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1. Miten tämän teimme,  
 piirikuvernööri DG Hannu Anttonen

Olemme keränneet tähän julkaisuun I- piirin historiaa ja sitä, miltä historiamme näyttää 
piirilehden artikkeleissa vuosikymmenten aikana. 

Piirikuvernööri DG Hannu Anttonen LC Oulu/Pateniemi analysoi piirin nykytilaa ja tulevai-
suutta. PDCC Matti Tieksola LC Oulunsalo valottaa piirin historiaa, Lion Liisa Laukkala 
LC Oulu/Sarat teki mittavan perustyön piirilehden juttujen kokoamisessa ja piirikuvernöö-
ri Hannu Anttonen ja piirin koulutusjohtaja Ulla Karppinen LC Oulu-Uleåborg koostivat 
jutuista vuosikymmenkatsaukset.

Piirilehden nimi on vaihdellut leijonajohdoksena vuosien varrella sen mukaan, miltä alu-
eelta on ollut piirikuvernööri. Yhtenä nimenä oli mm. Rantaleijona (II-alue). Tervaleijona-
niminen lehti on ensimmäisen kerran ilmestynyt 1980-luvun alussa. Jalopeurana lehti 
ilmestyi 1980-luvulla. Samaan sarjaan toimitettiin parina vuonna Luontoleijona-lehteä. 
Lentoleijonaa, Sisuleijonaa ja Ekoleijonaa on myös käytetty 90-luvulla. Kuntoleijona oli 
1995-96. 2000-luvulla oli Maa Ponteva, LionssI, LionI, Lion I ja siitä eteenpäin Tervaleijo-
na.

Ja hyvä on lehti ollut lukea ja parhaimmillaan sen jakelu on ollut 30 000.

Olipa se sitten tyylikkäänä aikakauslehtenä tai sanomalehtityyppisenä, ei lehden levikkiä 
jatkossa haluta kasvattaa eikä elää yli varojen lehden osalta. Mutta välttämätön lehtem-
me on printtimuodossa vielä monta vuotta ennen kuin digiaika sen siirtää historiaan. Ja 
myös piirin ja klubien sisäisen tiedotuksen kannalta.

2. Piirimme nykytila,  
 piirikuvernööri DG Hannu Anttonen

Ohessa on kuvattu piirilehtemme kautta historiamme merkittäviä vaiheita ja tapahtumia. 
Millainen on sitten nykytilamme muiden 14 piirin joukossa.  Selkeästi piirissä on paino-
tettu jo vuosia klubiviihtyvyyden ja klubien näkyvyyden lisäämistä sekä monipuolista 
jäsenhankintaa. Uusia klubeja on syntynyt liitännäisklubien kautta. Vanhimmat klubit ovat 
yli 60 vuotiaita. Koulutuksessa on keskitytty eri tasoisesti virkailijakoulutukseen samalla 
uudistaen koulutuksen sisältöjä.” Varojen hankintaa” ja ”uudistumista sekä iloa klubei-
hin” ovat uudemman tyyppistä tiedonjakamista. Ja somevalmennus on aina suosittua. 
Jokaisesta klubista on joku käynyt piirin koulutuksessa, joskin presidenttien ja sihteerien 
osallistuminen on ollut vain alle 40%. Klubiemme keski-ikä vaihtelee 76 ja 55 välillä. 

Klubit suorittivat yhteensä edellisinä vuosina yli 1 000 palveluaktiviteettia, joissa tehtiin 
yhteensä yli 26 000 Lions-tuntia. Ja varoja lahjoitettiin yli 160 000 €. Nuorisovaihdokke-
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ja on maailmalle lähtenyt 16 nuorta. Myös kummilapsitoiminatamme on hyvin aktiivista 
painottuen Sri Lankaan.

Ympäristöaktiviteetit ovat lisääntyneet viime vuosina vauhdilla painottuen nyt puhtaiden 
vesien suuntaa. Piirille on nimetty myös ympäristösuojelujohtaja edistämään hankkei-
tamme. Diabetes-      ja lasten syöpähankkeita on juuri nyt aloitettu vauhdikkaasti sekä 
alueellisesti että kumppaneiden kanssa valtakunnallisesti. Keskeisille palveluteemoille on 
piirissä tehty pitemmän aikavälin suunnitelma ja se on liitetty piirin strategiaan.

Piirin aloitteesta on vuosittain toteutettu yhteistä 5-6 hanketta ja klubien yhteistyöajatusta 
levitetty kaikille alueille. Uusin positiivinen trendimme on ovien aukeaminen maailmalle eli 
klubeilla on aiempaa enemmän ulkomaisia avustuskohteita. 
Kokonaistuloksemme on ollut luokkaa 0,5 milj. €, kun työmme arvioidaan rahana.
Eli voimme olla todella ylpeitä yhteisistä aikaansaannoksistamme.

Tulevaisuus

Nyt tilamme on hyvä täällä tuhansien lioneitten maassa. Pöhinää on ja sitoutumista esi-
merkiksi muillekin.

Tulevaisuus kuitenkin haastaa järjestöjä ja niin meitäkin muutoksella, joka tapahtuu yh-
teiskunnan ja yksilön kehittymisen kautta. Muutos kolmannelta sektorilta neljännelle on 
ilmiselvää ja vaatii meitäkin huomioimaan trendin. Projektimaisuus, kertaluonteisuus, 
popup- kulttuurin mukaanotto toimintaamme lisää osallistumista aktiviteetteihimme. 
Kuitenkin kokonaiskuvan säilyttäminen on aina järjestöllinen haaste, jonka hanskaaminen 
kantaa myös hedelmää.

Ja laajasti ottaen yhteistyö on voimaa, puhuttiinpa siitä järjestön sisällä tai muiden järjes-
töjen kanssa.  Myös roolimme maailmanjärjestönä, valtakunnallisena vahvana toimijana 
ja alueellisena vaikuttajana olisi klubeissa hyvä nähdä vahvuutena ja mahdollisuutena: 
ajattele globaalisti, toimi lokaalisti.

Organisoitumisen tulisi auttaa klubitasolla tapahtuva tekemistä ja auttaa heitä ongelmien 
ratkaisuissa, siis kohdistetut toimenpiteet ja hajautettu toteutus. Viestinnässä sisäinen 
yhtenäisyyttä ja osallistumista tukeva viestintä on valttia ja klubilaisista, etenkin uusista 
tulisi huolehtia sekä tiedon että tunteen keinoin. Voisimme myös vähentää pykäliin tuijot-
tamista ja lisätä hätään joutuneihin osuvaa empatiaa.  Palveluosaaminen on myös taito, 
jota tulisi koulutuksella tukea. Vaikka hyvät esimerkit leviävätkin aiempaa nopeammin, on 
se myös keino, jota tulisi kehittää. Ja avautumista ulkomaailmaan tulisi harrastaa enem-
män ja aktiivisemmin. Ihan virkailijanimekkeillä.

