
PIIRILEHDEN HISTORIAN HAVINAA, koonnut Lion Liisa Laukkala LC Oulu/Sarat

TERVALEIJONA, huhtikuu 1984 (1983-84)

- Vihannin SOS –lapsikylä, LC Vihannin aloite

- LC Kajaani/Linna vuoden klubi 1982-83

- LC Paltamo mukana Kainuun Gran Prix –lumiveistoskilpailussa

- LC Oulu/Avain, Kahvikonsertti (Punainen Sulka)

- LC Hyrynsalmi ja LC Kianta

- LC Oulu/Pokkitörmä, Luontopolku Hietasaareen, avattiin 23.6.1982

- LC Oulu/-sillat, Leijonasinappi

Sihteerin kuukausiraportti: aktiviteetit

LC Ylikiiminki, Discoillat ja lastenjuhlat – tietoa ja leikkiä

RANTALEIJONA N:O 1/1984-85

- Leotoimintaa Haukiputaalla (Riitta Koskela)

- Nuorisovaihtoasiaa (Juhani Vainio-Mattila)

- Mitä ovat Leot (Jussi Viramo)

- LC Liminka/Lakeus –stipendillä vaihtonuorena Oregonissa (Anna-Riitta Siira)

- Lc Liminka/Liminganlahti, alustava juttu ”Kansainvälinen nuorsisoleiri – antoisa nuorisoaktiviteetti”
BOTHNIA CAMP 1984 Haukiputaalla

- LC Oulu/sillat, Joululyhde-operaatio – Aktiviteetit, tärkeä osa lions-toimintaa

- LC Kajaani/Vuohenki toimii (15 –vuotias)

- LC Vaala, Vaalan leijonien palvelutempaus, kotipitäjän menneisyyden pohjalle tehty laulunäytelmä
”Laskumies ja virranruusu”

- LC Liminka/Liminganlahti (2 –vuotias) Mato-onkikilpailut

- LC Liminka/Lakeus (22. toimintavuosi), Rukiin puinti riihessä, puidaan pussitetaan, markkinoidaan

RANTALEIJONA N:O 2/1984-1985

- Asiaa huumeista

- Laaja artikkeli Hailuodosta, ei Leijona-asiaa

- LC Paltamon osallistuminen lumiveistoskilpailuun



JALOPEURA N:O 1/1985-1986

- Tarinoita Oulujärven matkailusta, ei Leijona-asiaa, kirjoittaja lion Allan Sointamo

- LC Kajaani/Vuohenki vuoden klubi (yleinen juttu toiminnasta)

- ”Uitosta tuli puoli elämää” (yleinen juttu, hhk) ei suoraa Leijona-asiaa

- ”Oulujärvi suosii kahlaajia” (ei lion-aktiviteeteista mainintaa)

- ”Uudet hoitovelvoitteet tukevat Oulujäven kalastuksen tulevaisuutta” (yleinen juttu, hhk)

-  LC Oulu/Pateniemi, Irja Vehkaperä: ”Greetings from the USA!”

- yleinen juttu nuorisovaihdosta

- LC Suomussalmi ja LC Kianta: ”Ekoaatetta ja leijonatoimintaa”, Raportti Suomussalmelta (pyöreähkö juttu)

- ”Leijonat mukana monessa toiminnassa Hyrynsalmella”, juttu kunnan toiminnasta

- LC Oulu/Sillat, Ohutpuuaktiviteetti (risusavotta), Leijonasinappi, Vaalikeräys

JALOPEURA n:o 2/1985-1986

- Kuhmon kamarimusiikki, Tuulikki Karjalainen (yleisjuttu)

- LC Hyrynsalmi, LC Kiiminki/Jääli, LC Muhos, Avustuksia Tansaniaan, ”Kansainvälisyyttä – kiitoksia” (Juha
Viramo)

- LC Hyrynsalmi, Tukea afrikkalaiselle orpokodille (pieni juttu: leijonaperheen tytär kätilö, työskentelee
Afrikassa, käsitöitä lapsille toimitettu hänen kauttaan)

- ”Narikkaranta”, yleinen juttu

- ”Taistelupaikat kiinnostuksen kohteena”, Raatteentie, yleisjuttu (Leo Karttimo)

- ”Hallinnollisten muutosten ja kasvun aikaa” (piirin historiaa 20 v.)

- ”Sotkamo” – läpivuotinen matkailupitäjä” (yleisjuttu, Eino Toljamo)

- LC Kajaani/Vuohenki, ”Melkein vuosikokous”, juttu klubin hallinnollisesta ja sisäisestä toimintajärjestelystä

- ”LC Kajaani/Linna tempaisi laskiaissunnuntaina”: , kävijöitä n. 500 henkilöä, myös Leot mukana
järjestämässä, lumiveistoskilpailu jo toisena vuonna peräkkäin

- ”Neljäs klubi Kajaaniin”, LC Kajaani/Ärjä (valokuva ja viisi riviä teksiä alla)

- LC Kempele/Sampola ”Pääsiäiskokko Kempeleessä” (pieni juttu Kempeleessä toteutetusta
pohjanmaalaisesta perinteestä)

- LC Paltamo luovutti 1000 markkaa stipendinä, joka liittyy kv-nuorisovaihdon tapahtumaketjuun;
unkarilaisnuorukainen tutustui lionstyöhön ja Kainuun opistoon.

- ”Vuokatin leijonat lahjoittivat hirvenlihat syöpäkeräykseen” (yhteispohjoismaalainen tempaus)



TERVALEIJONA n:o 1/86-87

- ”OULU, Pohjolan matkailu- ja kongressikaupunki” (koko etusivu, ei leijona-asiaa)

- ”Leijonien toimintateemat 86-87, tuo laatua elämään ja leijonasavotta (Akt.tmk:n pj. Alvi Rantsi)

- ”Kansainvälinen nuorisovaihto” (Seppo Saarela): 25 vuotta nuorisovaihtoa, vaihtotoiminnan tavoitteet,
nuorisovaihto v. 1986 Suomessa, kiintiöt ja kohteet, nuorten valinta, vakuutukset, vastuut, klubin maksut,
nuoren valmentaminen ja evästäminen matkaan, ilmoittautuminen (Lisätietoja Juha Viramo)

- ”Nuorisovaihtomatkalla Oregonissa kesällä -86”, Kaija Suvanto, lähettäjä LC Oulu/Limingantulli

- ”Maailmanlaajuinen lapsikyläaate on osoittautunut toimivaksi myös Suomessa”, Reijo Kaurala, Vihannin
SOS-lapsikylän johtaja (koko sivun juttu)

- ”Ystävyysklubi Oregonista LC Kiimingin vieraana” (Juha Viramo)

- ”Leijonat taistelevat huumeita vastaan maailmanlaajuisesti” (Heimo Korhonen, PDG), yleistä mitä leijonat
voivat tehdä ja Huumetiedotusohjelma 1986-87

TERVALEIJONA N:O 2/86-87

- ”Viisi vuotta kuntoutustoimintaa Rokuan kuntokeskuksessa” (Rokuan  Terveys- ja kuntouttamissäätiön pj.
Risto Laitinen), Asia-artikkeli, sisältää kappaleen, ”Lions-järjestö mukana”, I-piiri keräsi 24 551,54 mk, jolla
maksettiin Sotainvalidien veljesliiton P-P:n piiri Oy:n oman pääoman nosto-osuus, omaa pääomaa saatiin
kasaan 641 000 mk. (Laajasti tilaa vievä kokonaisjuttu)

- ”Ristijärvi ja Saukkovaara kutsuvat”, alueen mainosjuttu, sivuaa leijonien mahdollisuukisia

- LC Kajaani/Linna osallistui marraskuussa Kajaanin liikuntahallissa pidetyille vapaa-ajan messuille, ladyt
pitivät puhvettia, veljet esittelivät leijonatoimintaa, tutustujia oli lähes 4000 henkilöä

- ”Monien mahdollisuuksien Rokua” (Tj. Tuomas Alasalmi), Rokuan esittelyä, kuvissa Rokualla mukana
arkkiatri Arvo Ylppö (ei mainintaa leijonatoiminnasta koko jutussa)

- ”LC Kajaanin juhlarahasta apua Kajaaniin ja Equadoriin”, Kainuun vanhin leijonaklubi lahjoitti 15 000 mk
hyväntekeväisyyteen; lahjoitusrahat osoitettiin Equadorin silmäklinikalle ja Saapasryhmän palvelulle
Kajaanissa. LC Kajaani on tukenut vuosittain vähävaraisia ja vammaisia keskimäärin 5000 mk:n lahjoituksin.

- LC Tyrnävä, ”Leijonat liikkeellä perunapitäjässä”, kuva ja teksti kotiseututalon kattolautojen tervaustalkoista

- LC Muhoksen, LC Vaalan ja LC Utajärven yhteistyö, ”Teemaviikolla yritetään tehdä lions-työtä
tunnetummaksi”. Klubit toimivat läheisessä yhteistyössä, käyttävät vuosittain 200 000-300 000 mk eri
kohteisiin: Equadorin silmäklinikka, pääteiden raivaukset hirvivaaran torjumiseksi, *LC Vaala lahjoittanut
lions-säätiölle kehitysmaahankkeisiin, lahjoittanut pianon vanhainkotiin ja tv:n  ukkokotiin ja vanhainkotiin,
LC Vaalan aktiviteettina on myös järjestetty, moottorikelkkasafari. *LC Utajärvi on järjestänyt lions-viikolla
pullakahvit vanhain-, palvelu- ja hoitokodin asukkaille, peruskorjannut kolme asuntoa ja lahjoittanut
puhallinorkesterilla 10 000 mk. * LC Muhos on osallistunut Zanzibar-projektiin lahjoittamalla tietotaidon
viemiseksi 6000 mk.

- ”LC Oulu/Limingantullilla poroajot”, yleisömäärä n. 500, poroja 90 (kuva ja pieni juttu)



- ”LC Paltamo asialla, Verensokerimittari terveyskeskukselle” – arvo 1000 mk (kuva ja pieni juttu)

-”LC Vaalan liikunnalliset aktiviteetit - moottorikelkkasafari ja lentopallo” (kuva ja juttu, puoli sivua)

- ”Kansainvälisyyttä – ystävyyttä” (Koulutustoimikunta/Juha Viramo) Artikkeli kouluttautumisesta
kansainväliseen avustamistyöhön, esimerkkikohteena Equador.

- LC Oulu/Rajakylä ”Leijona-laskiainen huomataan Rajakylässä”, pari kuvaa ja juttu – aktiviteetti toteutettu
”useana vuotena”

- ”Leijona-savotan toteuttamisohjeet”, 9 –kohtainen tehtävien jako ja aikataulu (Alvi Rantsi, I-piirin
aktiviteettitoimikunnan puheenjohtaja)

TERVALEIJONA n:o 1/87-88

- ”Perunako kuuma peruna?” Asiaa perunan tuotannosta (Agr. Erkko Pietarinen, Siemenperunakeskus),
artikkelissa ei mainintaa LC Tyrnävän perunamarkkinoista ja leijonista

- ”Kokemuksia nuorisovaihtomatkalta” Kanadan Brittiläinen Columbia ja Washington (Kaisa Kilpeläinen),
lähettävää klubia ei mainita nimeltä, vain ”Lions-klubi”

- ”Vielä leijonasavotasta”, kuva ja alla teksti: ”Leijonasavotan avaus I-piirissä Oulujoella. Kuvassa etualalla
Ahti Pekkala valmiina kaatamaan ensimmäisen puun. Määrärahat valtiovallalta tienvarsiraivauksiin.

