan Joulun lukijoille Timo Allenius.

Joulutunnelmainen 
”lyhtykirkko” 

enkelipatsaalla

Kuusamon seurakunnan ja kaikkien kuusa-
molaisten lions-klubien yhteistyönä järjestä-
mä ensimmäinen lyhtykirkko keräsi noin 70 
henkeä kirkon enkelipatsaan läheisyyteen. 

Ulkosalla pidetyn tunnelmatuokion jälkeen maistui jouluglögi pipareineen kirkon 
aulatiloissa.

V ihollisen tavoite ja vankka usko oli edetä Kemijärven 
kautta Rovaniemelle ja siitä aina Tornioon asti. Jopa voi-

tonparaatia varten varatut soittimet ja paraativarusteetkin oli 
lastattu mukaan valloittajien kuormastoon. 

Suomen sotahistoriassa muistetaan aina mainita kuinka 
Kannaksella saatiin mahtavia torjuntavoittoja ja kuinka Raat-
teen tiellä taisteltiin voitokkaasti, mutta lähes huomiotta ovat 
jääneet Mäntyvaaran ja Pelkosenniemen ratkaisutaistelut, jot-
ka ovat aivan niiden veroisia.

LC Kemijärvi ja LC Kaarnikka haluavat pitää esillä Itä-
Lapin taistelujen merkitystä. Samalla halutaan kunnioittaa 
myös muita veteraanien ja lottien korvaamattomia tekoja it-
senäisen isänmaan  hyväksi. 

Mäntyvaaran ihme
Vihollinen hyökkäsi 30.11.1939 valtakunnan rajan yli Sal-
lan Alakurtilla. Joukkoihin kuului 17600 miestä, runsaasti 
konetuliaseita, tykistöä ja panssarivaunuja. Sallan, Savukos-
ken, Pelkosenniemen ja Kemijärven miehistä koottu Erillis-
pataljoona 17,  noin 1500 miestä, yritti pysäyttää ylivoimai-
sen vihollisen...

…Pimenevässä illassa taisteltiin raivoisasti ylivoimaista vi-
hollista vastaan yli kuusi tuntia. Taistelu oli raaka ja verinen, 
mutta vihollinen saatiin lyödyksi. Jälkeenpäin todettiin, että 
17 suomalaista aseveljeä oli kaatunut, osa haavoittunut. Vi-
hollisen tappiot olivat yli 300 miestä ja runsaasti sotatarvik-

Mäntyvaaran taistelun muisto
Kemijärveläiset leijonaklubit jär-

jestivät 16. joulukuuta perinteisen 
Mäntyvaaran taistelun muistotilai-
suuden. Perinne on jatkunut yhtä-
jaksoisena jo ainakin 1980-luvulta 
saakka. Klubissa oli silloi jäseniä, 
joiden sukulaisia oli ollut mukana 
taistelussa, jossa Neuvostoliiton 

joukkojen eteneminen syvemmeälle 
Suomeen saatiin pysäytetyksi.

Ohjelmallinen kahvitilaisuus oli Palvelukeskuksen Murkina-salissa. Paikalle oli saapunut noin 80 henkilöä. 

K ansallisen veteraanipäi-
vän juhlassa huhtikuus-

sa 2018 luovutettiin Pudas-
järven Sotaveteraaneille ja 
Sotainvalideille 4500 euroa 
tukemaan heidän kotona 
asumistaan. Juhlaa vietettiin  
valtakunnallista kuuluisuut-
ta saaneessa Hirsikampuksen 
juhlasalissa. 

Mainittu rahasumma 
saatiin hirviarpajaisten tuo-
tosta. LC Pudasjärven jäse-
nissä on useita metsästyksen 
harrastajia ja siinä hirviseu-
rueiden jäseniä. Siitäpä virisi 
ajatus hirviarpajaisten järjes-
tämisestä. Viiden euron hin-
taisia arpoja myytiin tuhat 
kappaletta. Päävoittona oli 
aikainen puolikas hirvi, ai-
kaisen hirven paistiosa sekä 
aikaisen hirven lapaosa. 

Arpoja myytiin yksi-
tyisesti ja järjestettiin pari-
na viikonloppuna yhteinen 
myyntitempaus paikallisissa 
marketeissa perjantai-ilta-
päivällä ja iltana parhaaseen 
ostosaikaan. Hirviarpajaiset 
järjestettiin myös viime syk-

Hirviarpajaisten tuotolla avustettiin 
Veteraaneja ja Sotainvalideja

LC Pudasjärvi luovutti juhlassa edellisen syksyn hirviarpa-
jaisten tuoton noin 4500 euroa Sotaveteraaneille ja Sotain-
valideille kotona-asumisen tukemiseen. 

Hoivatkaa, kohta poissa on veljet.
muistakaa, heille kaunis ol´ maa.
Kertokaa lasten lapsille lauluin,
himmetä ei muistot koskaa saa!
  Kalervo Hämäläinen

Vapaan sanan aika-
na 96-vuotias vete-
raani, Artturi Nie-
melä, käytti paina-
van puheenvuoron 
Mäntyvaaran taiste-
lun merkityksestä ja 
sen perinnön vaali-
misesta. 

keita. Ihme oli tapahtunut. Siksi Mäntyvaaran muistomer-
kissä on teksti “Tässä auttoi Herra”.