Ja sitten brändimme. Voiko sitä olla, ellei meillä ole vahvaa identiteettiä ja kohderyhmää. 
Siihen on tarpeen jatkossa paneutua jo viestinnällisistäkin syistä. Ja markkinointiviestin-
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nän tulisi olla selkeästi vahvempaa. Kyllähän me hitaasti, mutta varmasti otamme uusia 
viestintävalineitä käyttöömme, mutta yleensä ottaen muutos nopeutemme on hidas. Ja 
arvomme tulisivat olla lähempänä arkielämää.

Piirimme klubeissa kauden 2019-20 aikana tehdyn kyselyn mukaan alueen leijonat koke-
vat parhaat onnistumisensa edelleen juuri palvelutyössä, avustuksiin suunnatussa varain-
hankinnassa ja myönteisen klubihengen ylläpidossa. Teemalla” Me palvelemme” on hyvä 
jatkaa, varsinkin, jos kohteemme ovat paremmin tunnettuja ja osoite avunantoon selkeä. 
Ja 300 miljoonaa ihmistä tulee kauttamme autetuksi vuosittain.

3. Piirin historiaa, 
 ”I-piirin 55 vuotta - mikä merkityksellistä?”  
 PDCC Matti Tieksola

Lähteet:  
Leijonan jalanjälkiä (Kokko & Rantatupa), Lion-lehti, klubien ja yksittäisten leijonien haas-
tattelut sekä Lions-vuosikirja; täydennykset piirihallitus 2019-2020 

Suomeen perustettiin ensimmäinen Lions-klubi v. 1950.  Kun klubien määrä nousi parissa 
vuodessa kolmeen, perustettiin Suomesta Lions-piiri vuoden ollessa 1953.  Klubit tuolloin 
olivat LC Helsinki-Helsingfors, LC Turku-Åbo ja LC Kristinestad-Kristiinankaupunki.

Klubeja perustettiin innolla ja Lahden piirikokouksessa v. 1956 käsiteltiin ensimmäisen 
kerran Suomen jakamisesta useampaan piiriin.  Lupa piirijakoon pyydettiin päämajas-
ta puhelimitse.  Piirijako astui lopullisesti voimaan vuotta myöhemmin ensimmäisessä 
valtakunnankokouksessa Turussa.  Suomesta voitiin käyttää nimitystä Lions International 
Kaksoispiiri 107 Suomi.

Piirien nimet olivat Läntinen eli L-piiri ja Itäinen eli I-piiri. Raja kulki Kainuusta kaartaen 
Pohjanmaan kautta Hankoon päin.

Seuraavana vuonna tehtiin uusia päätöksiä ja mainitut piirit hävisivät käytöstä ja tilalle 
tulivat A-, B- ja C-piirit.  Tämä jako kesti vuoteen 1960 asti.

Eri vaiheiden jälkeen perinteiset Oulun ja Lapin läänit muodostivat oman piirinsä v. 1963 
ja nimeksi tuli F-piiri.

Vuonna 1965 nimi muuttui nykyiseksi I-piiriksi käsittäen kuitenkin sekä Lapin että Oulun 
läänit. Tällä jaolla mentiin neljä vuotta kunnes v. 1969 L-piiri erotettiin omaksi piirikseen.  
Oli todettu mahdottomaksi tehtäväksi hoitaa yhden kuvernöörin toimesta sekä Oulun että 
Lapin klubien vierailut.  Mutta I-piiriin kuului vielä kuntia Pohjanmaalta ja ehkäpä kieli-
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kysymys edes auttoi ruotsinkielisten kuntien klubien siirtymistä perustettavaan uuteen 
O-piiriin vuoden 1977 aikana.

I-piirin rajat ovat pysyneet niistä vuosista lähtien samoina.  Käytännössä puhumme I-
piiriin kuuluvan Oulun, Kajaanin ja Raahen talousalueiden klubit.

Ensimmäinen I-piirin klubi oli LC Oulu, jonka perustamispäivä oli 20.11.1954.  Koko 
maassa LC Oulu oli järjestyksessä 24:s. Lions-toiminnan Ouluun toi Rene Nyman ja hän-
tä voitaneen pitää Oulun Lions-toiminnan isänä. Klubin perustajajäsenistä mainittakoon 
Eero Salo, joka vaikutti Oulussa voimakkaasti liike-elämässä.  Hän toimi myös toisen 
I-piirin klubin LC Muhoksen (60:s) kummina. LC Muhoksen perustamispäivä oli 8.4.1956 
ja perustajajäsenistä mainittakoon Eero ”Mönsä” Kokko.

Klubeja perustettiin varsinkin 60-luvulla vauhdikkaasti. Vuonna 1965 I-piiriin perustettiin 
peräti 10 klubia ja ne olivat LC Haukipudas, LC Hyrynsalmi, LC Oulu/Raatti, LC Ruukki, 
LC Sotkamo, LC Utajärvi, LC Vihanti, LC Kajaani/Linna, LC Pulkkila-Piippola ja LC Vaala.

Ensimmäiseksi I-piirin kuvernööriksi nimettiin Ahti Sorri LC Kemistä kaudella 1965 – 66.  
Sorrin kaudella ei perustettu yhtään uutta klubia nykyisen I-piirin alueelle, mutta vuoden 
1965 keväällä perustettiin peräti kymmenen edellä mainittua uutta klubia nykyiseen I-
piiriin. Ne satoivat kuitenkin kauden 1964-65 silloisen F-piirin kuvernöörin LC Muhoksen 
Mauno Kytömäen laariin. Kytömäki edesauttoi piirikuvernöörinä peräti 16 uuden klubin 
syntymistä ollen itse neljän klubin henkilökohtainen kummi.