- LC Paltamo, ”Paltamolaiset tutustuivat Ranskaan”, 5 500mk:n avustus (kuva ja juttu)

- ”Talkoosyksy Utajärven Leijonilla”: Leijonasavotta, Jäkälännostoa Rokualla, Kauralyhteitä jouluksi,
Pärekattotalkootko seuraavaksi, Verenluovutus

- ”Nuorisovaihtoa kesällä 1988” – ohjeita klubeille nuorisovaihtoon (Pasi Pieskä)

JALOPEURA 1988/89  1.

- ”Nuorisovaihto – lionien työtä nuorten hyväksi”, Tiivistys nuorisovaihdon olemuksesta, (Veijo Kokko, YEC
I-piiri)

- ”Polku halki Kaukametsän”, koko sivun juttu kulttuurikeskuksesta, ei lion-asiaa

- ”Kajaanin teknologiapuisto uskoo vahvasti tulevaisuuteen”, koko sivun juttu, ei lion-asiaa

- ”Ystävyysklubitoiminnasta”, kerrontaa toteutuksesta LC Haapajärven kanssa (Mikko Mankinen, past pres.
LC Kajaani/Vuohenki

”Utajärven klubin veljet ja ladyt nostavat jäkälää 20 vuoden kokemuksella (kuva ja pieni juttu)

- LC Oulu/Avain, ”Rumputus: Oulun Päivinä Rotuaarilla”, työtä nuorison hyväksi myymällä keräkaaleja ja
lihapurkkeja, jotka on varustettu ”Leijona” –kaalikeittoresepsillä, lapsille järjestetty ongintaa. Jutussa myös
taustatyöstä selostusta.

JALOPEURA 1988-89  2.



- ”Näe ja näy yli rajojen, pyörätuolin luovutus Kostamuksessa Afganistanissa haavoittuneelle
neuvostosotilaalle”, etusivun iso kuva ja juttu MIKÄ KLUBI?

- ”LC Liminka/Lakeus palkitsi menestyneitä liminkalaisia urheilijoita” *Jarmo Kokko 17 v., keihäänheittäjä,
*Kimmo Niemelä, haulikkoampuja, *Juha Isokoski, yleisurheilija (kuva ja juttu)

- LC Oulunsalo”, Veljeshenkeä ja työniloa”, virittäytymistä metsäluonnossa, kertomus klubin ja klubihengen
voimaannuttamisen tärkeydestä (pieni juttu ja kuva)

- ”Lionismi on kansainvälisyyttä”, kytkös LC Vihannin aloitteeseen SOS –lapsikylän rakentamisesta Vihantiin
(Jorma Pudas, LC Vihanti

- ”Miten huumeisiin sortumista voidaan vastustaa”, jutussa pieni kappale ”Leijonien tavoite”

- ”Ulkomaalainen kummitoiminta” –SOS –lapsikyläkummi, tutustuttamista asiaan

- LC Sotkamo/Vuokatti ”Leijonilta vanhainkodille seinävaatteita” (kuva ja pieni juttu)

- LC Kajaani/Vuohenki ”Mika katsoo elämää pyörätuolista”, klubi avannut avustustilin ja toivoo, että koko
piiri osallistuu (monitahoinen juttu ja kuva kohteesta)

- ”Suomen kulttuuriperinnön säätiö”, artikkelissa tehdään säätiötä tunnetuksi

- ”Oulun leijonat”, LC Oulu/Pokkitörmän 30 –vuotishistoriikista koottua tietoa jäsenrakenteesta ja
toimialoista

- LC Kempele/Sampola joutui luopumaan verokalenterituotoista, korvaavaksi ”rahasammoksi” teetti
Kempele –aiheisen astiaston myyntiin

- LC Liminka/Liminganlahti, ”LC:n apu Halosen lapsille”: Menettäneet molemmat vanhempansa muutaman
vuoden välein, viimeksi äidin v.1988, lapset 3, 13 ja 16 -vuotiaat. SPR, MLL ja Limingan klubit järjestivät
keräyksen. Liminganlahti haastoi kaikki piirin klubit keräykseen; 14 klubia osallistui. Keräyksen tuloksena
kodin lainat voitiin maksaa pois, voidaan tehdä myös pientä remonttia ja auttaa kotitöissä jatkossa.

TERVALEIJONA 1989

- LC Oulu/Avain,  ”Pohjolan leijonat Amazonin viidakossa”, kuvia Lions Convention –matkalta 1989 (Matti
Lakari, koko sivun juttu)

- ”Hankitaan yhdessä luuntiheysmittari Kajaanin keskussairaalalle” , LC Kajaani/Vuohenki on päättänyt
käynnistää 1990 vuonna 20 vuotta täyttävän klubinsa kunniaksi keräyksen koko Oulun läänin, mutta
erityisesti Kainuun alueella luuntiheysmittarin saamiseksi, klubi lahjoittaa alkupääomaksi 50 000 mk.

- ”Ympäristönsuojelu piirin ja klubien toiminnassa: Ympäristönsuojelu aktiviteettina, Ihmisen elinympäristöä
koskeva ohjelmanjulistus, Mitä I-piiri aikoo tehdä ympäristönsuojelun hyväksi, Miten klubien toivotaan
toimivan.” (Seppo Saarela)

- ”LC Oulu/Siltojen herkullinen aktiviteetti, Leijonasinappi”

- ”Kaikkeen se Pokkitörmä ehtii”, kertomus klubin monipuolisesta kirpputoritoiminnasta, monistuskoneen
lahjoittamisesta lähetysseuralle ja kuljetuksesta Nepaliin.

-LC Liminka/Liminganlahden ladyt, ”Pariisin matka” (Tuula Tasanko)

- ” Ladytoimintaa: Askartelutarvikkeita OYKS:n Lastenklinikalle” (Elli Inkeri, PK) ???



- LC Kajaani/Vuohenki, ”Ulkoilua, metsästystä, veljeshengen hoitoa” (kerrontaa ”veljien” virkistäytymisestä)

- ”Leijonaväki riihellä Yli-Iissä”, kerrontaa klubilaisten perinneharrastuksesta omaksi ilokseen

- LC Oulu/Meritulli, pian ”virkeä 22 –vuotias”, pääasialliset aktiviteetit: haikara-aktiviteetti, metsäaktiviteetti,
vammaiset lapset, sotainvalidit

- LC Pattijoki 10 vuotta: Rakennettu linja-autopysäkeille odotuskatoksia, pidetty discoa, järjestetty Jaakko
Ryhäsen konsertti yhdessä naapuriklubin kanssa, tehty risusavottaa, maalattu, rakennettu veteraanimaja –
kaikki toimintoja, joissa veli on opettanut veljeä erilaisissa askareissa.

”Ystävyysklubeista kansainvälisyyttä – näkymiä kuluneen parin vuoden ajalta, 1986-88” (Juha Viramo)

- ”Nuorisovaihdosta” – ja kuntoliikunnasta (Pekka Rautakorpi)

TERVALEIJONA 1990

- Sulka 90, koko etusivu

- LC Liminka/Liminganlahti: joulukuusiaktiviteetti, jossa partiolaiset mukana – suoria kuusilahjoituksia,
myynnistä tuotto erikseen 16 000 mk

- LC Muhos vei ”we serve” kansainvälisen palvelupäivän merkeissä kuntaan äsken muuttaneet pakolaiset
tutustumaan suomalaiseen maatilaan (Aimo Manelius)

-LC Oulu/Limingantulli - ”Väritelevisioita pakolaiskoteihin”! Oulu ottanut äsken vastaan pienen ryhmän
pakolaisia (Jaakko Luukkonen)

- ”LC Utajärven toimintavuosi”, Tervareitin toimitus yhdessä LC Vaalan ja LC Muhoksen kanssa,
Palveluhakemiston teko ja myynti, Verenluovutus, Vanhusten kirkkokyydit lions-palvelupäivänä, vanhusten
kahvitus lios-viikolla

RANTALEIJONA 1993-1994

- ”Kuhmo kutsuu” (koko etusivun juttu)

-LC Oulu/Pokkitörmä 35 vuotta

- LC Paltamo 25 vuotta: Risusavotat, Joulukalenterien julkaisu ja myynti, valaistun kuntoradan rakentaminen
Paltamon kirkonkylään (luovutettiin kunnalle 25.10.1975),  Paltamon kulttuuriviikot -> römppäviikot

- LC Haukipudas/Kello 20 vuotta: Sotainvalidien asuntokunnostushanke, rintamamiesveteraanien
kuntoutushanke, avustuskohteina vammais- ja nuorisokasvatusjärjestöt, 1-2-nuorta vaihtoon, lyhdetalkoot,
joulukuusien myynti, jäkälän nosto, kuusen- ja koivuntaimien istutus, risusavotat, suora työ vähäosaisille.

- LC Kiiminki/Jääli 15 vuotta: Joulukuusien myynti, Savusaunassa palvattujen kinkkujen myynti

- ”Veljet toimivat Hyrynsalmella: Talkoot, Sotainvalideille rakennettiin, ladyt aktiivisia, Pesälän kolmoset
kummilapsina (kuvien höystämää kerrontaa).

KUNTOLEIJONA 1996



- LC Ii ”Iissä tehtiin historiaa”, Iin rintamamiesveteraanit ja sotaveteraanit kokoontuivat ensimmäistä kertaa
yhteiseen pikkujouluun. Juhlakutsuun tarttui 180 juhlijaa. Juhlan järjesti LC Ii. (Leena Takkinen)

- LC Rantsila/Temmes 30 vuottta (Pitkähkö kuvallinen juttu, mutta ei kerro aktiviteeteista)!

- LC Suomussalmi, Joululehtikampanja (15. joulu v.1995),

keväällä 1995 LC Suomussalmi vietti 30 –vuotisjuhlaa ja LC Suomussalmi/Kianta 15 –vuotisjuhlaa, juhlivat
yhdessä. Klubit järjestävät yhdessä monia klubien tavanomaisia aktiviteetteja (kuvia ja juttu, Olli Kettunen)

- ”Leoklubi Liminka-Lumijoki”, ”Pyrimme olemaan taustaklubien toiminnassa mahdollisimman paljon, esim.
kesällä Limingassa järjestetyt Viikateniiton MM-kisat ja lastentapahtuma alkutalvesta. Omaa ohjelmaamme
oli mm. Isänpäivän kekkerit. Pojat leipoivat kakun, joka isänpäivänä vietiin vanhustentalolle. Osallistumme
myös klubien järjestämiin juttuihin. Mutta: nyt on päätetty aloittaa Leoklubissa Liminka-Lumijoki
varsinainen mega-projekti! – omat koulutuspäivät!!!!”