Sankarivainajia, kaikkia veteraaneja ja lottia kunnioittaen!
       

Lauri Akola 
     LC Kemijärvi

synä ja lähes saman suurui-
nen tuotto luovutetaan ensi 
keväänä.

Heimo Turunen

Kokoamistyössä miehet vaihtuivat niin, että hauskuus hommaan säilyi. Tässä vaiheessa 
työn touhussa Seppo Jänkälä,  Kauko Tasala, Jussi Timonen-Nissi ja Jukka-Pekka Ala-
suutari kameramiehenä Jorma Alakulppi.

Grillausta, kalenteri-
talkoita ja joulu-
myyjäisten järjestelyjä
Napapiirin klubin monien aktiviteettien kirjoon perin-
teisinä kuuluvat myös Veljeskodin grillaustapatuma 
sekä seinäkalenteritalkoot, joka on yksi klubin suurin 
ja merkittävin talkootyö joulumyyjäisten ohella.

kijä Kaisa Määttä ja  seurakuntamestari Heli 
Posio. Heidän lisäksi kirkollista toimitusta 
avustivat tekstinlukijoina lionit Raija Väre 
sekä Tapani Ketola. 

Ensi vuonna uudestaan
Kaikkiaan lyhtykirkosta jäi hyvä ja jouluinen 
tunnelma. Samalla jo alettiin miettimään ensi 
vuoden tapahtumaa ja mitä mahdollisia muu-
toksia on suunniteltava. Järjestäjien puolesta 
toivotan kaikille oikein hyvää loppuvuotta 
sekä menestystä vuodelle 2019.

Terveisin
LC Kuusamo Kitkan presidentti

Reijo Jokinen

Teksti Helena Tuulaniemi 
Kuvat Jorma Alakulppi
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Vuonna alkoi 1986 Suomen ja Sri Lankan lio-
nien yhteistyöhanke, jossa autetaan varatto-
mia lapsia heidän koulutuksessaan. Yli 2400 
varattoman perheen lasta on saanut näiden 

vuosien aikana tukea koulunkäyntiinsä.  
Ohjelman kautta on valmistunut lääkäreitä, 
insinöörejä, opettajia ja suuri joukko erilais-

ten ammattien harjoittajia. 

Vuonna 2014 Sri Lanka oli yksi pahimmista tsunamituhoalu-
eista. Tsunamin jälkeen apua tarvitsevien lasten määrä kasvoi 
muutamassa vuodessa melkein kaksinkertaiseksi. Tällä hetkel-
lä suomalaisilta kummeilta tukea saavia lapsia on noin 1100.

Ohjelman hallinnollinen työ tehdään sekä Suomessa et-

Kummilapset Sri Lankassa

Kummilapsen äiti kuittaa kuukausittaisen rahan saa-
duksi paikallisen klubin kummikoordinaattorilta

Teeviljelmiä Sri Lankan keskiosan vuoristossa

Chamodyan kotona, tulkkina Yasantha de Silva 
(LC Matara/Rahula)

Hän valmistui kotikaupunkinsa Gallen Rippon Girls 
College:sta hienoin arvosanoin, oli arvosanojensa perusteel-
la hyväksytty Colombon yliopistoon. 

Opiskeluun taloudellista tukea
Vanhempien kuukausitulot, alle 30€, eivät kuitenkaan olisi 
riittäneet tyttären kouluttamiseen vieraalla paikkakunnalla. 
Gallessa toimiva Lions Club Galapura/Metro tuli apuun lä-
hettämällä Ireshan hakemuksen Suomen lioneille. Kevääl-
lä 2013 lupauduimme mieheni Jounin kanssa hänen kum-
meikseen.

Alla muutama ote Ireshan meille joulukuussa 2018 lähet-
tämästä kirjeestä, jossa hän laajasti kertoo kiittäen kokemuk-
sistaan kummilapsena olostaan ja edistymisestään opinnoissa.

Apu kaiken edellytys
”Perheeni ei ole varakas. Heidän ei ole kuitenkaan tarvinnut 
huolehtia elannostani opiskelujeni ajan, koska suomalaiset 
kummini antoivat minulle kuukausittaisen koulutusrahan 
(30€ rupeina). Heidän tuellaan sain suoritettua opintoni 
yliopistossa.

Olen nyt saanut opintoni ja harjoitteluni päätökseen. 
Odotan tuomarinvalatilaisuutta, joka on tammikuussa 2019. 
En olisi voinut saavuttaa tätä tutkintoa ja unelmaani ilman 
suomalaisten kummieni tukea. Sanat eivät riitä kertomaan 
kiitollisuudestani suomalaisia lions-kummeja kohtaan.

 Päämääränäni on ollut tulla hyväksi juristiksi ja palvel-
la siten kotimaatani. Pian voin varmasti toteuttaa tämän!”