Kului vielä useampi kausi ennen kuin I-piiri sai nykyiset rajansa kaudella 1977-78.  Kuver-
nööriksi valittiin Ahvo Yli-Lonttinen LC Kajaani/Linnasta. Kajaanilainen PDG Heimo Kor-
honen muistaa hyvin Yli-Lonttisen huolimatta korkeasta iästään.
- Ei parempaa kuvernööriä voisi olla.  Ahvo tuli siirtojäsenenä LC Kajaani/Linnaan ja oli erit-
täin aktiivinen ja puhelahjat olivat parhaasta päästä.  Eikä ollutkaan ihme, että hän sai paljon 
yrityssponsoreita Lions-toimintaan, PDG Heimo Korhonen samasta klubista muisteli hyvää 
ystäväänsä.

Virkaiältään vanhin elossa oleva I-piirin kuvernööri on juuri LC Kajaani/Linnan Heimo Kor-
honen, joka muisteli lämmöllä kauttaan 1979-80.
- Toiminta oli vireää ja meno oli kovaa. Useita klubeja perustettiin. Kajaanissakin toimi muuta-
mia vuosia sitten peräti viisi klubia – nyt enää yksi eli LC Kajaani/Linna.

PDG Heimo Korhonen on edelleen aktiivinen kuukausikävijä klubissaan, vaikka askel on-
kin jo lyhyempi kuin kuvernöörikautenaan.  Golfia hän sanoo pelaavansa mielellään joka 
kesä.  Hän pahoittelee vuodesta toiseen tapahtuvaa jäsenkatoa.
- Nuoria on tullut mukaan, mutta valitettavasti emme ole osanneet pitää kiinni heistä.

PDG Heimo Korhonen veti 80-luvulla huumeiden vastaista toimintaa I-piirissä 5 vuotta.  
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Huumeista hän ei tiennyt mitään, mutta saamaansa päämajan koulutusta hän piti hyvänä.
- Leijonat olivat aktiivisesti mukana, teimme yhteistyötä poliisien kanssa ja lehdet kirjoittivat 
paljon meistä, Heimo Korhonen muistelee.

I-piiri hankki Korhosen johdolla tietokoneita poliiseille Oulussa, Raahessa ja Kajaanissa.
- Satama oli pahin paikka.  Sinne kuriirit toivat huumeita, mutta onneksi saimme niitä paljon 
kiinni.  Kävimme myös vankiloissa valistamassa henkilökuntaa huumeista, Korhonen jatkaa.
Kainuun Prikaatin alokaserässä tehtiin tarkastuksia ja Korhonen mainitsee 37 tapauksen 
jääneen kiinni tarkastuksissa.  Myös yliopistolla Korhonen avustajineen vieraili ja sieltäkin 
tarttui haaviin saalista.
- Tarvetta vastaavalle toiminnalle olisi nytkin.  Ja sanottakoon että I-piiri oli Suomen aktiivi-
sin tässä isossa aktiviteetissa, PDG Heimo Korhonen sanoo lopuksi.
    
Ensimmäinen naiskuvernööri I-piirissä oli PDG Susanna Saranlinna kaudella 2014-2015 
LC Oulu/Hannoista. 

I-piirin kuvernööreistä mainittakoon muutamia. PDG Matti Moilanen LC Oulu/Oulujo-
esta otti voimakkaasti esille luonnonsuojelun kaudella 1989-90, PDG Terho Lipsonen 
LC Liminka/Liminganlahdesta paneutui ansiokkaasti Sight First I -kampanjaan kaudella 
1991-92, PDG Juhani Alanen loi näyttävät piirin nettisivut v. 2006-07 ja niistä löytyi paljon 
historian tietoa. Myöhemmin liiton puheenjohtajaksi edennyt PCC Pekka Rautakorpi lan-
seerasi kuvernöörikaudellaan 1998-99 voimakkaasti käsitettä ”I on ykkönen.”  Usein näin 
on myös käynyt.  Ja vielä: PDG Jouko Lampinen luotsasi Oulun vuosikokouksen 2018 
kirkkaasti maaliin.
 
 I-piirin kuvernööreistä liiton puheenjohtajaksi ovat edenneet Eero Kokko LC Oulu/
Raatista kaudella 1989-90, Matti Tuura LC Suomussalmesta kaudella 1999-00, Pekka 
Rautakorpi LC Oulu/Raatista kaudella 2006-07 ja toistaiseksi viimeisenä Asko Merilä LC 
Utajärvestä kaudella 2013-14. Kokon aikana puheenjohtaja valittiin istuvien kuvernöörien 
keskuudesta, muut on valittu vuosikokouksessa ehdokkaiden keskuudesta.

Piiri on osallistunut valtakunnallisiin yhteisesti sovittuihin projekteihin alusta alkaen.  Pu-
nainen Sulka tai vastaavilla nimillä toteutetut kampanjat on otettu hyvin vastaan. CSF-I 
(1991-2) ja CSF-II (2006-7) olivat menestyksiä ja jälkimmäisessä keräyksessä I-piiri sijoit-
tui kolmanneksi B- ja N-piirien jälkeen, mikäli mittarina käytetään euroa/lion.

Viimeisessä Punainen Sulka -keräyksessä I-piiri oli täpärästi maan paras PCC Pekka 
Rautakorven lanseeraaman lauseen ”I on ykkönen” -mukaisesti.

Kaudella 1995-96 toteutettiin valtakunnallistakin huomioita herättänyt Glaukooma-kuvaus 
koko piirissä. Yli 4000 silmäparia kuvattiin ja usea sai kuulla sairastavansa tietämättään 
glaukoomaa. Onneksi aikainen diagnoosi pelasti monta henkilöä pahemmilta silmävauri-
oilta.  
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Piiri hoiti edesmenneen PDG Osmo Lappalaisen kaudella sankarihautojen kunnostuksen 
Oulun hautausmaalla.  