- ”Perunamarkkinat veti väkeä Tyrnävällä”- ”…neljännen kerran toteutetut perunamarkkinat ovat olleet
varsinainen vetonaula paikkakunnalla. LC Tyrnävän idea on poikinut runsaasti oheistapahtumia varsinaisten
perunaesittelyjen rinnalle”

- LC Oulu/Oulujoki, ”Itsenäisen isänmaan puolesta”, Oulujoen hautausmaalla sankarien hautalaattojen
puhdistus keväällä,  syksyn teemana ollut luonto, syksyllä klubin historiassa metsätyöt keskeisellä sijalla.

LC Vaala ja LC Paltamo ”Vaalan leijonilla pikkujoulussaan omat eväät”, Vaalan klubi sai Paltamon klubilta 30
–vuotislahjaksi porsaan, jonka kasvattivat siaksi ja jalosti savulihaksi, josta osan loppujen lopuksi
huutokauppasi. Vaalan klubi oli aikoinaan ”juhlistanut Paltamon klubin merkkipäivää luovuttamalla Kainuun
emäpitäjän pojille pässin”.

- ”LC Oulu/Sarat tanssiopissa itämaisessa illassaan”, kiva kuvallinen, jopa antoisa juttu, vaikkei aktiviteetti
olekaan!

- ”LC Puolangan viime kauden suuraktiviteetti:”, puolankalaisesta katajasta valmistetut 4 000
muistopalkintoa Kainuun Rastiviikon kilpailijoille, aktiviteetin tuotto oli noin 25 000 mk. Merkkien
valmistukseen tarvittiin satoja metrejä katajaa, muistopalkintojen nauhoihin kului nahkahihnaa noin 4 km,
(kuvallinen, kuvaava ja tarkka juttu).

- ”LC Kiimingin ladyt”, kipupumppu terveyskeskukselle. Varoja kerätty ompelemalla Kiimingin kiekkopojille
pelipaitoja ja osallistumalla myyjäisiin.

- ”Neljännesvuosisata leijonatoimintaa Kempeleessä”, klubi julkaissut joulukalenterin jo 15 vuotta peräkkäin,
tuotto käytetty Kempeleen nuorten ja vanhusten tukemiseen. Klubi arvioi keränneensä aktiviteetilla vuosien
varrella neljännesmiljoona markkaa.

- ”LC Sotkamo: Perinteitä on vaalittava, nuoret tarvitsevat tietoa:”, muistolaatta entisen Sotkamon
Suojeluskuntatalon, Rientolan seinään. LC Sotkamo on tukenut hanketta rahallisesti ja ladyt järjestivät
suurelle juhlayleisölle ruokailun ja kahvitarjoilun. Sotkamon ladyt esiintyivät lottapuvuissa.

”LC Hailuoto 5 vuotta”, oman kunnan alueella toteutettuja aktiviteetteja ovat olleet osallistuminen
hailuotolaisen kalastajan Eino Isolan talon rakentamiseen ja ”Luonto terveeksi” –kampanja, joka kohdistui
metsissä, pellon pientareilla ja pihoilla lojuvan rautaromun keräämiseen – kertyi kaksi rekka-autollista
mantereelle vietävää. Ruispellolla ollaan oltu ja riihessä puimassa, rakennettu olkikattoja ja raivattu
pajukkoja. Ulkomaisina aktiviteetteina mainitsevat osallistumisen suomenkielisten koulukirjojen
keräämiseen Vienan Karjalan koululaisille sekä osallistumalla ajanmukaisen koulukartaston kustantamiseen.

- ”Vapaaehtoisella reserviyksikkötoiminnalla”, LC Kiiminki/Jääli tukemassa käynnistämistä



- ”Lions-toiminta Ylikiimingissä”, klubi 25 –vuotias, samat aktiviteetit toistuvat vuosittain, kirkkokyyti niistä
tärkein.  Yhdessä tapahtumassa ajokilometrejä kirjataan noin 1 000.

LentoLEIJONA 1997

- LC Kuhmo ja LC Kuhmonniemi, ”Kuhmon leijonat teettivät veteraanimuistomerkin”,  klubit tilasivat
puolustusvoimien graafikko Juhani Vepsäläisen suunnitteleman Kuhmon veteraanimuistomerkin metallityöt
Auto Oy:ltä siten, että veteraanijuhlien  6.8.1994 yhteydessä Elisabeth Rehn saattoi suorittaa muistomerkin
paljastuksen. Samassa yhteydessä klubit luovuttivat muistomerkin Kuhmon kaupungille. Muistomerkki
sijaitsee Kuhmon kaupunkikeskuksessa Kontion koulun ala-asteen ja Kuhmo-talonvälisessä puistossa (kuva).

- Kansainvälinen nuorisoleiri Raahessa 1996!

- LC Raahe/Fantti, ”Raahelainen jääraviperinne herätettiin henkiin”, ”vuoden mukavin, tuottoisin ja näkyvin
aktiviteetti on täysin luonnon armoilla. Raahessa on jo 1920 –luvulta lähtien järjestetty jääraveja. 25 perinne
oli unohduksissa, mutta klubi herätti sen henkiin. Jääravit tarjoavat lähiseudun hevosille kotoisen
kilpailutilanteen; Palkintoloimissa paikalliset yrityksen voivat mainostaa, myös suuritöinen ohjelmalehtinen
on mainospaikka ja tietopankki paikkakunnan ravureista. Raveissa on juossut 30-40 hevosta.

- LentoLEIJONAN kooste piirin nuorten luontoaiheisesta kirjoituskilpailusta, 15 palkittua ainetta

- ”Naisnäkökulmasta”, piirin ensimmäisen naisklubin LC Oulu/Sarat alkutaivalta, aktiivista toimintaa ja
sopeutumista veljien ja ladyjen joukkoon.

- ”Lions Club Oulu-Limingantulli 25 vuotta”, tarkkoja yleistietoja klubista, kolmen palstan ja kuvan
käsittävässä jutussa aktiviteeteista: ”Kotimaisista kohderyhmistä lähimpänä ovat aina olleet sotiemme
invalidit ja veteraanit, nuorison opintojen ja harrastustoimintojen tukeminen sekä nuoriso- ja
vammaisjärjestöt. Varojen keräämiseksi olemme järjestäneet monenmoisia aktiviteetteja. Niiden
selostamiseen ei kuitenkaan palstatila riitä.”

- ”LC Oulu/Meritulli tempaisi”, Virolaiseen lastenkotiin pesukone lahjaksi (yli 10 kg pesevä laitospesukone,
hinta yli 35 000 mk.)

- ”Iin leijonat täytti 35 vuotta”, tärkeimmät aktiviteetit ovat olleet kuvakalenteri, Perämeri-päivät,
syysmarkkinat, joulutori sekä palveluhakemisto.

- Kuhmon Leo-club, perustettu 1980. ”Suunnittelemme kaikkea kivaa toimintaa, kuten discojen
järjestämistä, saunailtoja, vierailuja jne. Osallistumme naistenmessuille leipomalla 30 piparkakkutaloa ja
käymme viihdyttämässä päiväkodissa lapsia ja vanhainkodissa vanhuksia leikittäen, laulattaen ja
keskustellen heidän kanssaan.”

- ”Perunamarkkinat LC Tyrnävän pääaktiviteetti”, ”LC Tyrnävä järjesti 5. valtakunnalliset perunamarkkinat
21.9.1996. Yleisömäärä markkinoilla oli n. 9000… Myllykirjastossa oli lion Lea Pihkalan näyttely.”

- ”Jokapäiväinen leipämme”, koko sivun juttu LC Liminka/Lakeuden ruisaktiviteetista neljän kuvan kera.

EKOLEIJONA 1998

- ”Leijonat laumassa Raahen alueella, LC –superviikonloppu”, Kolmen päivän aikana II-alueen kolmannessa
lohkossa järjestettiin erikseen laskettuna 15 erilaista leijonatilaisuutta. ”Uudenlainen yhteistoiminta ylitti
myös uutiskynnykset.”

- LC Oulu/Pateniemi, ”Lions –nuorisovaihtomatka Michiganiin”  (Johanna Heikkinen, Oulun Normaalikoulun
lukio 96 B)



- ”LC Puolanka on vireästi toimiva klubi”, aktiviteetit jo perinteisiä: yhdessä Puolangan seurakunnan ja MLL:n
kanssa järjestettävä lasten talvitapahtuma (hiihtokilpailua, ratsastusta, moottorikelkka-ajelua), Halloota
Puolanka –luettelo ja klubin yhteinen marjaretki, jonka tuotto lahjoitettiin Sotainvalidien Puolangan
osastolle.

- ”Tyrnävän perunamarkkinoilla yli 8 000 vierasta”, Tyrnävän kuudennet perunamarkkinat olivat 20.9.1977,
kolmella palstalla raportti ja kuva tapahtumasta: ”Yleisö tykkäsi, Järjestäjät tyytyväisiä, Lajiketunnistus
kiinnosti.”

- ”LC Vaala herättelee henkiin historiallista Toppilan taloa”, Talon kuva ja historiaa.

- ”Virsuissa on virtaa!”, LC Oulu/Virsu näki päivänvalon 13.5.1997.  Klubi ”haluaa palvella omaa
paikkakuntaansa Oulua toimimalla yhteistyössä alueen järjestöjen mm. nuoriso- ja kulttuuriseurojen sekä
kulttuuri- ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa erityisesti nuorten hyväksi kansainvälistä tasoa unohtamatta.”
(juttu ja pari kuvaa)

- ”LC Raahe/Fantti lahjoitti 2 turvapuhelinta sotaveteraanien käyttöön”, varat kerätty myymällä vappuna
ilmapalloja, simaa ja tippaleipiä sekä myymällä ”Taiteiden yö” –tapahtumassa valkosipuliruokia ja
virvokkeita. Usean vuoden ajan aktiviteettina on ollut kummiperheiden auttaminen. Raahen sosiaalitoimi on
osoittanut apua tarvitsevat perheet, joille klubi on kerännyt lahjoitukset. Paketointiin ovat osallistuneet
myös klubilaisten perheet. Klubilaiset ovat myös vierailleet vanhainkodissa asuvien luona, vieneet tuliaisiksi
joulukortteja ja viettäneet lämminhenkistä joulutunnelmaista iltapäivää – vaikkapa joulukortteja asukkaiden
apuna heidän läheisilleen kirjoitellen.”

- ”Helteinen leijonatempaus –Ristijärvellä” , piirin pienin - 12 -jäseninen – LC Ristijärvi toteutti ”kokoonsa
nähden” suururakan viime kesänä, peräti 250 tuntia leijonatyötä. Työn kohde oli Kainuun Osuuspankin
henkilöstön kesäpaikka Saunaniemi Ristijärven Tuomaanjärven rannalla, jonne kaksi viimeistä kilometriä on
joko patikoitava tai soudettava. LC Ristijärvi on urakoinut kohteessa aiemminkin, mm siirsi ja asetti
paikoilleen 10-metrisen rautasillan Tuomaanjoen yli. ( juttu ja pari kuvaa)

-”LC Kiimingin 30 vuotta”, tarkka ja hyvin jäsennelty kuvaus kolmen vuosikymmenen ajalta… ”aktiviteeteiksi
luokiteltavissa reilut kaksi ja puolisataa erilaista tapahtumaa, toiset pienempiä, toiset liki suorituskykymme
rajoille menneitä” (sivun kokoinen juttu, kaksi kuvaa)

- ”Leijonat pystyttäneet Kuhmoon kolme muistomerkkiä” LC Kuhmo ja/tai LC Kuhmo/Kuhmonniemi:
Hirvivaaran muistomerkki, Muistomerkki sotaveteraaneille Kuhmo-talon puistikossa, Viiksimon
muistomerkki Kalliojoen Viiksimossa.