Näin myös tapahtui ja hän sai opintonsa onnelliseen 
päätökseen.

Teksti ja kuvat: Raija Hilke

Chamodyan kirje sinhalan kielellä. Käännös englan-
niksi saadaan sähköpostilla yliopistossa opiskelevien 
kummilasten avulla

Chamodyan lähettämä piirros

Kummilapsemme Chamodya
Petronellat ovat  tukeneet toukokuusta 2014 
lähtien LC Matara/Rahulan kummilasta. Hän on 
vuonna 2007 syntynyt Chamodya-tyttö, joka 
asuu yhdessä äitinsä ja isoäitinsä kanssa.

tä Sri Lankassa vapaaehtoisena 
lions-työnä. Näin kummin mak-
sama koulutusavustus ohjautuu 
lyhentämättömänä kummilap-
selle ja hänen perheelleen. 

Rahan käyttö 
harkittua...
Rahaa luovutetaan lapsen huol-
tajalle kuittausta vastaan ker-
ran kuussa paikallisen klubin 
kummikoordinaattorin toimes-
ta. Pankki-, postitus-, valokuva-
us-, tarvike- ym. kulut saadaan 
katettua kummeilta perittävän 
10 euron vuosittaisella hallinto-
kulumaksulla. Tarkan talouden-
hoidon ansiosta tästä on jäänyt 
ylikin käytettäväksi stipendeihin 
ja lapsille jaettaviin koulutarvik-
keisiin. Lisäksi mm. hankkeen 
30-juhlavuonna kaikille lapsil-
le jaettiin rahat kenkien ostoon.

Kummityttö 
Iresha, 

LC Galupura/Metro
Henkilökohtainen kummilapsemme Iresha 

valmistui Colombon yliopiston oikeustieteel-
lisestä tiedekunnasta ja antoi tuomarinvalan-

sa vuoden 2019 alussa. 

Yhteistyötä Sri Lankan lionien kanssa

Vuosittaisen lastenjuhlan tanssiesitys
 Iresha valmistumispäivänään

Sri Lanka (aik. Ceylon) on lumoava lomakoh-
de. Pienestä koostaan huolimatta siellä on 

valtavasti nähtävää ja koettavaa. Sri Lankasta 
löytyy upeita rantoja, kiehtovia kulttuurikoh-
teita ja maailmanluokan kansallispuistoja. Sri 
Lankassa voi sukeltaa, patikoida, etsiä leopar-

deja ja bongata valaita. 

Kaikki tämä uskomattoman trooppisen vehreyden ympä-
röimänä. Ja tällä paratiisisaarella asuu ystävällistä ja sydä-
mellistä väkeä. 

Olemme mieheni Jounin kanssa vierailleet Sri Lankassa 
kaksi kertaa. Siellä olemme osallistuneet useiden sikäläisten 
lions-klubien kummilapsijuhliin ja juhlien jälkeen isäntäklu-

Vierailut Sri Lankassa

Lounaan jakoa Ratnapuran Silmäsairaalassa aamuyöstä leikatuille potilaille.

Pietikäisen 
Saha ja Höyläämö

sahajahoylaamo.fi
PUUTAVARAA

KTK-Tornio Oy www.ktk-tornio.fi

KTK-Tornio Oy www.ktk-tornio.fi

KTK-Tornio Oy www.ktk-tornio.fi

 

www.peltoniemi.fi

bien suomalaisille vierailleen tarjoamille aterioille ja illanviet-
toihin. Olemme vierailleet Chamodyan kodissa ja myös kah-
den henkilökohtaisen kummilapsemme Ireshan ja Malikin 
(LC Balapitiya) kodeissa. Kahden LC Matara/Rahulan klu-
bilaisenkin kotiin olemme saaneet kutsun. Vieraanvaraisuus 
ja ystävällisyys on ollut kodeissa ylitsevuotavaa. 

Kävimme myös Ratnapuran Silmäsairaalassa. Saimme tu-
tustua sen toimintaan ja seurasimme rakennustöiden edisty-
mistä. Tämän silmäsairaalan rakentaminen on ollut Suomen 
valtion, suomalaisten ja srilankalaisten lionien sekä kansainvä-
lisen Lions Clubs International Foundation - säätiön (LCIF) 
yhteishanke. (https://www.lions.fi/toiminta/sri_lanka/silma-
sairaala_sri_lankassa/)

LC Pudasjärvi / Hilimat
Tervetuloa!Pöytävaraukset 

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

 

... sekä tarkoin valvottua
Suomen Kummitoimikunta tekee vuosittain omalla kustan-
nuksellaan tarkastusmatkan Sri Lankaan. Matkan aikana tar-
kastetaan kaikkien Sri Lankassa kummilapsiohjemassa mu-
kana olevien klubien kummilapsitilit ja maksutapahtumat ja 
vastaanotetaan kummeille lähetettävät kuitit. Matkan aikana 
paikallisten klubien järjestämissä lastenjuhlissa tavataan lähes 
kaikki kummilapset. Juhlissa on lasten valmistamaa ohjelmaa, 
heidät haastatellaan yksitellen, heidän koulumenestyksensä 
tarkistetaan ja he luovuttavat vuosiraporttinsa.