 I-piirin klubit perustamisjärjestyksessä poimintoja klubien toiminnasta

1954:  LC Oulu Pääsiäistapahtuma
1956:  LC Muhos Tervareitti
1957:  LC Raahe Pekka-patsaat 
1958:  LC Oulu/Pokkitörmä

1961:  LC Ii
1962:  LC Oulu/Sillat Sinappi
1963:  LC Liminka/Lakeus Joulumarkkinat
1964:  LC Suomussalmi Joululehti
1965:  LC Haukipudas
             LC Hyrynsalmi
             LC Oulu/Raatti Tervanpoltto
             LC Ruukki Isot tienvarsimainostaulut 
             LC Sotkamo
             LC Vihanti Härkäjuhlat
             LC Vaala Tervareitti
             LC Utajärvi Tervareitti
             LC Kajaani/Linna
             LC Pulkkila-Piippola Pentti Haanpään muistaminen
1967:  LC Kiiminki Paikallislehti Jokiposti
1968:  LC Paltamo Palviliha
            LC Tyrnävä Perunamarkkinat
1969:  LC Ylikiiminki Jokiposti

1971:  LC Oulu/Limingantulli Lyhteet ja keppihevoskisa
             LC Oulunsalo Venehjärvi ja Isänmaa-levyt
             LC Puolanka
1972:  LC Sotkamo/Vuokatti Pyöräilykypärät
1973:  LC Haukipudas/Kello
             LC Raahe/Kreivi Zetor-marssi, kirjakassipalvelu
1974:  LC Kuhmo/Kuhmoniemi Muistomerkit
1975:  LC Oulu/Avain Villa Toivo
1976:  LC Oulu/Oulujoki
             LC Pyhäjoki-Merijärvi Nuorisoleiri, veteraanit ja nuoret 
1977:  LC Oulu/Terwa Joulukuusi
1979:  LC Kiiminki/Jääli,  
 myöh. LC Jääli       Joulukinkun palvaus, talvipäivät, Jokiposti
  
1980:  LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto  
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  Kaupunginosapäivät
             LC Pattijoki Sotaveteraanit ja nuoret, tienvarsimainostaulut
             LC Siikajoki Sotien muistomerkit, kummikoulu,  
  jäidenlähtöveikkaus
1983:  LC Kempele/Sampola Kirjakassipalvelu
            LC Liminka/Liminganlahti Viikateniiton MM-kisat 
1984:  LC Oulu/Pateniemi Kevätpäivät
1987:  LC Oulu/Maikkula Nuorisotila

1990:  LC Hailuoto Siikamarkkinat 
             LC Raahe/Fantti Hopeatauri
1994:  LC Oulu/Sarat Ystävänpäivät

2002:  LC Oulu/Hannat
2009:  LC Liminka/Kultasirkut Kävelykokous

2010:  LC Utajärvi/Iisat, lopetettu 2019
2011:  LC Kuhmo/Helenat
2013:  LC Oulunsalo/Salottaret Stand Up, Flash Mop
            LC Sotkamo/Sapsottaret
2015:  LC Kempele/Aurora Vastuu on meidän
2016:  LC Oulu/Kuivasjärvi
2018:  LC Oulu-Uleåborg

I-piirikään ei ole välttynyt klubien lopetukselta eikä jäsenmäärän vähenemiseltä. Tällä 
hetkellä klubeja on 52. Lopetettuja klubeja on 23 kpl ja ne ovat LC Yli-Ii, LC Ristijärvi, 
LC Kajaani/Kreivi, LC Kajaani/Ärjä, LC Kajaani, LC Oulu/Rajakylä, LC Kajaani/Pietari, LC 
Kajaani/Kreivittäret, LC Kajaani/Vuohenki, LC Kainuu/Some, LC Kempele, LC Kestilä, 
LC Kuhmo, LC Oulu/Meritulli, LC Oulu/Virsu, LC Oulu/Rajakylä, LC Pyhäntä, LC Rantsi-
la/Temmes, LC Ristijärvi, LC Suomussalmi/Kianta ja LC Utajärvi/Iisat.  Tarkkaa tilastoa 
ei edes liitosta löydy.  Apua olen saanut PDG Harri Hirvelältä.  Parhaimmillaan klubeja 
I-piirissä oli kauden 1997-98 päätteeksi 59.   Jäseniä on enimmillään ollut 1768 kauden 
1990-91 päätteeksi – tämä tieto pienellä varauksella. 

I-piirin klubien toiminta on hyvin monipuolista ja innovatiivista. Aktiviteetit jakautuvat 
melko tasan palveluun ja varainhankintaan. Naisten mukaantulo on monipuolistanut 
aktiviteetteja pehmeämpään suuntaan, onhan tunnetusti miesten aktiviteetit hyvin paljon 
hauiksen ympärillä tapahtuvia.

Mainittakoon vaikka LC Oulunsalo/Salottarien tanssiesitys Flash Mop Oulunsalon len-
tokentän odotustilassa ja esityksellään he pääsivät jopa televisioon. Myös ”Saa halata” 
-kyltit tavaratalo Valkean aulassa keräsivät sympatiaa.
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Neljä klubia LC Kiiminki/Jääli, LC Kiiminki, LC Yli-Ii ja LC Ylikiiminki perustivat kolmen 
kunnan alueella toimivan paikallislehti Jokipostin v. 1986, joka toimi 2 vuotta.  Myöhem-
min LC Yli-Ii on lopetettu, mutta muut jatkavat matkaansa ja LC Kiiminki/Jääli uudella 
nimellään LC Jääli.  Mutta merkittävä kokeilu lehden perustaminen oli joka tapauksessa.

Jäälin klubin tuottavin aktiviteetti lienee ollut joulukinkkujen palvaus koko 1990 luvun 
ajan. Kinkkuja palvattiin klubiveljen savusaunassa kymmeniä vuosittain ja toimitettiin jopa 
pääkaupunkiseuduille saakka. Vaikuttavin palveluaktiviteetti on ollut vuosittain järjestetyt 
Jäälin talvipäivät yhdessä eri kumppaneiden kanssa, tapahtuma kerää vuosittain 400-
500 kävijää. Klubin pitkä aikaisin aktiviteetti on edelleen joulukuusien myynti vuodesta 
1982 alkaen.

Neljä klubia LC Kiiminki/Jääli, LC Kiiminki, LC Yli-Ii ja LC Ylikiiminki perustivat kolmen 
kunnan alueella toimivan paikallislehti Jokipostin v. 1986. Myöhemmin LC Yli-Ii on lope-
tettu, mutta muut jatkavat matkaansa ja LC Kiiminki/Jääli uudella nimellään LC Jääli.

Lehtialalla alkoivat toimia myös LC Muhos, LC Utajärvi ja LC Vaala Muhos-Seura ry:n 
luovutettua niille 27.12.1969 jo 10 vuotta toiminnassa olleen Tervareitti-lehden. (Nimi oli 
ollut aikaisemmin Muhos-lehti 23.1962 saakka).
 
Lehti tuottaa klubeille mukavan summan pelimerkkejä vuosittain.  LC Muhos ylläpitää 
myös lasten suosittua liikennepuistoa kesäisin

LC Oulu/Avain teki suuren palveluaktiviteetin kunnostaessaan Pohjois-Suomen Syöpäyh-
distykselle Hietasaaresta vuodelta 1926 olleen rakennuksen.  Työtunteja kertyi kaikkiaan 
7 500 h.  Talo vihittiin käyttöön 24.6.2008 ja se nimekseen Villa Toivo.
LC Oulu/Sillat on valmistanut vuosien ajan erinomaista sinappia, jonka myyntituloilla on 
rahoitettu eri avustuskohteita.