-”LC Kuhmo/Kuhmonniemi vei apua Tiiksaan” Klubi on ottanut avustuskohteekseen Karjalan Tasavallan
kouluja. Rajan takaisissa kouluissa on valtava pula kaikista opetusmateriaaleista ja koulutarvikkeista. Klubi
vei vuosi sitten linja-autollisen avustustarvikkeita Tiiksan koululle. (juttu ja sisäkuva autolastista)

- ”Tiiksan koululla tarvitaan hiihtovälineitä” LC Kuhmo/Kuhmonniemi on käynnistänyt hiihtovälinekeräyksen
Karjalan Tasavallassa sijaitsevan Tiiksan koulun hyväksi. Vuoden loppuun saakka kestävän keräyksen
tavoitteena on saada suksia, sauvoja, monoja ja voiteluvälineitä vietäväksi kyseisen koulun oppilaiden
käyttöön.

- ”Lionspalvelupäivä 8. Lokakuuta”, Kerrontaa yhteisestä aktiviteetista, johon LC Oulu/Sillat haastoi kaikki
oululaiset klubit. 17 vuoden aikana on ollut 830 luovutusta, josta vuotta kohti tulee keskimäärin 50
luovutusta. (juttu ja kuva, jossa Juhani Ylikunnari on luovutusvuorossa)

SISULEIJONA 1999



-”LC Muhos on toimelias”, Naamiaiset ja syysrieha, joiden tulot menevät Punainen sulka -keräykseen. Muita
aktiviteetteja on ollut aurausviittojen teko, kuljetus sotaveteraanikeräyksessä, kynttilöiden sytytys
sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona sekä osallistuminen vanhusten pikkujoulun
järjestelyihin. Jouluaattona seurakunnan apuna kynttilöiden sytytyksessä hautausmaalla.

-”LC Vihanti Nuorison asialla”, Vihannin veljet ja puolisot ovat käynnistäneet syksyllä 1996 nuorisoprojektin,
jonka tavoitteena on herättää hyvät käytöstavat henkiin. Projektissa ovat mukana LC Vihanti, opettajat ja
kunnan peruskoulun seitsemäsluokkalaiset sekä Arne Ritari –säätiö omalla panoksellaan. Projektin aktiivisin
aika on 1997-1998, jolloin käynnistetään luokkien välinen käytöskilpailu. Kaudella 1999-2000 tehdään
loppuarvio. (Petri Turula, LC Vihanti/nuorisoprojekti)

- ”Leot muistivat lahjoituksella Oulun ensi- ja turvakotia” Varat lahjoitukseen Leot ovat hankkineet
ensimmäisenä adventtina toteutetun Leojen yhteispohjoismaisen kynttiläaktiviteetin tuloilla.

- ”Leo Club Liminka/Lumijoki on paras” Kalajoen vuosikokouksessa tuli kiitokset – Vuoden Leoklubi 1997!

- Veteraanin talo kuntoon” LC Oulu/Raatti kunnosti ulkopuolelta Pekka Kallion omakotitalon Oulun
Toppilassa Kipparintiellä. Talo on puolitoistakerroksinen ja puurakenteinen. Klubi haki ja sai taloudellista
tukea Oskar ja Georg Ravanderin Säätiöltä 4 000 mk, millä hankittiin riittävät tarvikkeet, välineet ja telineet
siltä osin kuin veljiltä ei löytynyt. Maalaustyön lisäksi tuen avulla uusittiin myös vesikourut ja -rännit. (Jaakko
Reininharju, past presidentti)

-”LC Oulu/Pokkitörmä 40 vuotta”, Osmo Lappalaisen tiheä artikkeli klubin toiminta-ajan historiasta

- ”Haukiputaan Leo Clubin tervehdys”, siivoustalkoita, vanhusten ulkoiluttamista, minidiscon järjestämistä,
AIDS-koulutukseen osallistumista, marraskuun hyvän mielen päivätapahtumassa jaettu heijastimia,
vanhainkodin isänpäiväkakut, kynttiläaktiviteetin toteuttaminen. Tulevaisuudessa siintää kv-nuorisoleirin
järjestäminen Haukiputaalla.

- ”Uusia ulottuvuuksia niittoperinteen vaalimisessa”, Ajankohtaiset kuulumiset aktiviteetista, kerrontaa ja
viisi kuvaa

- ”Joulumieltä virittämässä”, Iin veteraanien yhteinen joulujuhla, jonka lahjoittajana oli LC Ii (teksti ja kuva,
Leena Takaluoma)

- Lahjoitustilanteesta kuva, jossa teksti ”Kiitämme Ristijärven Lions-klubia arvokkaasta radionauhurien
lahjoituksesta terveyskeskukselle”

- ”Leijonat toimivat, Votiivilaiva Pateniemen kirkkoon” LC Oulu/Pateniemi: Neljän palstan juttu, Votiivilaiva
herättää kansakunnan muistia. (Piirros, jossa parkkilaiva Felix Oulun kaupunginmuseon
alkuperäismaalauksen mukaan.) Esa Vehkaperä, LC Pateniemi

- ”Parkkilaiva Feelix – Oulun viimeinen” (Esa Vehkaperä), kahden sivun juttu hyvin kuvitettuna Lions –liiton
julkaisussa ”Vuosikokous Oulussa 11.-13.6.2004

MAA PONTEVA 2000

- ”Leijonat taivaltaneet jälkiä jättäen Hailuodossa kohta 10 vuotta”, Aktiviteetteina Luonto terveeksi
–kampanja, olkikatto taiteilija Pentti Pakkalan Sunikarin mökkiin, rukiin leikkausta ja puintia riihessä,
riihiladonkaton korjaus, osallistuminen Siikamarkkinoille, maisemoitu vanha kalastajakylä raivaamalla
pajukot, (maisemointiin käytettiin kaikkiaan 222 tuntia, lähes 23 työpäivää, maisemoinnin rahoitti
Ympäristöministeriö). Aktiviteetteihin on kuulunut myös rakentamista: museoalueelle rakennettiin
rankalatotyyppiset rakennukset lahjoituksina saadun veneen ja lavakuivurin tarpeita varten. Toteutettiin



myös maalinkeitto ja maalausurakka. Maali keitettiin museoviraston ohjeitten mukaan. Rakennustehtävinä
ovat olleet myös pienen leikkimökin teko päiväkodille. (Kuvineen persoonallinen juttu Hailuodosta, Helge E
Wigren, Alkutaipaleen 1. presidentti)

- ”Limingassa niitetään jälleen heinäkuussa”, juttu ja kaksi kuvaa Timo Pietilä, LC Liminka/Liminganlahti)

- ”Muistomerkit partisaanien uhreille”, LC Kuhmo/Kuhmonniemi järjestää muistomerkin hankinnan ja
myöhemmin kesällä paljastustilaisuuden partisaanien hyökkäyspaikalle Kurkivaarassa.

LionssI 2003

- ”Sillat-klubin leijonat Oulun Oulun seudun vammaiset ry:n auttajina”, Seeppari -talon historia
kunnostuksineen selostettu puolen sivun paketissa, kuva, jossa 4 lionia sisäänkäynnin edustalla.

- ”Siitä alkoi joulu”, VDG Viljo Tuhkanen, Joulutarina oikeasta palveluaktiviteetista Sotkamossa.

- ”Leijonasinappi”, tiivis juttu (Tiedotussihteeri Arto Peltosaari) ja mainos ”Erikoistaikamenoin valmistettua
LEIJONA-SINAPPIA, Myydään sotiemme veteraanien, vammais- ja nuorisotyön tukemiseen LC OULU/SILLAT

- ”Lions quest –koulutusta Haukiputaalla”, LC Haukipudas ja LC Haukipudas/Kello toteuttivat yhdessä
Haukiputaan kunnan sivistystoimen kanssa Kuntakohtaisen Lions quest –koulutuksen 30.9.-1.10.2002 (Quest
–asiamies Juhani Jämsä, LC Haukipudas)

- ”Leot – nuoria Leijonia”, Pienillä teoilla suuriin tavoitteisiin – Pohjoisessa leojen sisulla (Henna Mikkonen,
tiedottaja, Kempele/Oulunsalo Leo-klubi

- ”LC Liminka/Liminganlahden 20 –vuotisjuhla”, ”10 kertaa klubin järjestämät Viikateniiton MM-kilpailut
merkittävä tapahtuma, ladyt aktiivisesti mukana” (Eino Jakkula)

- ”LC Oulu/Pateniemen kummilapsi Thaimaassa (M. Heikkinen LC Oulu/Pateniemi), selostus
kummilapsi-aktiviteetin käytännöstä

- ”Leijonat lahjoittivat huumetesterin viranomaisille Kuhmossa”, LC Kuhmo, LC Kuhmo/Kuhmonniemi; LC
Sotkamon klubit

- ”Hannojen ensiaskeleet palvelun tiellä” Oulun 2. naisklubin LC Oulu/Hannat charter –juhlaa vietettiin
syyskuun 20. päivänä, viiden kuvan juttu aloituksesta ja ensimmäisistä aktiviteeteista: salaatinkastike,
kirpputori, joulukortit , tavaratalon inventaario (Mirja Manninen, presidentti)

- ”Hyvien varainhankintatapojen löytäminen ei ole helppoa”  (LC Oulu/Avain, sihteeri Risto)

- ”LC Kiiminki – 35 -vuotias leijonaperhe”, Ensimmäisenä toimintavuonna ensimmäinen vaihto-oppilas;
Mikko Alatalo (Juha Viramon kirjoittama artikkeli)

-”LC Vaala 9.1. muuttamassa vuodeosastoa Vaalasta Säräisniemelle”, 29 potilasta tavaroineen ja
potilashuoneiden kalustot siirrettiin 13 km:n päähän. Pakkasta oli 25-27 astetta.