Teksti ja kuvat: Raija Hilke

LAADUKKAAT TYÖTERVEYSPALVELUT 
LAPIN ALUEELLA

www.lappica.fi

Rytilammentie 78, Pudasjärvi

K-18
Järjestää: LC Pudasjärvi yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden kanssa

Veden, tulen ja valon juhla! 

Tule! Näe! Koe!

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

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella
Pudasjärvellä klo 20-02

La 31.8.2019

Tervetuloa!

Äiti työskentelee pukinetehtaassa. Kuukausitulot ovat n. 30€/
kk. Paikallisen lions-klubin kummilapsikoordinaattori luo-
vuttaa Chamodyan äidille kuukausittain Petronellan maksa-
man 10€ Sri Lankan rupeina.

Järkyttävä tulva vei kodin
Keväällä 2018 rankka tulva aiheutti tuhoja heidän kodissaan. 
Saimme kirjeen LC Matara/Rahulan klubilta, kun tulvatilan-
ne oli hellittänyt.

Chamodyalla on ollut elämänsä järkyttävin kokemus. 
Tulva peitti koko heidän kylänsä ja valtasi myös heidän ko-
titalonsa kokonaan. 

Chamodya, hänen äitinsä ja isoäitinsä pelastautuivat lä-
heisellä kukkulalla olevalle talolle. He pelastuivat vain tuon 
talonväen avulla. Laivasto eikä ilmavoimat pystyneet löytä-
mään tätä paikkaa. He joutuivat olemaan nälissään viisi päivää 
ennen kuin pelastustyöt saatiin alkuun. Lopulta heille saatiin 
pudotettua ruokapaketteja lentokoneesta.

Opinnoissa ahkera 
Chamodya on hienosti opinnoissaan menestyvä tyttö. Hän 
pitää yhteyttä kirjein ja värikylläisin piirroksin. Viimeisim-

mässä kirjeessään hän kertoi olevansa luokkansa priimus. 
Sinhalan kielisten kirjeiden kääntämiseen on apu löytynyt 
varttuneemmilta kummilapsiltamme.
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Arne	Ritari	–säätiö

Suomalaisen	lionstyön tukena
Arne Ritari -säätiö

Aarne	Ritari	–säätiö

www.lions.fi

Onnittele tapahtumaa 
upealla

Lionsadressilla

Ehdotukset tuli jättää 15.02.2018 mennessä. Ehdotuksia tu-
li 57 kappaletta, joista hallitus valitsi 11 kappaletta ja päätti 
asettaa ne nähtäville säätiön sivuille jäsenäänestystä varten.
Lionit äänestivät huhtikuun 2018 loppuun mielestään parasta
ehdotusta.

Ääniä tuli 622 kappaletta, eli 2,6% jäsenkunnasta ää-
nesti. Neljässä piirissä äänestysprosentti oli yli 10 prosenttia 
ja muissa jäi tämän alle. A-piirissä äänestysprosentti oli 20,1 
prosenttia, E- ja L-piireissä 12,2 prosenttia ja G-piirissä 11,6 
prosenttia

Eniten ääniä sai kuva numero 5 (ohessa), jota äänes-
ti 18.6 prosenttia, seuraava oli kuva numero 8, jota äänesti 
18.3 prosenttia ja kolmantena kuva numero 10, jota äänesti 
13.7 prosenttia.

Hallitus valitsi kaksi äänestyksessä eninten ääniä saanutta 
lunastettavaksi eli kuvat numerot 5 ja 8. Ns. ”nettipankkiin” 
päätettiin lunastaa enintään 5 työtä.

ADRESSIN
SUUNNITTELUKILPAILU

Arne Ritari-säätiön adressien välilehtiä
uudistettiin ns. orvokkisivun osalta ja siinä

mielessä säätiö oli julistanut lioneille ja
heidän puolisoilleen tarkoitetun suunnittelukilpailun

uudesta välilehden sivusta  kaudella 2017-2018.

Piirin kokonaisrakenne karttoineen ja toi-
minnan esittelyineen tässä lehdessä sivuilla 
12–15. Näillä sivuilla kuten myös laajemmin-
kin tässä lehdessä tulee esille klubien välinen 
yhteistyö suurtenkin tapahtumien järjestäji-
en talkooapuna ja sekä toimiminen yhdessä 

muiden klubien ja seurojen kanssa.

Piirihallitus kokoontui syksyllä ensimmäiseen kokoukseensa 
ja yhteiskuvaan Rovaniemellä syyskuun 1. päivänä.

L -piiri on pinta-alaltaan Suomen pohjoisin ja suurin piiri, 
mutta jäsenmäärältään pienin. Piiri kattaa Lapin maakunnan 
lisäksi Pohjois-Pohjanmaalta Koillismaan kunnat eli Kuusa-
mon, Pudasjärven ja Taivalkosken.