LC Oulu/Limingantulli on urakoinut ja pitänyt yhdessä iloa yllä lyhdetalkoissa.  Lyhteet on 
myyty joulun alla Ladyjen toimesta.  Uutena aktiviteettina klubilla on osanotto keppihe-
voskilpailujen järjestelyihin.

LC Vaala ja LC Paltamo ovat vuosien saatossa lahjoittaneet toisilleen suussa maistuvia 
herkkuja. Kun LC Paltamo aikanaan täytti 25 vuotta, vei Vaalan presidentti Heikki Kivioja 
juhlivalle klubille kunnon pässin. Mutta paltamolaiset eivät jääneet yhtään huonommiksi 
viedessään LC Vaalalle runsaskokoisen sianporsaan.  Lion Tapio Tarvainen palvasi lihat ja 
ne lahjoitettiin kunnan vähävaraisille asukkaille.

LC Raahe/Fantti on lähes koko toiminta-ajan toteuttanut vanhustentalo Hopeataurissa 
Joulun alla palveluaktiviteetin, jossa leijonat ja Ladyt laulavat talon asukkaille ja kirjoit-
tavat heidän puolestaan joulukortteja. Korttien ja postimerkkien kustannuksista vastaa 
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klubi. Fanttilaiset ovat myös järjestäneet jääravit merenjäällä. LC Vihannin pyörittämät 
Härkäjuhlat ovat päässeet jo yli 50 vuoden ikään. Aiemmin huvit pidettiin Mäntylammella, 
nykyisin uutta virtaa haetaan pitämällä juhlat vuosittain eri puolilla paikkakuntaa. 

LC Liminka/Kultasirkkujen useat aktiviteetit ovat mainio osoitus naisenergiasta ja uusista 
tavoista.  Erikoislaatuinen on klubin kävelykokous – en ole ennen kuullut tällaista pidet-
tävän.  Myös kansallispukujen tuuletuspäivä edustaa ovia aukovia uusia aktiviteetteja. 
Toukokuussa toteutuu Kultasirkkujen kansanmusiikin ja -tanssin iltamat.

LC Raahe/Kreivillä on ollut kaksikin merkittävää aktiviteettia, joista toinen koski messu-
hanketta. Kaamosmessut tapahtuivat jo viime vuosituhannen puolella.  Uudempi sen si-
jaan on ollut kaikkien tuntema ja ihastelema Zetori-traktoreiden marssi.  Siinä on menoa 
ja meininkiä malliksi asti, kun upeasti vihreäksi maalatut Zetorit mennä puksuttavat. LC 
Pattijoki ja LC Siikajoki ovat molemmat kunnostautuneet monien muiden klubien tavoin 
mm. sotiemme veteraanien asioissa teetättämällä sankarivainajien muistotauluja ja so-
tien muistomerkkejä. Myös vanhukset ja nuoret ovat saaneet klubien kautta monet tuet 
ja palvelut. Varoja LC Pattijoki kerää merkittävästi tienvarsien mainostauluilla. Mainos-
taulujen osalta alueen pioneeriklubi on ollut LC Ruukki. LC Siikajoen leijonat puolestaan 
tietävät milloin jäät ovat lähteneet Siikajoesta. Siikajoen jäidenlähdön veikkausperinne on 
yhtä vanha kuin klubikin.

LC Myllyoja-Haapalehto nostaa merkittävimmäksi aktiviteetikseen kaupunginosapäi-
vät, joka on tavoittanut parhaimmillaan yli 500 osanottajaa. Ohjelmassa on ollut erilaisia 
kilpailuja, lasten ajeluttamista mönkijässä, paikallisen yhteisöllisyyden kehittämistä ja kun 
varojakin siinä kaiken muun hauskuuden mukana kertyi, niin kaikille tuli hyvä mieli. Jou-
lukuusien myynti on pysynyt klubin toiminnassa alusta saakka.

LC Oulu/Raatti on vahvimpia klubeja piirissämme. Mainittakoon aktiviteeteista tervan-
poltto Turkansaaressa, joulukuusien myynti 20 vuoden ajan, raskaat, mutta antoisat 
metsätyöt ja Laulavat Leijonat ovat ilahduttaneet meitä jo 15 vuoden ajan.

LC Kempele/Sampola on 37-vuotisen historiansa aikana toteuttanut monia erikoisia 
aktiviteetteja. Eräs sellainen on kymmenen vuotta jatkunut ”Kirjaston kirjakassipalvelu”, 
joka toteutetaan yhteistyössä kunnan kirjaston kanssa. Kirjakassit viedään kohteisiinsa 
kerran kuukaudessa koko toimintakauden ajan. Palvelun saajia on noin 30 ja jokaiselle 
kuukaudelle on nimetty 2-3 leijonan ryhmä hoitamaan kassien viennit. Vastaava palvelu 
on otettu sittemmin käyttöön myös mm. LC Raahe/Kreivin toimesta. 

LC Suomussalmi on tehnyt jo 39 kertaa Joululehden. Se on klubin tärkein varainhankin-
ta-aktiviteetti. Tuotto sekä lehden myynneistä että ilmoitushankinnoista on noussut jopa 
4 000 euroon. 
 
LC Oulu/Pateniemen merkittävän aktiviteetti on ”Lipporieha Kuivasojalla”. Tosin nimi 
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on vuosien saatossa elänyt.  35 vuotiaan klubin historiassa nykyään nimellä Kuivaso-
jan Kevätpäivä tunnettu tapahtuma on ollut melkein koko ajan mukana.  Se on kerännyt 
satamäärin yleisöä ja siten myös kartuttanut klubin jaettavia varoja merkittävästi. Suur-
Patelan kesä alkaa tästä aktiviteetista.

LC Oulunsalo nostaa esille kaksi aktiviteettia: Lauluja Isänmaalle -projekti myi yli  15 000 
levyä ja rajan takana Venehjärvellä toteutettu Vienan karjalaisen Timo Lesosen uuden mö-
kin rakentaminen.  