- ”Unohtumaton elämys – Vaalan yläkoulun oppilaita työharjoittelussa Saksassa”, EU:n tukema Comenius
–projekti, työharjoittelupaikkoja ovat olleet päiväkoti, sairaala, kauppa, pankki, eläinlääkäri, armeija, poliisi,
palokunta, mainostoimistot ja koulut. Työharjoittelusta saadut kokemukset ovat olleet erityisen myönteisiä.
Vaalan yläkoulun haluaa erityisesti kiittää Vaalan Lions-clubia, joka vuosittain on tukenut vaalalaisten
nuorten työharjoittelua huomattavalla avustuksella. (Vaalan yläkoulun puolesta, Riitta Olsbo, kielten
opettaja)



LionI 2004

- ”LC Oulu/Sarat, ”Oulun ystävänpäiväkarkeloissa viihdytään vuodesta toiseen”, Sarojen toistakymmentä
vuotta kestänyt aktiviteetti, tilaisuus järjestettiin perinteisesti Oulun Lyseon arvokkaassa juhlasalissa

- ”LC Oulu/Avain ahkeroi kesälläkin”, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen virkistyskäyttöön hankkiman talon
kunnostamisprojekti (juttu ja kuva, Lion Kalevi Järvelä)

- ”Joulutervehdys Caritas –kotiin”, LC Oulu/-Raatin lionit kävivät laulaen tervehtimässä uuden Carita –kodin
asukkaita (juttu ja kuva Hannu Päätalo, tiedotusvastaava – Laajempi juttu ohjelmistosta Lion I s. 15

- ”Uutena aktiviteettin pienoishirvirata-ammunta” LC Oulu/Raatti

- ”Jättiläisgolfpallon ääreltä”, LC  Siikajoki: Veteraanien ja nuorten hyväksi tehty työ, 700 –sivun
Veteraanimatrikkeli, Kotiseutuasiat – perinnetiedon kerääminen, maalausurakat, polttopuiden teko
vanhuksille, sähkölinjojen raivaustyöt,  sekä jokivarren metsikön harvennukset maisematöinä. Siikajoen
leijonat ovat maalanneet useita asuintaloja, seurakuntatalon ja yhden linnankin! Leijonien kätten työnä ovat
syntyneet paikkakunnan linja-autokatokset ja näkyville paikoille suoritetut istutukset. Jokavuotinen
varainhankinta on Siikajoen jäidenlähtöveikkaus. Ladyt ovat esittäneet Tiernapojat –laulunäytelmää
joulujuhlissa. (juttu ja kolme kuvaa, Kalevi & Vesa)

- LC Hailuoto, ”Terveiset Hailuovosta, Suomen Leijonaisimmasta kunnasta”, koko saaren väestöstä 2,7 % on
leijonia. Aiemmin esitettyjen aktiviteettien lisäksi klubilla on nyt Siikamarkkinat, siellä parkkipaikan
pitäminen ja oma myyntipaikka monine tuotteineen.

- ” Viikateniiton MM-kisat Limingassa”, (Timo Pietilä, tiedotussihteeri LC Liminka/Liminganlahti

- ”LC Liminka/Liminganlahden joulukuusiaktiviteetti” Vuoden 1988 ensimmäinen kerta, sen jälkeen
toteutettu joka joulu, mennyt joulu oli 16. Timo Pietilä (koko sivun selkeä juttu ja havainnollinen kuva)

- ”Lionstoimintaa Limingassa ja Lumijoella 40 vuotta”, Perinteitä kunnioitetaan – Me palvelemme –
Ympäristötyötä – Kuntoliikunta ja kilpailut – Mistä rahaa avustuksiin – Puolisotoiminta – Leijonat lakeudella
40 vuotta ja työ jatkuu… (Jouko Siira) koko aukeaman juttu, kaksi kuvaa

- ”LC Kiiminki kokosi cd-äänitteen kiiminkiläisistä muusikoista”, levyllä esiintyvät mm. Mikko Alatalo, Helena
Juntunen, Kiimingin kiurut, kaikkiaan 12 eri muusikkoa ja artistia

- ”LC Kiiminki ja kiviaita”, ottanut seurakunnan talkootyöhaasteen vastaan ja ollut eri järjestöjen ja ryhmien
kanssa yhdessä rakentamassa kirkonseudun vanhaan tyyliin suunniteltua kiviaitaa. (juttu ja kaksi kuvaa)

- ”LC Muhoksella menossa puuhakas toimintakausi”, kuumamehu/pipari-tarjoilu jouluaattona hautuumaalla,
Tervareitin tilaus (1/2 vuotta) uusina asukkaina (111 taloutta) paikkakunnalle edellisenä vuonna
muuttaneille, aurausviittoja kunnalle urakkatajouksen mukaan 5500 kpl, itsenäisyyspäivänä klubi hankki ja
sytytti kynttilät sankarihaudoille (yli 40 vuotta jatkunut aktiviteetti), klubi järjesti yhdessä päiväkeskuksen ja
seurakunnan kanssa perinteeksi muodostuneen vanhusten joulujuhlan, leijonat hoiti kokonaan kyydityksen,
uuden vuoden alussa heimo-veteraanikeräykseen 500 euroa, tulossa vielä kevätkaudelle mm.
Perhetalvipäivä, Lasten retkipäivä ja Vapputapahtuma. Pertti Marttinen, tiedotussihteeri (juttu ja kolme
kuvaa)

- ”LC Paltamo avusti talon maalauksessa”

- ”Uudenvuodentapahtuma Puolangalla” LC Puolanka, Pöllinsahauskisa (Kuva: Tuomo Seppänen)

- LC Vaala, ”Televisiot terveyskeskuksen sairaalalle” (kuva ja juttu)



- ”Konserteilla tuetaan veteraaneja ja nuorisoa”, LC Kuhmo järjestänyt Kainuun Sotilassoittokunnan kanssa
konsertteja (Kuva: Kuhmolainen/Leena Sirviö, Teksti: Tenho Pylkäs

- ”Sotkamon ja Kuhmon leijonat huoltavat Vuokatti-hiihdon hiihtäjät”, Vuonna 2003 noin 1200 hiihtäjän
huollosta vastasi noin 130 talkoolaistaseitsemällä huoltopaikalla. Näistä kolme oli lionien miehittämiä ja
niillä oli lähes 50 lionia ja puolisoa.

- ”Kuusi viikkoa kansainvälisyyskasvatusta USA:ssa”, LC Sotkamon lähettämänä Minna Kontro, Sotkamo,
(juttu ja kuva)

- ”LC Kajaani/Vuohengin toimintaa ja aktiviteetteja vuosien varsilta”, aktiviteetteina härkäpeijaiset ja
aurausviittasavotta (4 kuvaa, teksti Ossi Heikkinen)

Lion I Tiedotuslehti 2005

”LC Iin ja Iin urheilijat ry:n yhteistyö”, Iin leijonat ovat toteuttaneet lahjoittajien kanssa Iin Urheilijat ry:n
toimitalon remontoinnissa talolle uudet pääportaat varustettuna inva-luiskalla  sekä asuntopään portaat ja
aiemmin parvekkeellisen varauloskäynnin yläkerrasta. Tarvikelahjoittajia oli useita yrityksiä ja yksityisiä.
Leijonilla työtunteja kertyi n. 70. Myös pihasuunnitelma on käynnistynyt leijonien ja urheilijoiden
yhteistyöllä. Laaja-alaisiin pihatalkoisiin on lupautunut monta alueen yrittäjää ja toimijaa yhdessä leijonien
ja urheilijoiden kanssa.

- ”LC Vaala 40 vuotta Paikkakuntansa parhaaksi”

- ”10 –vuotias LC Oulu/Sarat kutsuu Flooranpäivän viettoon”. Airi Virkkunen, tiedottaja LC Oulu/Sarat (koko
sivu teksti- ja kuvailottelua varainkeruuaktiviteetista ja stipendien jaosta)

- ”Perhetapahtumasta Hannojen syystempaus”, Perhetapahtuma Talvikankaan monitoimitalolla yhteistyössä
MLL:n ja alueen Pienkiinteistöyhdistyksen kanssa. LC Oulu/Hannat käyttää tuoton kokonaisuudessaan
Hannojen kummiosaston, OYS:n lasten kirurgian osasto 60, toiminnan avustamiseen.

- ”Turvallinen kokulutie –kampanja”, LC Liminka-Liminganlahti: Kaikille 1. luokan oppilaille Limingan ja
Lumijoen alueella jaetaan liikenneliivi vuosina 2004-2007. Kuntien aloittavat oppilasmäärät on n. 200,
kampanjan lahjoitusarvo tulee olemaan n. 8 500 euroa. Klubi on sitoutunut myös järjestämään kouluilla
koulutustilaisuuksia yhdessä Liikenneturvan kanssa. Kampanja on jatkoa Suomen lionsklubien
turvakampanjalle, jossa jaettiin heijastimia. Klubi toteutti myös tässä valtakunnallisessa kampanjassa oman
osuutensa jakamalla kaikille Limngan ja Lumijoen koululaisille heijastimet. Kampanjan kustannusten
kattamiseen kunta haki yhteistyökumppaneiksi kuntien alueella toimivia yrityksiä. Klubi kattaa oman
osuutensa Viikateniiton MM –kilpailujen ja joulukuusien myynnistä saatavilla varoilla.  Teksti: Seppo Pietilä,
tiedotussihteeri, Kuva: Antero Aakko

- ”40 vuotta lionismia Sotkamossa”, Näkyvimpiä aikaansaannoksia, missä LC Sotkamo on ollut mukana, ovat
Sotkamon pesäpallostadion sekä suihkulähde torilla. Sotkamon Hirvenniemelle tuleva yrittäjäpuisto tulee
olemaan LC Sotkamon, sotkamolaisten yrittäjien ja Sotkamon kunnan yhteinen sotkamolaisen yrittämisen
voimannäyte. Nuorisoa on kannustettu ja kannustetaan eteenpäin erilaisten huomionosoitusten ja
nuorisovaihdon avulla.

- ”LC Kiiminki lahjoitti sankarihaudoilla kynttilälyhdyt”, 62 takorautaista telinettä, oman paikkakunnan
tuotteita suunnittelusta lähtien.

- ”Palvelukeskukselle potkupyörä”, LC Pyhäjoki-Merijärvi keväällä varoja hyväntekeväisyyteen järjestämällä
JokiPilkki kilpailun Pyhäjoen Tiironsuvannon jäällä. Tapahtumien tuotolla hankittiin Pyhäjoen
vanhustenkoti-yhdistykselle TV ja video sekä vanhainkoti- ja palvelukeskus Jokikartanolle potkupyörä.



- ”Kansainvälinen nuorisoleiri Pyhäjoella Heinäkuun lopulla”

- ”LC Oulu/Rajakylän Juhla-veteraanitapahtuma , pitkät perinteet omaava Veteraanilounas ja Jatkosodan
päättymisen ja Lapin sodan 60 –vuotismuistojuhla samalla. Vuotuiseen veteraanitapahtumaan on
osallistunut noin 200 sotiemme veteraania ja puolisoa. Vanhimmat juhlavieraat lähestyvät jo sadan vuoden
ikää, mutta saapuvat yhä uudelleen vuositapahtumaan fyysisestä kunnosta riippumatta. Juhlatapahtuman
ohjelmassa oli tavallista tiiviimpi tunnelma, kun muisteltiin 60 vuoden takaisia tapahtumia ja sitä hetkeä,
jolloin sodan äänet alkoivat viheltää.

- ”Tyrnävällä pottumarkkinat”

- ”Suomussalmella 40-v juhlat”, LC Suomussalmen perustamisesta tuli kuluneeksi 40 vuotta, LC
Suomussalmi/Kianta on toiminut 25 vuotta. Tärkeimpänä keräysaktiviteettina LC Suomussalmella on jo
vuodesta 1981 ollut joululehti, Suomussalmen Joulu. LC Suomussalmi/Kiannan pääaktiviteettina julkaistaan
joka kevät Suomussalmen palvelukartta niin paikallisen kuin matkailevan väen käyttöön. (Simo Viinikka).