Piiriin kuuluu kaiken kaikkiaan 41 lionsklubia, joiden jä-
senmäärä on yhteensä lähes 1100 henkilöä. Klubeista mies-
klubeja on 13, naisklubeja 8 ja yhteisklubeja (mies- ja nais-
jäseniä) 20. Piirin vanhin klubi LC Rovaniemi (nro 12) on 
perustettu 1.4.1954. Liitännäisklubi LC Posio/ Livo on pe-
rustettu 13.4.2010. Tuorein piirin klubeista on naisklubi 
LC Rovaniemi/ Ronjat, jonka perustamiskokous pidettiin 
30.10.2014.

Piirihallitus 2018 - 2019

LC Simon lioneita oli talkoissa mukana viisi henkilöäa 
joista kolme toimi linja-auton kuljettajina ja kaksi 

vanhusten avustajana. Muuten klubin vuoteen on mahtunut 
perinteisesti hautausmaan hauta ja reunakivien oikomista, 
vanhusten ja veteraanien auttamista päivittäisissä askareis-
sa sekkä hiekoitusämpäreiden jakamista vanhuksille. Koti-

Simossa 
tapahtuu

Vanhanajan juhannustanssit ikäihmisille Si-
mon Metsäpirtillä kesäkuussa oli alku uudelle 

perinteelle. Simon kunnan ja Simolaisten 
järjestöjen yhteistuumin saatiin tapahtuma 
onnistumaan  kaikkia tyydyttävällä tavalla. 

Kemin Diabetesyhdistyksen puheenjohtaja Juha Vitta-
niemi sai arpajaistuoton 200 yhdistykselleen luovuttaji-
na  Martti Ruotsalainen ja Raija Kylmälä.

Kaksi ensimmäistä Mar-
tinpilkkiä järjestettiin 

Raudanjoen Kuusijärvellä 
mutta tämän jälkeen tapah-
tuma siirrettiin logistisesti 
paremmalle paikalle Luoston 
Ahvenlammelle. Kuusijärvel-
lä jännitimme ensimmäisessä 
kisassa kuinka paljon osallis-
tujia saapui, silloin heitä oli 
noin 1300 henkilöä, mutta 
viime vuosina kävijämäärä 
on ollut yli 3000 henkilöä.

Kahden päivä kisa
Pilkkijöiden toiveesta tapah-
tuma on ollut nyt muutaman 
vuoden kaksipäiväinen. Per-
jantaina 5.4. klo 18.00 – 
20.00 järjestetään iltapilkit 
jolloin ahkerimmat pilkkijät 
pääsevät jo lammelle. Var-
sinainen pääkilpailu järjes-
tetään lauantaina 6.4. klo 
12.00 – 15.00. 

Martinpilkkiin myydään 
20 euron hintaisia arpalippu-
ja 7000 kappaletta.  Arvon-

LC Pudasjärven ja Pu-
dasjärven Urheilijoi-

den yhteisvoimin järjestämä 
tapahtuma on muodostunut 
perinteeksi, johon ihmiset 
tulevat tapaamaan tuttuja se-
kä nauttimaan laadukkaasta 
musiikista. Väkeä oli paikalla 
reilut 800 henkeä. 

Tanssisalissa yleisöä viih-
dytti oululainen tanssior-
kesteri Sarmas, Revontu-
li-discossa levyjä soitteli 
Dj Winski. Halukkaat oli-
vat voineet jättää etukäteen 
omia levytoiveita. Hikima-
jassa karaokea emännöi Maa-
rit Hallikainen.

Monipuoliset 
palvelut alueella
Ulkolavalla toimi ruokara-
vintola, josta sai ostaa pai-
kallisen Merita ravintolan 
valmistamat ateriat. Tämän 
lisäksi alueella oli myös kios-
ki ja grilli sekä kolme baaria 
palvelemassa yleisöä. 

Illalla ohjelmaan kuu-
lui myös ilotulitus ja ko-
kon polttaminen, joka oli 
tehty leijonien talkootyönä. 

Veden, tulen ja valon juhla 
Venetsialaiset Jyrkkäkoskella

Sää suosi viime 
vuoden leijonien 

kymmenettä kertaa 
järjestettyjä venet-

sialaisia Pudasjärvel-
lä. 

Tapahtumaan oli ilmainen 
LC- Pudasjärven kustanta-
ma bussikuljetus.

Jyrkkäkosken peruskun-
nostettu tanssilattia sai kehu-
ja hyvästä kunnostaan. Illan 
lopuksi arvottiin pääsylippu-

Tangokuningatar 2018 
Saana Sassali suojelijaksi 
Martinpilkkiin

Jälleen on vierähtänyt vuosi siitä kun edel-
listä Martinpilkkiä valmisteltiin. Tänä vuonna 

Martinpilkki järjestetään jo 13. kerran, ta-
pahtumasta on muodostunut perinne, jota 

pilkkijät odottavat. 

ta- ja pilkkipalkintojen yh-
teisarvo on yli 50 000 euroa. 
Kaikkien pilkkiarvan ostanei-
den kesken pääpalkintona ar-
votaan Toyota C-HR hybridi 
henkilöauto. 