LS Sotkamo/Vuokatti nimeää merkittävimmäksi aktiviteetikseen pyöräilykypärien lahjoit-
tamisen Sotkamon kaikille ekaluokkalaisille aina vuodesta 1994 lähtien. Yhteensä kypäriä 
on lahjoitettu n. 3 000 kappaletta ja arvoltaan aktiviteetti on yli 100 000 euroa. Hienoa 
työtä Sotkamo/Vuokatti. Mukaan ovat tulleet myöhemmin myös LC Sotkamo ja kunta.

LC Oulu/Sarat on järjestänyt 14 kertaa Ystävänpäiväkarkelot ja pitopaikkana on eka 
kertaa lukuun ottamatta ollut perinteikäs Oulun Lyseo. Monenlaisten myytävien tuottei-
den lisäksi orkesteri soitti ja yleisö tanssi sen tahtiin. Palveluaktiviteeteistä mainittakoon 
vuosia jatkunut yhteistyö Hiirosen palvelutalon kanssa.

LC Kuhmo/Kuhmoniemi ilmoittaa vaikuttavimmaksi aktiviteetikseen partisaanien uhrien 
muistomerkkien hankkimisen, kustantamisen ja paikoilleen laittamisen Viiksimoon, Kur-
kivaaraan ja Hirvivaaraan sekä sotaveteraanien muistomerkin hankkimisen Kuhmo-talon 
eteen.

LC Oulu/Maikkula ilmoittaa tärkeimmäksi aktiviteetiksi Maikkulan yrityskylässä aloitta-
neen nuorisotilan rahoituksen. Aurinkoinen Palvelu -aktiviteetista saatu summa n. 35000 
markkaa luovutettiin aikanaan kaupungille alueen nuorisotilan hankkimista varten.

LC Oulun keskeisimpiä aktiviteetteja on ollut lankalauantaina pidetty pääsiäistapahtuma, 
joka ensi pääsiäisenä on jo 41:s kerta.

I-piirissä on järjestetty Suomen Lions-liitto ry:n vuosikokous kaikkiaan 7 kertaa. Oulu on 
toiminut pitopaikkakuntana vuosina 1960, 1970, 1984, 2004 ja viimeksi 2018.  Kajaanissa 
järjestettiin kokous vuonna 1999 ja Sotkamossa 2015.

Ensimmäisten valtakunnan kokousten aikaan – kuten vuosittaista tapaamista aluksi 
kutsuttiin – ei osanottajamäärät kohonneet suuriksi olihan jäsenmäärät järjestössä vasta 
hakemassa nousua. Viimeisessä Oulussa pidetyssä vuosikokouksessa jäsenhuippu oli jo 
ohitettu ja jäsenmäärä oli kääntynyt laskuun. Oulussa ilmoittautuneita oli 1 363 henkilöä.

Leoja ei voi unohtaa I-piirin historiasta. 90-luvulla perustettiin Leoclubit Liminka-Lumijoki 
ja Kempele-Oulunsalo. Aktiivisen toiminnan jälkeen ne molemmat lopetettiin 2010-luvun 
alussa. Oulussa toimi vuosituhannen alussa Leoclub Oulu/Jellona.  Viime vuosituhannen 
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puolella Leoclub Haukipudas oli aktiivinen ja 2005 se elvytettiin hetkeksi. Lisäksi Sotka-
mossa toimi hetken Leoclub 2000-luvun alussa. 2010-luvun alussa Oulussa toimi hetken 
aikaa Leoclub. Edelleen toimivat 2015 perustettu Leoclub Kempele ja 2019 perustettu 
Leoclub Vaala.

”Mikä on merkittävää?” Vastauksena Lionstoiminnasta voi todeta, että kaikki klubien 
aktiviteetit ovat merkittäviä. Tämä ei ollut historian kirjoitus eikä se ollut edes historiikki.  
Ehkä se oli historiikkinen.

4. Vuosikymmenet piirilehdessä, poimintoja  
 vuosien varrelta.
           Lion Liisa Laukkala,  
 GLT-d, viestintäjohtaja Ulla Karppinen,  
 DG Hannu Anttonen

Ohessa on piirilehdestä vuosikymmennittäin poimittua tietoa piirimme toiminnasta ja 
ajatus siitä, mikä oli kulloinkin oleellista lions-toiminnassa.

1970-luku   
Piirin toiminta organisoitumassa, suuria valtakunnallisia hankkeita aloitettu  
valtakunnan lehdestä)

Unicefille lahjoitus. Urheilua, radioamatööritoimintaa, NSR.

Ensimmäinen PUSU syöpää vastaan, toimistotilakauppoja Helsingissä, LCIF ra-
hastoa tunnetuksi, perustettiin 1.Leo-MD, Punainen sydän keräys, nimettiin 1. MJF, 
tuettiin muita yleishyödyllisiä yhdistyksiä, Lapuan katastrofikeräys ja varoja LCIF:ltä 
Suomeen, Suomessa 666 klubia ja 22 000 jäsentä, keräys diabetesliitolle

1980-luku  
Oululaisittain - Rantaleijona, Jalopeura

Uusien yhteisten hankkeiden kausi, ulkomaille yllättävän paljon tukea ja  
oli kansainvälisyyttä.

Onko uutta sen jälkeen? Perusta luotiin usealle asialle. Nuorisoleirit, orpokodit, sil-
mäklinikat, OYKS, huumeet, itänaapuri, positiivista avautumista ulkomaille. 

Vihannin SOS-kylä, Paltamo lumiveistoskilpailussa, luontopolku Hietasaareen, Lion-
sinappia Silloilta, Leo-toimintaa, vaihtonuoria, nuorisoleiri Limingassa, laulunäytel-
mä Vaalassa, huumeet, isoilla messuilla mukana mm Kajaanissa, tukea afrikkalaisel-
le orpokodille Hyrynsalmelta , laskiaisrieha Kajaanissa, hirvenlihat syöpäkeräykseen 
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Vuokatista, nuorisovaihdosta laajoja juttuja, ystävyysklubit, Kajaanin lahjoitus 
Equadorin silmäklinikalle, tervausta, klubiyhteistyö hyvää, poroajot Limingantullin 
toimesta (90 poroa), Paltamossa verensokerimittausta.  projektien toteutusoppia, 
Tyrnävän perunamarkkinat, tienvarsiraivauksia valtion tuella Oulujoella, Kostamuk-
sessa apua haavoittuneille neuvostosotilaille, urheilijoita palkittu Limingassa, klubi-
hengen voimaantumisen tärkeys, vanhainkodin sisustamista Vuokatissa, vammais-
tukea Kajaanissa, luuntiheysmittari KaKS, ympäristön suojelua Haapalehdossa, 
kirpputori Pokkitömäläisittäin, monistuskone Nepaliin sekin Pokkitörmästä, askar-
telutarvikkeita OYKSiin.