- ”LC Oulu 50 vuotta”, Klubin aktiviteeteista on suurin ja merkittävin pääsiäiskokkotapahtuma Oulun
Lammassaaressa. Tuomo Niemi, pres. (pieni juttu ja kuva kokosta yleisöineen)

- ”Utajärven Leijonat tärkeitä nuorille, kulttuurille ja urheilulle”, Utajärven klubi edesauttoi toimintansa
alkuvuosina Utajärven nuorten puhallinorkesterin perustamisessa ja on huolehtinut siitä sen jälkeen
erisuuruisilla avustuksilla. Viimeisimpänä suurempana toimena klubi mahdollsiti orkesterin 30 –v.
juhlaesiintymisen Floridaan vuonna 2003. Systemaattinen nuorten valmentaminen, sopivat kannustukset ja
talousasioiden helpottaminen avustusten ja esim. ottelumatkojen järjestämisen muodossa on hyvää
leijonatoimintaa.  Nuorisovaihtotoiminta, Euro-Scolan, partiolaisten ja vastaavien ryhmien avustamiset ovat
Utajärven klubin vuosittaista toimintaa. Heimo Turunen (juttu ja kuva orkesterista)

- ”Vaalan, Utajärven Muhoksen ja Tyrnävän liosklubit lahjoittivat kotikuntiensa terveyskeskuksille
silmänpohjakameran. Noin 30 000 euron arvoisen lahjoituksen luovutustilaisuus järjestettiin Vaalassa
11.10.2004. Lahjoitus käsittää silmänpohjakameran, digitaalikameran sovittimineen, laitepöydän,
salkkumikron ja kuljetuslaatikon.
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- ”Lions-Quest koulutusta Haukiputaalla”, LC Haukipudas ja LC Haukipudas –Kello toteuttivat yhdessä
Haukiputaan kunnan sivistystoimen kanssa kuntakohtaisen Lions-Quest koulutuksen Haukiputaalla
5.-6-10.2005. Koulutukseen osallistui 21 haukiputaalaista ala-asteen opettajaa. Vastaavanlainen
koulutustapahtuma oli edellisen kerran vuonna 2002. Juhani Jämsä, LC Haukipudas, Quest-asiamies.

- ”Vuosi leijonana”, Nuori ja virkeä LC Oulu/Hannat on 24:n naisen klubi, jonka kohderyhmänä ovat lapset ja
nuoret. Luettelomainen juttu lukuisista pienistä aktiviteeteista, kuva muotinäytöksestä. Marjukka Lieppinen.
LC Oulu/Hannat

- ”Ruukin Lions klubi täytti 40 vuotta”, Juttu kuvaa aktiviteettien ja toimintatapojen muuttumista ajan
mukana

- ”Lauluja ja kortteja”, Raahelainen yhtenäisklubi LC Raahe/Fantti on vuosikausia palveluaktiviteettina käyty
paikallisessa vanhainkodissa joulun alla. Vierailu on joka kerran ollut toivottu ja odotettu. Tilaisuus
noudattaa perinteistä kaavaa: Ensin lauletaan vanhusten kanssa joululauluja yhteislauluna, sitten juodaan
kahvit.  Kahvittelun jälkeen lionit ottavat esille mukanaan tuomat joulukortit ja merkit, vanhuksilla on usein
valmiit osoitelistat. Jokainen halukas saa kirjoittaa joulukortteja läheisilleen. Jos osoitteet puuttuvat, niitä
etsitään puhelinluettelosta ja postinumerot omasta luettelosta. Kortit postitetaan hyvissä ajoin ennen
joulua. Klubi maksaa kortit ja merkit.



- ”Yhteistyöllä onnistumme – Kuulumisia Lakeus-leijonilta”, Klubi on virittänyt koko muinaisen Limingan
alueelle sopivan tuuliviirin markkinoinnin. Paikallinen yrittäjä Reijo Vuoti on toteuttanut taiteilija Matti
Lammen suunnitteleman kärppä-lumihiutaleaiheisen tuulensuunnannäyttäjän.

- ”Luontopolku Vaalaan”, Luontopolun ideoija LC Vaalan jäsen, Reijo Anttila, suunnitteli yhdessä kunnan
työntekijän, Jaakko Kvistin, kanssa lähelle Oulujärven rantaa puron vartta noudattelevan 600 metrin pituisen
reitin.  Polun varressa on muutamia kasvilajeja, joita varten tarvitaan tunnistetaulut. Vaalalainen kasvien
tutkija Alfred Varkki on lupautunut suunnittelemaan tunnistetaulut. Luontopolun läheisyydessä on pienehkö
alue, jossa on talvisodan aikaisia pommikuoppia. Kunta toimittaa tarvikkeet ja töistä vastaa LC Vaala. Syksyn
aikana kärrättiin puron varteen soraa ja Oulujärven rannan puoleiseen päähän pitkospuut. Reijo Anttilan
mukaan luontopolun tarkoituksena on perehdyttää luonnossa liikkujia kotiseudun kasvillisuuteen ja
historiaan. Luontopolku on myös hyvä kohde koululaisille. Keväällä LC Vaala jatkaa talkootyönä luontopolun
ja sen ympäristön kunnostusta. Henry Wikman

- ”LC Oulu/Raatti myynyt joulukuusia jo vuosia”, Joulukuusien haku on ollut nautinnollinen retki
suomalaiseen luontoon.

- ”LC Muhoksella 50 palvelun vuotta”, Aktiviteetteja runsaasti Montan camping-alueen rakentamisesta Armi
Kuuselan kotitalon muistolaattaan. Tämä lehti, Lion I 2005, sivu 26, Pertti Markkinen, historiikkitiimi.

- ”Itsenäisyyspäivän juhla sotiemme veteraaneille”, LC Kuhmo ja LC Kuhmo/Kuhmonniemi mahdollisimman
hienon ja isänmaallisen juhlan veteraaneille Kalevalan kuntoutuskodissa Kuhmossa. (Sivun kokoinen juttu,
kolme kuvaa, Mikko Kanniainen)

- ”Veteraanien 20- vuotisjuhlalounas nautittiin perinteisin menoin”, LC Oulu/Rajakylän järjestämä
aktiviteetti, veteraanilounas, toteutettiin nykymuodossaan 20. kerran, tällä kertaa osallistujia oli 200. Useita
vuosia tilaisuuden järjestämistä  Rajakylän leijona harjoittelivat kulinaarisia askeleita Isänpäivälounaan
merkeissä Rajakylän koululla”.

- ”Leijonasinapin mielenkiintoiset vaiheet”, seitsemän kuvan kuvakertomus LC Kajaani/Linnan aktiviteetista.
Klubi on valmistanut sinappia 1990 –luvun alusta.

- ”Kivet kuntoon”. LC Puolanka puhdisti sankarihautausmaan kivet.

- ”Iin Urheilutalon piha kunnostettu ja laajennettu”, Jatkoa Lion I 2005 julkaistulle jutulle (Heimo Turunen)
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”Campaign Siht First starttasi helmikuussa”, CSF II vyöryy voimalla eteenpäin klubeissa, piirissä ja samalla
koko maassa. (Matti Tieksola, piirikoordinaattori)

”Silmälasikeräys”, Raahelainen Tapio Järvelä omine yrityksineen on tullut avuksi leijonille luvaten tarkistaa
kaikki lasit , merkitä vahvuudet ja mainostaa keräystä omilla kanavillaan. Keräyspisteet on määritelty.
I-piirissä kerätyt lasit toimitetaan itärajan taakse Karjalan alueelle, Argangeliin ja mahdollisesti myös Viroon.
Keräyksellä odotetaan olevan kampanjaa positiivisesi esille tuova PR -arvo.  (MT)

”Nyt se on ohi: Punainen Sulka –keräys onnistui I-piirissä”, Keräyksen 2006 tavoite oli kerätä 295 00 euroa,
keräystulos asettuu 310 000 paikkeille. Keskimääräinen keräystulos on n. 220/leijona. Kaikki piirin
toiminnassa olevat klubit olivat keräyksessä mukana. 25 klubia ylitti tavoitteensa, kaksi klubia ylitti
tavoitteensa kaksinkertaisena ja yksi klubi ylitti tavoitteensa kolminkertaisena. (Erkki Manninen)

- ”Punaisen sulan keräys Iissä”, Kerrontaa Iin klubin keräyskäytännöstä; kerääjien pieni kilpailuhenki
keäystuotteiden myynnissä oli koko keräyksen ajan päällä. Myyjiä oli 9 henkeä, jotka olivat asettuneet



kauppojen edustoille vilkkaina kauppapäivinä.  Ajoittain paras myyjä oli 10 –vuotias ”juniorileijona, joka
usein kävi isältään täydentämässä pinssi- ja jääkaappimangeeteista koostunutta myyntivarastoaan. (Kari
Kiuttu, presidentti)

- ”AR-säätiön kuulumisia: Tavoite vielä kaukana”, AR-säätiön hallitus on julistanut adressimyyntikilpailun
piireille ja klubeille kaudella 2006-07. Piirien välisessä kilpailussa otetaan käytäntöön myyntitulokseen
perustuva bonus-menetelmä: yli 6 e/jäsen, palkinto 1000 euroa, yli 5 e/jäsen, palkinto 700 euroa, yli 4
e/jäsen, palkinto 500 euroa. (Pentti Kaukonen)

- ”Kuntokampanja” Piirissä järjestetään kuntokampanja ”terveysliikunta”-luonteella aktivoimaan leijonia
liikkumaan ja kohottamaan kuntoaan. (Jari Hautala (– olisiko tavoitteena myös hyvän esimerkin voima!)

- ”Veikko Mäkelä – mestariampuja”, Kerrontaa yksittäisen lionin pitkäjänteisestä kehittävästä harrastuksesta,
vuorovaikutusta vapaaehtoistyön kanssa. (Matti Tieksola)

- ”Leijonista digiasentajia”, Suomen TV-lähetykset siirtyvät digiaikaan syyskuun alusta lähtien. Lions-liitto on
mukana tässä valtakunnallisessa ”Eläköön yhteys –projektissa. I-piirin alueella leijonille ja leoille räätälöity
koulutus järjestettiin Oulussa ja Kajaanissa tammikuussa ja uusintana helmikuussa. Koulutukseen osallistui
36 klubia ja 80 leijonaa ja leoa. Digisovittimien asennuskampanja jatkuu maaliskuun 9. päivään saakka ja
tarpeen vaatiessa kampanja uusitaan vielä syyskesällä. Kouluttajina olivat Liikenne- ja viestintäministeriöstä
projektipäällikkö Tauno Äijälä ja kouluttaja Tuomo Turunen, I-piiristä kampanjapäälliköt Raimo Savolainen ja
Jorma Soikkeli. Varsinaisen käytännön harjoituksen pienryhmissä toteuttivat yhteistyökumppanit; Oulussa
Mustapörssi Jätin asiantuntijat ja Expert-Itkonen, johtaja lion Jorma Itkonen Antti-leon kanssa, Kajaanissa
Paikallissähkön edustaja. Leijonien kohderyhmäksi on rajattu yli 65 –vuotiaat avuntarpeessa olevat. He
voivat soittaa palvelunumeroon, jolloin selvitetään asiakkaan tarve. Tämän jälkeen katsotaan onko
koulutettu leijona sopiva digiasentaja. Etsitään postinumeron perusteella lähin käytettävissä oleva leijona,
joka on saanut koulutuksessa numeroidun tunnistekortin. Tunnistenumerolla asentaja sopii käynnin
asiakkaan kanssa. Tapaamisen katsotaan olevan myös mahdollisuus johtaa pitempiaikaiseen
palvelutoimintaan kohteessa. (Jaakko Ponkala VDG)