Viihdettä 
kaikenikäisille
Martinpilkin 2019 suojelija-
na toimii Tangokuningatar 
2018 Saana Sassali. Saana on 
kotoisin Sodankylän Syväjär-
veltä, hienoa kun saamme hä-
net tapahtumapaikalle. Mu-
siikkiviihteestä vastaa Toni 
Jaatinen Band ja mikrofonis-
sa tapahtumaa juontaa radio-
persoona Jorma Korhonen. 

Martinpilkki on LC So-
dankylän keskeisin tapahtu-
ma ja tapahtumasta saadut 
toimintavarat tullaan käyttä-
mään alueen vanhus-, lapsi- 
ja nuorisotoiminnan hyväksi. 
Järjestäjien puolesta toivom-
me, että mahdollisimman 
monella leijonalla perheineen 

olisi mahdollisuus osallistua 
huikeaan tapahtumaamme. 

Tervetuloa tapahtumaan 
– Luoston Ahvenlammella 
tavataan! 

Leijonaterveisin, 
Jari Haavisto

LC Sodankylä sihteeri 
2018 - 2019

Jyrkkäkosken peruskunnostettu tanssilattia sai kehuja hy-
västä kunnostaan.

Talkoilla tehty 
kokko sytytet-
tiin noin kello 
23 ja ilotuli-
tus oli ennen 
puoltayötä.

  

LION TAPSA TEKI ELÄMÄKERTAKIRJAN JA LAHJOITTI 100 KPL KIRJAA LIONS CLUB 
TAIVALKOSKELLE KÄYTETTÄVÄKSI NUORISOTYÖHÖN TAIVALKOSKELLA. 

Tapio Räisänen liittyi Kajaani Linna Clubiin 1988. Hän muutti tekopitäjäänsä takaisin 
Taivalkoskelle ja sen clubiin 1989. Kirja kertoo Tapsan elämästä lapsena, urheilijana, 
työurasta virkailijana sekä myöhemmin yrittäjänä. Hän on toiminut useita vuosia LC 
Taivalkosken presidenttinä ja pidemmän ajan clubin sihteerinä.  
Kirjaa voi tilata 25 euron hinnalla + postikulut 5,- LC Taivalkosken osoitteesta, 
taivalkoski@lions.fi 

   

palveluna sen suorittivat Markku Kylmälä ja K. Hekkasen 
liikenneyhtiö.

Jäänlähtöarvaus Simojoen osalta toi jälleen koululle sti-
pendirahaa ja hymypatsaat alakoululaisille. Heinäkuun hui-
pentumana toteutettiin pääaktiviteettimme, perinteinen Si-
moniemen Rantailta. 

Erilaisia tapahtumina oli mm. diabetesilta Simon terveys-
keskuksessa terveydenhoita Helvi Hamarin luennolla marras-
kuussa. Itsenäisyyspäivän aattona perinteisen ”pressan kutsut” 
Simon Pappilan Pehtoorissa. Mukana olivat myös piirikuver-
nööri Tuomo Marjo puolisoineen sekä Veijo  Nurmikumpu ja 
puoliso Annu. Tilaisuudessa ojennettiin Mevin Jones jäsenyys 
pitkäaikaiselle klubin jäsenell Risto Lehtiselle.

Joulukuun 8.päivä oltiin mukana yhteismyyjäisissä lions-
toimintaa esitellen ja jakamalla diabetes materiaalia. Herkku-
korin arpajaisten tuotto 200 euroa luovutettiin Kemin seu-
dun diabetes yhdistykselle, jonka vastaanotti puheenjohtaja 
Juha Vittaniemi.

Teksti Raija Kylmälä

Taivalkoskelta lentoon noussut mäkikotka Tapio Räisänen, 
on ensimmäinen suomalainen suurmäen  maailmanmestari – 
tämä tapahtui 1978 Lahdessa. Tällä hetkellä Tapio on ”laskeu-
tunut” maailmalta tuttuihin kotiseutunsa maisemiin Taival-
koskelle ja on toiminut aktiivisena matkailuyrittäjänä sekä 

lionsklubin  tehtävissä jo 30 vuotta.

Tapsa – Taivalkosken 
mäkikotka on laskeutunut

Samalla hänelle rakkaan ja 
tärkeän lajin mäkihypy-

pyn parissa Taivalvaaran mä-
kimontussa on ihanteelliset 
olosuhteet kouluttaa nuoria 
lupaavia tulevaisuuden hyp-
pääjiä.

– Nämä tienoot tarjoa-
vat maailman parhaat har-
joitttelupaikat, ja sen ovat 
löytäneet myös japanilaiset 
hyppääjät, ylistää Tapio ko-
tikontujaan.