1990-luku: 
Lehden nimi vaihteli: Rantaleijona, Jalopeura, Terwaleijona, Rantaleijona, Kuntoleijona, 
Lentoleijona, Ekoleijona, Sisuleijona 

Toiminnan vakiinnuttaminen

Pakolaisten ja itänaapurien auttamista, isot tapahtumat vakiintuivat, AIDS,  
naisklubit, luonto kohteenamme. 

Pakolaiset lionien kanssa maatilalla, väri-TV:tä pakolaisille, vanhusten huoltoa, 
kuntoradan tekoa, sotainvalidien ja sotaveteraanien auttamista, kolmoset kum-
milapsina, Leo-klubi esillä, perunamarkkinat ja viikateniiton MM-kisat esillä, luon-
toasiat esillä,  porsas 30 v. lahjaksi kiitokseksi aiemmasta pässin lahjoituksesta, 
kalentereita ja palveluhakemistoja,  perinnelaatat ja veteraanimuistomerkit, nuoriso-
leirit, hevosurheilua lionien hyväksi, nuorten luontoaiheisessa kirjoituskilpailussa 15 
palkittua, naisklubien vuosikymmen, nuoriso- ja vammaisjärjestöt tukien kohteena, 
Virolaisille pesukone lastenkotiin, vahvana nuorisovaihto, tapahtumien järjestämistä  
hyvin laajana (10 000 osallistujaa), sosiaalitoimen kanssa apua tarvitseville, opetus-
materiaalia itä-naapuriin, verenluovutusta, naamiaisia, hyvät käytöstavat henkiin, 
AIDS-koulutusta, Votiivilaiva kirkkoon, Siikamarkkinat , kalastajakylän maisemointia 
laajasti.

2000-luku: 
Lehden nimi vaihteli: Maa ponteva, Lionssi, Lionit, Lion I Tiedotuslehti,  
Tervaleijona vuodesta 2008.

Uusien tuulien vuosikymmen

Veteraanien ja vanhusten auttamista, paikkakunnan perinteitä kunnioitetaan, kan-
sainvälistyminen alkoi yleistyä, ympäristöarvot esille

Hailuodossa Luonto terveeksi -kampanja, Siikamarkkinat, Limingassa niitetään, 
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Lions Quest-koulutusta tarjolla, LC Oulu/Pateniemellä kummilapsi Thaimaassa, 
Vaalan yläkoulun oppilaat työharjoittelussa Saksassa, kiviaita Kiiminkiin, runsaas-
ti veteraanien avustamista pitkin vuotta, Tyrnävän perunamarkkinat, Muhoksella 
leijonamotoristit, virolaisen veteraanin auttamista, kivien puhdistamista Paltamossa, 
linnunpönttöjä Suomussalmella, Puolangalla hiekoitussepeliä ikäihmisille ja van-
huksille, Suomussalmen koululaiset Espanjassa, laskiaisrieha Kajaanissa, lumiveis-
toksia lasten käyttöön Raahessa, vanhusten ilahduttaminen raahelaisessa vanhai-
kodissa, nuorten puhallinorkesteri Utajärvelle, uutena aktiviteettina LC Oulu/Raatti 
pienoishirvirata-ammunta, Lion Inkeri Hietasen vanhuspalvelu.

2010-luku:  
Tervaleijona -nimi vakiintui

Kansainvälistymisen vuosikymmen

Kansainvälistyminen eri muodoissaan tuli voimakkaasti esille, 1/3 lehden jutuista 
käsitteli aihetta. Veteraanit ja lapset/nuoret myös esillä. Entistä enemmän klubien 
omia kirjoituksia.

Move grow -maailmanlaajuinen kampanja käynnistyi ja sen kasvuun vaikuttivat 
eniten naiset, energiasäästölamppuja veteraaneille Oulussa, LC Oulu/Terwan isän-
päivälounaat , Lionien ensimmäinen videokokous Kainuun klubeilla, LC Pattijoen 
kokouksessa kerättiin varoja Haitin katastrofin uhreille, LC Oulu/Sarojen ystävän-
päiväjuhlan tuotto lapsille, nuorille ja vanhuksille, LC Oulu/Raatti lähetti kuorma-
autollisen tyynyjä ja peitteitä Karjalan tasavaltaan, Leijona-cup hiihtokilpailusarja 
Puolangan lapsille, sotiemme veteraanien monet juhlat mm. Kajaanin Joutenlam-
mella, LC Sotkamolle ystävyysklubi Viron LC Otepäästä, pyöräilykypärä sotkamo-
laisille ekaluokkalaisille, LC Oulu/Limingantullin ”Keppihevosten esteratsastuksen 
SM-kisat”, LC Oulu/Avaimen ladyt tukemassa lastenkotia Etelä-Intiassa, LC Oulu/
Sillat teki Oulun Seudun CP-yhdistykselle saunan talkoovoimin, LC Oulunsalo/Salo-
tarten FlashMod-video ihastutti, diabetesperheen arkea, hailuotolainen kellonvalaja 
Väinö Järvelä lahjoitti valamansa kellon arpajaisiin, LC Pyhäjoki-Merijärvi yövartijoi-
na tuulipuiston rakennustyömaalla, LC Kempele-Sampolan kirjastokassi kotiovelle, 
LC Vihannin valaistu sauna ja Tyyne-kuusi, lasten oulumpialaiset Oulussa, leijonat 
tukevat kehitysvammaurheilijoita.