”Maamme elinvoimaisin leopiiri”, Kahden leijonapiirin yhdistetyllä alueella leoja toimii tällä hetkellä viidessä
klubissa. Kaikkiaan leoja on piirien alueella reilut 60. Aktiviteetit vaihtelevat vuosittain: Leijonien
nuorisovaihdon kanssa tehtävä yhteistyö, jossa käytännössä keskeisellä sijalla tapaamiset vaihdossa olleiden
nuorten kanssa, reissujen muisteluillat, infot vaihtoon meneville ja uusien jäsenten rekrytoinnit. Toisinaan
on järjestetty tekemistä myös ulkomailta Suomeen tulleille nuorisovaihtareille ja tutustutettu heitä
paikalliseen kulttuuriin. Tänä talvena uusi kokemus on ollut leijonien kanssa yhdessä tehtävä
digiboksikoulutus. Toiminnassa uutta on myös paikallinen virkailijakoulutus aiemman valtakunnallisen
koulutuksen lisäksi. Uudenlaisen koulutusmuodon tavoitteena on saada enemmän koulutettuja virkailijoita
paikalliseen tekemiseen. Suurin voimanponnistus on Rovaniemen vuosikokous kesäkuussa. (Henni
Pulkkinen)

”Oululaisilta klubeilta 17 000 euroa Reitille –hankkeeseen”, Lahjoituksessa mukana ovat LC:t: Avain, Hannat,
Limingantulli, Pateniemi, Pokkitörmä, Sarat, Sillat ja Terva. Reitille –toiminta on Oulun Seudun Setlementti
ry:n koordinoimaa pienryhmätoimintaa sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa oleviin nuoriin eri puolilla
Oulua. Toiminnassa puututaan 10-14 –vuotiaiden nuorten häiriökäyttäytymiseen nuorisotaloilla, kouluissa ja
asuinalueilla. Pyritään tavoittamaan huolta herättävät nuoret ennen kuin tarvitaan lastensuojelun
toimenpiteitä. Toiminta asettuu tietyiltä osin lastensuojelun avohuollon rinnalle sitä tukien. Nuorten,
vanhempien ja perheiden kanssa järjestetään aktivointia, yhteistä toimintaa ja keskusteluja erilaisissa
kokoonpanoissa. Vuoden 2007 aikana toimintaa on tarkoitus järjestää Kaakkurissa, Kaijonharjussa, Tuirassa
ja Rajakylässä. Nuoret valitaan pienryhmään yhteistyössä kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa.
Mukana toimintaa järjestämässä ovat klubien lisäksi Oulun Seudun Setlementtiyhdistys ry.,
Setlementtinuorten liitto ry., Oulun kaupungin Nuorisoasiainkeskus, Oulun kaupungin peruskoulut, Oulun



seurakuntayhtymä, sosiaalitoimen alueellinen lastensuojelu ja poliisi. Reitille –hankkeen
kokonaiskustannusarvio on 38 000 euroa. (Harri Lamberg)

- LC Kajaani-Linna, ”Suuri laskiaistapahtuma”,   Tapahtumaan osanottajia oli 5000, tapahtuma järjestettiin
38. kerran. Mukana järjestelyistä vastasi LC Kajaani/Pietari. Tapahtuman osanottajilla oli mahdollisuus
osallistua: rekiajeluun, ratsastukseen, koiravaljakkoajeluun, moottorikelkka-ajeluun, hoijakkaan ja
ammuntaan. Lisäksi tarjolla oli ongintaa, grillimakkaraa, muurinpohjalettuja, vohveleita, kahvia ja kuumaa
mehua. Myyntituotto kolmen tunnin tapahtumassa oli noin 5 700 euroa. Se käytetään lasten ja nuorten
hyväksi. (Tapio Sarlin)

- LC Oulu/Oulujoki, ”Klubin kehityspäivä”, Klubin Futura –tapahtumaa vietettiin 18.6.2006 Oulujoki –risteilyn
merkeissä. Risteilyn aikana Oulujoen varrella asuvat veljet esittelivät joen varren asutusta sekä joen
historiaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Oulun ja Muhoksen rajan tuntumassa rantauduttiin klubin
presidentin Martti Turkan kotilaituriin, siellä nautittiin puoliso, lady Eeva-Liisa valmistamaa lohikeittoa. (Tero
Juntunen)

”Lakeuden sissien sotataipaleelta kirja”, Lakeuden lionsklubit ovat taloudelliseti tukemassa ”Sissipataljoonan
3:n ja 15. Prikaati I pataljoonan taistelun tie” –kirjahanketta. työryhmässä ovat lionit Heikki Marttila, Terho
Lipsonen ja Kalevi Kiviniitty. Muina jäseninä ovat Pekka Keränen, Reijo Sallinen ja Risto Härmä. Kirja
julkaistaan sissien työn kunnioittamiseksi ja viestiksi tuleville sukupolville. Kirjan erikoissisältönä ovat yli
kahdenkymmenen sissin henkilökohtaiset haastattelut. Siinä ovat kahden asiantuntijan, Kalle Korven ja
Pekka Visurin, kirjoitukset. (Kalevi Kiviniitty)

”Limingan leijonat partiokämppää rakentamassa”, Partiotyön tuki ry aloitti projektin ”Partiokämppä”
suunnittelun lokakuussa 2005 tavoitteena saada partiolaisille hyvät ja toimivat tilat. Myönteinen päätös
rahoituksesta saatiin helmikuussa 2006. LC Liminka-Liminganlahti on tehnyt talkootunteja yli 2000 alkaen
tien teosta helmikuussa 2006. Talkoopäällikkö on vastannut siitä, että kaikilla talkoolaisilla on ollut
mielekästä tekemistä aina tiistai-iltaisin rakennuspaikalla. Projektin kokonaiskustannus on 130 000 euroa,
josta on saatu tukea EU:lta 55 000, Arne Ritari –säätiöltä 7000 sekä LC Liminka-Liminganlahdelta 3000
euroa.  Partiolaiset ovat keränneet omarahoitus –osuuden 16 000 euroa. LC Liminka-Liminganlahti valitsi
partiokämpän Punaisen Sulan alueelliseksi tukikohteeksi. Klubin tuki keräyksestä, 6500 euroa (40 %
myynnistä), tuli suoraan kämpälle. Muita yhteistyökumppaneita ovat  mm. MTK:n paikallisosasto, Limingan
ja Lumijoen-Lapinniemen jakokunnat, Lumijoen metsästysyhdistys, Limingan sähköosuuskunta, LC
Liminka-Lakeus, sekä Pohjan laulu, joka konsertoi partiokämpän hyväksi Heikki Sarvela –salissa keväällä
2006. Lisäksi kämppäprojektia ovat tukeneet useat partiotyön kannattajat henkilökohtaisilla raha- ja
työpanoksilla. Limingan Niittykärpät on yksi Suomen suurimmista eräpartiolippukunnista. Lippukuntaan
kuuluu lähes 500 nuorta Limingasta ja Lumijoelta. (Juha Marttila)

- LC Vihanti,  skeittipuiston rakentajina,  ”Skeittaajat tyytyväisiä”, Suunnittelut käynnistettiin kaudella
2003-2004, puisto valmistui vuonna 2005. Ensimmäisenä toimintakesänä rakennettiin talkoovoimin kuusi
skeittitelinettä nuorilta kerättyjen ehdotusten pohjalta. Hankkeen kustannukset olivat noin 32 000 euroa.
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen myöntämää ALMA –rahaa saatiin 40 % kustannuksista. Klubin
omarahoitus kerättiin julkaisemalla vuodesta 2002 alkaen vihantilaista vuosikalenteria
yhteistyökumppaneiden tukemana. Klubi sai tukea hankkeelle myös Arne Ritari -säätiöltä. Tulevina kesinä
puistoa täydennetään uusilla telineillä. Skeitti –aktiviteettiin kuuluu myös kurssi lajin harrastajille, joita on
monen ikäisiä. (Petri Turula)

LC Pulkkila-Piippola, ”Toimintakausi alkaa aurausviittatalkoilla”, Jokasyksyisissä aurausviittatalkoissa
reippaalla vesurinheilutuksella ja riukujen rahtauksella saadaan yhden iltarupeaman aikana kokoon jopa 50
kpl 200 viitan nippua ojanpenkalle odottamaan. Työtilaus vaatii useamman illan kokoontumisen. Viime
syksystä lähtien sopimukseen tilaajan kanssa on kuulunut vielä heijastinnauhan kiinnittäminen jokaisen
viitan latvaan. Makkaranpaisto- ja kahvittelutauot rivakan työn lomassa antavat tilaa klubiaiheisiin
keskusteluihin. (Katja Haaraniemi)



- ”Kahden kunnan tempauksia”, LC Pyhäjoki-Merijärvi 30 vuotta, juhlat 5.12.2006! Monenlaisista
aktiviteeteista mainitaan erilaiset talojen korjaukset, maalaukset, ikkunaremontit ja kattotyöt. Niitä on tehty
sekä talkoilla vanhuksille ja myös korvausta vastaan muille. - Mukavia ovat olleet myös yhteiset talkoot
luonnossa, kuten sähkölinjojen raivaukset ja metsänistutukset. - Jo vuodesta 1980 klubilaiset ovat
sytyttäneet kynttilät sankarihaudoille ja ovat olleet seuraamassa partiolaisten soihtukulkuetta
itsenäisyyspäivänä. - Vanhusten muistaminen joulukuusella ja joululauluja laulamalla on ollut pitkä perinne.
- Alkuvuosina valistustalolla pidettiin huutokauppaa, jossa huutokaupattiin paitsi vanhaa tavaraa ja antiikkia,
myös ORJIA! Ihmiset saivat huutaa sekä leijonia, että heidän lady-puolisoitaan orjiksi yhden päivän ajaksi. -
Viime kesän työponnistus oli Ekovessan rakentaminen Hanhikiven Kiertäjät -partiolippukunnalle Pyhäjoen
Rajaniemen rantaan. - Punaisen Sulan keräyksen tuotolla klubi tukee Pyhäjoen Merijärven iltapäiväkerhojen
toimintaa. - Tulevana vuonna ohjelmassa on silmälasikeräys. - Klubi kustansi myös ladyjen kanssa kaksi
nuorta Italiaan kansainväliselle nuorisoleirille. Leirimatka oli jatkoa kesän 2005 KV -nuorisoleirille Pyhäjoella.
(Vesa Heiskari)

- LC Hailuoto, ”Perinteistä rukiin käsittelyä”, Klubi toteutti perinteisen rukiin käsittelyn Hailuoto-seuran
opastamana ja avustamana kesällä 2006. Työt aloitettiin elokuun 16. päivänä Pöllän tien varrella olevalla
pellolla.. Noin 1000 neliön peltoalan rukiin saatiin lahjoituksena. Jyväsato alueelta oli 175 kg. (Juhani
Niemelä) …toiminnallisia kuvia työvaiheista!