Lion Tapsa 
lahjoitti 100 kirjaa
Nuorisotyötä tukemaan hän 
lahjoitti omalle LC Taival-
kosken klubilleen myyntiin 
100 kappaletta vasta ilmes-
tyneitä oma elämänkertakir-
jojaan. Kirja kertoo Tapsan 
elämästä lapsena, urheilija-
na, työurasta virkailijana se-
kä myöhemmin yrittäjänä. 
Myynnin tuotto menee ly-
hentämättömänä paikalli-

seen nuorison urheilutoi-
minnan tukemiseen.

Taivalkosken omia tule-
vaisuuden nuoria lupauksia 
onkin Tapsan ”tallista” tu-
lossa. Näitä on näkyvissä se-
kä tyttöjen että poikien jou-
kossa. Katseet on suunnattu 
kuitenkin seuraaviiin talvi-
olympialaisiin, joten anne-
taan asioiden edetä kaikessa 
rauhassa. (KH)

Äänestyksen voittaja oli kuva numero 5 saamalla 18,6 
prosenttia annetuista äänistä.

Kaikki ohjeistukset löytyvät netistä kuin myös Lion-kirjasta.
Tässä kuitenkin uutena sääntöihin tullut kohta 3:

Palkitsemistavat ja menettelyt – yksi uusi lisäys
Toimikuntapuheenjohtajan myöntämä ARS-ansiomerkki.
Ansiomerkki on tarkoitettu piirin AR-toimikuntapuheenjohta-
jan käyttöön. Ansiomerkki voidaan myöntää aktiiviselle
lionsklubin jäsenelle, joka on edistänyt säätiön toimintaa.
Toimikuntapuheenjohtaja voi lions-kaudella palkita piirissään
enintään 3 eri klubin jäsentä.

jen kesken 500 euron matka-
lahjakortti. 

Venetsialaisten rahalli-
nen tuotto käytetään lasten, 
nuorten ja ikäihmisten avus-
tustoimintaan Pudasjärvellä. 

Erkki Riihiaho

Pro Ritari – kun on aika palkita

Arvo myönnetään henkilölle, jolle on jo 
myönnetty Lions-ritarin arvo.

Pro Ritarin arvoon liittyy kaulassa kannettava 
merkki, kehystetty taulu sekä miekka. 

Arne Ritari –säätiö sr

Suomalaisen lionstyön tukena

www.lions.fi

Seuraa meitä Facebookissa 

Pe-La
 5.-6.4. 

2019

Osta sieki autoarpa ja sillähän  
saa myös ilmaiseksi pilikkiä!

Lions Club Sodankylä ry.
Puh. 0400 718 575

Arvan hinta
20€

PERINTEINEN KOKO PERHEEN ULKOILUTAPAHTUMA UPEASSA 
TUNTURIMAASTOSSA. VOIT KOKEILLA ONNEA ARVONNASSA TAI TAITOA  PILKKIKIL-
PAILUSSA PERJANTAI-ILTANA JA PÄÄKILPAILUSSA  LAUANTAINA KLO 12.00.  
ARVAT/PILKKIKORTIT TULEE MYYNTIIN TAMMIKUUSSA.

PILKKIVIIKONLOPUN OHJELMA JA AUTOARPOJEN MYYNTIPISTEET 
TARKENTUVAT KEVÄÄN AIKANA. Katso www.martinpilkki.fi
 

Kaikkien arvan ostaneiden kesken 
arvotaan mm. Toyota C-HR hybridi
henkilöauto.
Arvonta- ja pilkkikilpailujen palkintojen 
yhteisarvo yli 50.000 euroa.
Järjestäjä maksaa arpajaispalkintojen
arpajaisveron. PILKKIKILPAILUSSA
VINO PINO ARVOKKAITA PALKINTOJA.

OSTAMALLA ARVAN 
SAAT OSALLISTUA 
LAUANTAIN 
KILPAILUUN ILMAISEKSI.

Toni Jaatinen
Band

VOITA UPEA
HENKILÖAUTO!

Kisojen suojelijana
Tangokuningatar 2018 
Saana Sassali. 
 
Musiikkiviihteestä vastaa TJB 
ja mikrofonissa 
äyskäröi radiopersoona
Jorma Korhonen.

Kirjaa voi tilata 25 euron hinnalla +postikulut 5,- 
LC Taivalkosken osoitteesta: taivalkoski@lions.fi
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Melvin Jones jäsenyydet vuonna 
2018 ovat saaneet vastaanottaa 

klubinsa LC Rovaniemi/Napapiirin vuosikokouksessa 
11.10. 2018
• Seppo Jänkälä
• Jukka-Pekka Alasuutari
• Timo Niva
Lisäksi
• LC Simon lion Risto Lehtinen ”Pressan itsenäisyys-

päivän juhlissa” 5.12.2018 Simossa

   lubiin saatiin myös perä-
ti kolme uutta innokasta ja 
motivoitunutta jäsentä sa-
malla kertaa, jolloin klubin 
jäsenmäärä kasvoi nyt 30 
henkilöön.