Jokaisesta löytyneestä piirilehdestä on kattava koonti, yhteensä 62 sivua,  
I piirin verkkosivuilla www.lions.fi/i
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Operaatio nuotio Oulussa

Kevättalvella 1968 suoritettiin kaikkien oululaisten klubien kanssa Otto Karhin puistossa 
erikoislaatuinen nuotioaktiviteetti. Kaupungin luvalla pystytettiin ja sytytettiin viikoksi 
Laanaojan sillankorvaan rakovalkea, jota leijonaveljet vartioivat kaksi tuntia kerrallaan. 
Ideana oli kerätä erilaista, myöhemmin markkinoitavaa tavaraa, jotta saataisiin asun-
nottomille ja eri syistä syrjäytyneille katto pään päälle sekä vaatetta ylle. Kaupunkilaisia 
kehotettiin tuomaan nuotion äärelle erilaista tavaraa. Nuotiolla pidetyt rahalippaat tu-
ottivat myös hyvin. Keräysvaroilla vuokrattiin omakotitalo Koskelan kaupunginosasta 
asunnottomien majoittamiseen. Tästä tempauksesta heräsi kaupunki ja alkoi järjestää 
asuntoja kodittomille. Autettavat kävivät nuotiolla tarinoimassa ja lämmittelemässä. He 
pitivät suurena ihmeenä, että herrat ryhtyivät heidän puolestaan jotain hyvääkin teke-
mään. Tässä oiva esimerkki siitä, miten oululaisten klubien yhteistoiminta sai kaupungin 
päättäjät toimimaan ja asunnottomat saivat katon päänsä päälle. ”Kerrottakoon, että 
veli Johannes Yliluoma sai pultsareiden joukosta uusia ystäviä. Kun veli Johannes pääsi 
eläkkeelle ylikomisarion virasta, keräsivät pultsarit keskuudestaan rahaa ja veivät kukka-
vihkon hänen kotiinsa.”
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LC Liminka 
Liminganlahden suuri työ- ja rahallinen avustus Limingan Niittykärpille

Limingan Niittykärpät on yksi maamme johtavista partiolippukunnista, joka juhli 40-vuo-
tista taivaltaan 17.5.2008, jolloin vihittiin uusi partiokämpän virallisesti käyttöön. Partio-
kämpän rakentaminen alkoi vuonna 2007 kuivatun Heinijärven rantaan maa- tierakennus 
töillä. Limingan Heinijärvellä sijaitseva upea kämppä on LC Liminka/Liminganlahden 
avustus- ja talkootyön suurin voimannäyte. Tämä projekti oli klubin viikoittainen tapahtu-
ma koko rakentamisen ajan klubin puuhamiesten Seppo Pietilä ja Jukka Raitio johdolla. 
Tehtiin töitä, keskusteltiin ja kahviteltiin rakennuspaikalla. Partiokämpän kokonaisraken-
tamiskustannus oli 140.000€, johon saatu EU-rahoitustuki oli merkittävä. Klubi ja Aarne 
Ritari säätiö on lahjoittanut rahaa rakentamiseen 23.000€. Talkoo tunteja kertyi kämpän 
ja muuhun rakentamiseen klubin jäsenillä n. 4000h. Alusta asti oli selvää, että sinne 
rakennetaan myös rantasauna, joten tarvittiin myös vettä. Kolme maanomistajaa päätti-
vät yhdessä vesittää omistamansa maa-alueen Heinijärvestä. Ensivaiheessa poistettiin 
puusto ja puiden myyntituloilla kuivion pohjaan kasvanut kuntta. Näin syntyneeseen 
järveen johdettiin läheisien peltojen kuivatusvedet. Pian huomattiin, että järvestä tuli 
hieman liian matala virkistyskäyttöä ajatellen ja se alkoi kasvaa umpeen. Ympäristökes-
kuksella oli menossa Liminganjoen kunnostushanke, jossa kunnostettiin valuma-aluetta, 
johon Heinijärvi kuuluu. Järvi päätettiin kunnostaa hankkeen rahoituksella. Näin saatiin 
aikaiseksi monivaikutteinen kosteikko, jossa viihtyvät niin linnut kuin partiolaisetkin ja se 
toimii myös vesiensuojelukosteikkona. Klubimme yhdessä LC Liminka/Lakeuden kanssa 
on vastannut partiokämpälle tulleiden lisärakennusten rakentamisesta ja kunnostukses-
ta valmistumisen jälkeen. Molemmat klubit ovat Limingan patiolaisille tukiyhdistyksiä ja 
vuosien saatossa klubit ovat tukeneet partiotoimintaa tuhansilla euroilla.

LC Oulu/Avain
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n virkistysmajan Villa Toivon kunnostus

Klubimme historian merkittävin palveluaktiviteetti toteutettiin Oulun Hietasaaressa, jossa 
kunnostimme noin 10 vuotta asumattomana olleen huonokuntoisen vuonna 1926 valmis-
tuneen rakennuskompleksin, jonka Oulun Kaupunki oli antanut Pohjois-Suomen Syöpä-
yhdistyksen käyttöön. Suojelukohteena olevan rakennuksen kunnostus aloitettiin vuonna 
2003 ja työ käsitti päärakennuksen, kahden ulkorakennuksen, kellarin sekä tontin sa-
neerauksen. Istutukset, kukkapenkit, parkkipaikan teko jne. kuuluivat myös ohjelmaan. 
Sähkösuunnittelun ja –installaation klubi hoiti omin voimin. Lionien tekemät työtunnit oli-
vat noin 7.500, joka vastaa noin neljää miestyövuotta. Jos työtunnin hinnaksi lasketaan 
vaatimaton 10€/h saadaan talkootyön arvoksi rahassa noin 75.000 €. Omia varoja klubi 
sijoitti projektiin noin 7.000 €. Klubimme puolesta projektivastaavana toimi lion Tauno 
Siik, joka yhdessä edesmenneen Eino Hellmannin kanssa teki läpi kesän töitä lähes joka 
päivä, parhaimmillaan myös viikonloppuisin. Allekirjoittanut vastasi sähköinstallaatiosta 
ja ”kerjäsi” entisestä työpaikastaan NK Cables:sta kaikki tarvittavat kaapelit. Asennus-
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tarvikkeita lahjoitti SLO Oy sekä valaisimia Hammarin Sähkö Oy. Paupek Oy antoi käyt-
töömme rakennusteknisiä lait-teita ja koneita. Arne Ritari-säätiöltä saimme myös tukea 
projektiimme. Kaikkien veljien mukanaolo, innostus ja halu osallistua palveluaktiviteettiin 
oli ihailtavaa ja yhteistyö kiitettävää. Siitä parhaat kiitokset kaikille projektissa mukana 
olleille veljille ja muille projektiin osallistuneille

Talon tupaantuliaiset vietettiin 28.09.2005 ja talo vihittiin käyttöön 24.6.2008, jolloin talo 
sai nimekseen Villa Toivo. Vihkimisen suoritti klubimme veli pastori Pentti Huhtinen.

LC Oulu/Avain, web-lion Risto Miettunen

Kuva 1: 
Kuistin ja katon 
saneeraus  

Kuva 2: 
Levyn mitoitus ja 
leikkaus käynnissä

Kuva 3: 
Tässä uurastuk-
semme lopputuote

Kuva 4: 
Vihkiseremoniaan 
sisältyi kahden 
puun istutus
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