Vuosikokouksessa oli esi-
tyslistalla paljon asioita käsi-
teltävänä, mutta ehkä uusien 
jäsenten vastaanoton jälkeen 
juhlallisimpana asiana tilai-
suudessa oli kolmen Melvin 
Jones -palkintoplaketin luo-
vuttaminen aktiivisille, ahke-
rille, ansioituneille ja pitkään 
palvelleille klubin jäsenille.

LC Simon klubin pitkäai-
kainen lion Risto Lehtinen 
sai vastaanottaa Melvin Jo-
nes jäsenyyden Simon Pap-
pilan Pehtoorissa itsenäi-
syyspäivän aattona perin-
teisen ”pressan kutsujen” 
yhteydessä 5.12.2018. Luo-
vuttajina piirikuvernööri 
Tuomo Romakkaniemi ja 
Martti Ruotsalainen. 

Ansioituneet lionit Timo 
Leinonen ja Vilppu Lak-
kapää on otettu Arne Rita-
ri -Killan jäseniksi ja heille 
on myönnetty oikeus käyttää 
Lionsritari arvoa ja nimeä. 
Molemmat ritareiksi lyödyt 
ovat olleet aktiivisia myös 

Lionsritarit Timo Leinonen 
ja Vilppu Lakkapää

Arvostetun ja merkittävän Melvin Jones -jäsentunnustuksen saivat klubin ansioituneet 
lionit Seppo Jänkälä, Jukka-Pekka Alasuutari sekä Timo Niva. Merkit ja Melvin Jones 
-palkintoplaketit luovutti lioneille L-piirin piirikuvernööri Tuomo Romakkaniemi yhdessä 
klubipresidentti Pekka Maijalan kanssa.

Uusimmat Melvin Jones ja Arne Ritari - Killan jäsenet 

Kemin OP-Kiinteistökeskus Oy
puh. 010 2587 100

Övertorneån klubin Koivu-
maan kentän rakentamises-
sa ja myös tervanpoltossa ja 
kalanviljelyssä vuosikausia.

Timo Leinonen on ollut 
LC-Ylitornion jäsen vuodes-
ta 1974. Hän on toiminut 
klubin presidenttinä 1986-

LC-Ylitornion syyskuun kokous alkoi juhlalli-
sesti. Piirikuvernööri Tuomo Romakkaniemi oli 
saapunut vieraaksi todistamaan Lionsritariksi 
lyöntiä, jonka suoritti Lionsritari Jorma Koivisto.

87, lohkon puheenjohtajana 
jo ennen sitä vuosina 1984-
85 ja saanut LCIF:n kor-
keimman huomionosoituk-
sen Melvin Jones jäsenyyden 
vuonna 2007.

Vilppu Lakkapää on ol-
lut LC-Ylitornion jäsen vuo-
desta 1976 ja toiminut klu-
bin presidenttinä 1989-90. 
Vilpun erityisansiona on ol-
lut kansainvälisyys. Hän on 
käynyt vakiovieraana syys- ja 
talvikausina Torremolinok-
sen suomalaisklubissa Espan-
jassa.

LC Rovaniemi/Napapiirin vuosikokous pi-
dettiin torstaina 11.10.2018 alkaen klo 18.00 
Alaruokasen talolla poikkeuksellisen juhlalli-
sesti kahdestakin eri syystä. Juhlallisimpana 
kohokohtana kokouksessa oli kolmen aktiivi-
sen klubilaisen palkitseminen Melvin Jones 
-jäsentunnustuksella, mikä on merkittävin 

LCIF:n myöntämä tunnustus! 

Arvostetun ja merkit-
tävän Melvin Jones -jäsen-
tunnustuksen saivat klubin 
ansioituneet lionit Seppo 
Jänkälä, Jukka-Pekka Alasuu-
tari sekä Timo Niva. Merkit 
ja Melvin Jones -palkintop-
laketit luovutti lioneille L-
piirin piirikuvernööri Tuo-
mo Romakkaniemi yhdessä 
klubipresidentti Pekka Mai-
jalan kanssa.

Kolmen uuden Melvin 
Jones -jäsentunnustuksen 
saaminen ja luovuttaminen 
saman klubin lioneille sa-

massa tilaisuudessa samalla 
kertaa on melko harvinais-
ta ja taitaapa olla aika lail-
la historiallistakin, ainakin 
L-piirissä. Suomessa  ylei-
sin ja tunnetuin tapa tukea 
LCIF:ää eli Lions Clubs In-
ternational Foundationia on 
Melvin Jones -tunnustusten 
anominen ansioituneille ja 
pitkään liontyössä aherta-
neille klubin jäsenille.

Vuonna 1973 alkun-
sa saanut Melvin Jones -jä-
senohjelma on nimetty Lions 
Clubs Internationalin perus-
tajan, Melvin Jonesin, mu-
kaan. Melvin Jones -jäsenyys 
on suurin kunnianosoitus, 
jonka LCIF voi myöntää. 
Pohjoisimmassa Lions 107L-
piirissä on jo yli 250 Melvin 
Jones -jäsenyyden/tunnus-
tuksen saanutta ansioitunut-
ta leijonaa tai puolisoa.