- ”LC Muhoksen tukemana kansainvälisiä suhteita rakentamassa, Pohjois-Suomea Euroopan sydämessä,
Brysselissä edustaa European North Lapland-Oulu EU aluetoimisto, jossa sain LC Muhoksen tukemana
suorittaa yliopisto-opintoihini kuuluvan harjoittelun syksyllä 2006.” Niina Saloranta

- LC Ruukki, ”Jätkänkynttilöitä talkootyönä”, Klubi osallistui Ruukissa 30.11.2006 joulunavaukseen
valmistamalla tilaisuuteen jätkänkynttilät talkoilla. Klubi osallistui myös Paavolan joulunavaukseen 3.
joulukuuta viemällä tilaisuuteen jätkänkynttilät ja sytyttämällä ne. (Teksti ja kuvat Juha Kauppila)

- LC Kajaani/Vuohenki, ”Grillikatos palvelukotiin”, 35 -vuotissyntymäpäiväjuhlassaan klubi antoi lupauksen
tukea Palvelukoti Kesäheinän toimintaa sekä taloudellisesti, että leijonien työpanoksella. Grillikatos
toteutettiin ”avaimet käteen” –periaatteella. Tavara hankittiin Honkarakenne Oyj:ltä, kustannuksiin saatiin
avustusta Arne Ritari –säätiöltä, talkootöitä klubilaisilla kertyi sata tuntia. Grillikatos luovutettiin
juhannusviikolla 2006. (Matti Pitkänen)

- ”Lastenjuhlat Talvikankaalla”, Pyhäinmiesten päivän piristykseksi LC Oulu/Hannat ja MML-Korvensuora
järjestivät koko perheen tapahtuman Oulussa Talvikankaan monitoimitalossa. Lapsille oli tarjolla paljon
monipuolista ohjelmaa, musiikkia, askartelua, kasvomaalausta, ongintaa, onnenpyörä ja arvontaa sekä
herkuttelua leivonnaisilla ja kotitekoisilla karkeilla. Jo syksyiseksi perinteeksi muotoutunut tapahtuma keräsi
ennätysyleisön. (Marjukka Lieppinen)

- ”LC Oulu/Sarojen aktiviteetti huolenpitoa vanhuksista: Leivonta-apua, teatteriretkiä, yhdessäoloa…”
vähimmilläänkin kaikkea yllä mainittua. Sitoutuminen vuosia kestävään toimintaan on tärkeää. (Inkeri
Hietanen ja Lea Pihkala)

TERVALEIJONA Tiedotuslehti helmikuu 2008

- ”Veteraaneille isänpäivälounas”, LC Oulu/Terva tarjosi 30. kerran sotiemme veteraaneille perinteisen
isänpäivälounaan Merikosken Ammatillisen koulutuskeskuksen tiloissa. Lounaalle osallistui noin 200
veteraania, kuten aikaisempinakin vuosina.

- ”Puuliiteri Kehitysvammaisille”, LC Oulu/Pokkitörmä on tehnyt yhteistyötä Oulun Kehitysvammaisten Tuki

ry:n Oulun Hietasaaressa sijaitsevan Koivulan toimintakeskuksen kanssa usean vuoden ajan. – Pihapiiristä



puuttui puuliiteri, joten Pokkitörmän klubilaiset rakensivat hirsiliiterin viime kesän aikana. Työt tehtiin

talkoilla ja varat koottiin yritysten ja klubin lahjoituksina sekä ARS:n tuella.

- ”LC Oulu/Raatti monessa mukana”, Kirkkokyyditys ja kirkkokahvit on ollut klubin perinteinen

palveluaktiviteetti jo yli 20 vuotta ja perinne jatkuu. Lionit hoitavat kuljetukset, puolisot kahvitarjoilun ja

viime vuosina klubin Laulavat Leijonat ovat esittäneet lauluja sekä tahdittaneet yhteislauluja.

- ”Kolmen klubin yhteinen sauna-aktiviteetti, ”Partiolippukunta Koskiveikot on Oulussa toimiva

sisupartiolippukunta. Tarve tehdä lippukunnalle lähiretkeilykeskus toteutui vuonna 1997 oululaisten klubien

yhteisrahoituksella ja varasto/huoltorakennus valmistui seuraavana vuonna LC-Oulu Sillat tekemänä.

Keväällä 2006 aloitettiin rakentaa Martimojoen rannalle esteetöntä sauna- ja majoitusrakennusta. Tämä

aktiviteetti toteutettiin LC Oulu, LC Oulu/Sillat, LC Oulu/Hannat –yhteishankkeella. Kokonaiskustannukset

olivat 32 500 euroa. ARS:ltä saatiin niitä kattamaan 8 000 euroa.  Kahtena kesänä työtynteja kertyi 1330 ja

ajokilometrejä 7700. Yhteistyökumppaneilta saatiin tavaralahjoituksina 2495 euroa.

- ”Kuntouttava päivätoiminta ikääntyneille”, LC Oulu/Oulujoki teki päänavauksen järjestäessään yhteistyössä

Oulujoen seurakunnan ja Caritas-Kodin kanssa ikääntyneiden päivätoimintaa. Kaksipäiväisen kuntoutuksen

tavoitteena on löytää toimintatapoja kotona selviytymisen tukemiseksi. Kesäkuun alussa ensimmäinen

kahdeksan hengen ryhmä nautti olostaan erilaisten hoitojen,. liikunnan ja keskustelujen parissa. Klubin

panos taloudellisen tuen lisäksi on ollut järjestää kuljetukset osallistujille aamuin illoin.

- LC Tyrnävä ”Perunamarkkinoiden suosio lisääntyy” Ensi syksynä 27.9. markkinat järjestetään 18. kerran.

- LC Oulu/Raatti ”Lisää mahdollisuuksia nuorten ja lasten harrastuksiin”, Heinäsalmikodissa Oulussa on

asukkaina kuntien sijoittamia kouluikäisiä 11-20 –vuotiaita lapsia ja nuoria. Sijoittamisen taustalla ovat

useimmiten erilaiset oman kodin häiriötilanteet. LC Oulu/Raatti on päättänyt avustaa Heinäsalmikodin

toimintaa pitkäjänteisesti viiden vuoden ajan lahjoittamalla kesäleirien varusteisiin, kuljetuksiin ja muihin

kuluihin yhteensä 5 000 euroa. Tuosta summasta on lahjoitettu viime kesänä 2 200 euroa, josta osa oli

ARS:ltä. Suomussalmelle tehdyn luontoretken –leirin varusteiksi Heinäsalmikoti hankki retkikeittimiä,

telttapatjoja, reppuja, sadevaatteita ja muita retkeilytarvikkeita. Osa summasta käytettiin kuljetuksiin. Leiri

oli Suomussalmen Kerälän kylässä Autioniemen tilalla ja ajoittui syyskesään, juuri ennen koulujen alkua.

- ”Kuumaa mehua jouluaattona hautausmaalla kävijöille” , LC Muhoksen aktiviteetti viidennen kerran, noin

500 kävijää

- ”Lions Quest koulutusta Haukiputaalla” Jo kolmannen kerran Haukiputaan lionsklubit LC Haukipudas ja LC

Haukipudas-Kello järjestivät kunnan oman Lios Quest –koulutuksen yhteistyössä kunnan sivistystoimen,

lionsliiton ja piirin koulutusvastaavien henkilöiden kanssa.  Tälllä kertaa 15 haukiputaalaista opettajaa

osallistui koulutukseen, muista I-piirin klubeista lähetettii yhdeksän opettajaa ja kolme muuta kasvattajaa,

yhteensä koulutettavia oli 27.

- ”Verratonta vettä”, LC Vihanti aloitti kaudella 2006-2007 nuorisoaktiviteetin, jossa tuodaan esille puhtaan

veden positiivisia vaikutuksia sekä kannustetaan nuorisoa nauttimaan sitä. Tavallinen vesi on paras janon

sammuttaja – ja se on hyvä hampaille ja elimistölle.

- ”Leijonat Hailuodon siikamarkkinoilla” LC Hailuoto on ollut mukana markkinoilla alusta lähtien, vuodesta

1992.  Kävijöitä kaksipäiväisillä markkinoilla on noin 4000 henkeä. Siikamarkkinat ovat LC Hailuodon yksi



tärkeimmistä tapahtumista, joka tarvitsee onnistuakseen pienen klubin kaikkien jäsentensä aktiivista

osallistumista.

- ”Perheittäin aktiviteetissa mukana” LC Kajaani/Linna on aloittanut uutena aktiviteettina mainosten

liitteittämisen sanomalehtien välissä. Työtä tehdään vähintään kerran kuussa.

- ”Laskiaisilottelussa yli 4000 henkeä”, Kajaanin vanhin leijonien järjestämä tapahtuma LC Kajaani/Linnan

laskiaisilottelu järjestettiin perinteiseen tapaan laskiaissunnuntaina 3.2.2008 41. kerran. Lakiaisilottelu kerää

vuosittain 4000-5000 osallistujaa. Tapahtuma on lähtenyt liikkeelle 1967 ja sen jälkeen sitä on vietetty joka

vuosi, milloin kovass pakkasessa, milloin tuiskussa ja tuulessa, joskus jopa vesisateessa.

- ”DigiTV-apua kirjastoissa ja digiasennuksissa”, LC Oulu/Sillat käyvät ahkerasti asennuskeikoilla.

- ”LC Puolanka: Liukastumisen torjuntaa ja puuhaa lapsille”, Uutena aktiviteettina klubi jakoi viime syksynä

lähes kolmesataa muovisankoa täynnä hiekoitussepeliä ikäihmisille ja vammaisille. – Pisimmät perinteet

ovat kevättalven lastentapahtumalla, jonka klubi järjestää yhdessä MLL:n kanssa; ohjelma sisältää mm. alle

kouluikäisten hiihtokisa, moottorikelkka-ajelua, poniratsastusta, ongintaa, arvontaa ym.

- ”LC Pulkkila/Piippola järjesti viime lokakuussa Siikalatvan hyväntekeväisyyskonsertin, joka oli samalla

Piippolan uuden liikuntahallin avajaistapahtuma. Väkeä oli hallin täydeltä n. 400 henkeä.

- ”Pyhännällä kannustetaan yhteistyöhön” Pyhännän jouluavajaisiin oli kytketty mukaan jouluvalohankkeen

toteutus ja käyttöönotto. LC Pyhäntä toimi mm. jouluvalo- ja joulunavajaistapahtuman koordinaattorina.

Hankkeen rahoittamiseen klubi osallistui 500 eurolla.

TERVALEIJONA Tiedotuslehti helmikuu 2009

- ”LC Kempele Sampolan toimintaa” - aidanmaalaus ja halonhakkuutalkoot – kuvallista kerrontaa

- ”Perunamarkkinoilla lähes 5000 kävijää”, markkinat nyt 15. kerran, mukana kuva väkijoukosta

- ”Pääsiäiskokko Oulun Lammassaaressa”, LC Oulu, kuva kokosta

- ”Hailuodon leijonat siikamarkkinoilla”, LC Hailuoto hjoiti markkinoiden liikennejärjestelyt. Klubi on ollut
mukana markkinoilla alusta alkaen. (hyvät kuvat toiminnasta tapahtumapaikalla)

- ”Pattijoen leijonat lahjoittivat turvallisuutta, Lasten halutaan näkyvän liikenteessä”, klubi lahjoitti kaikille
250 päiväkoti- ja perhepäivähoidon lapsille heijastinliivit

- ”Kivien puhdistamisesta lauluun ja turvaliiveihin”,  LC Paltamo, kuvia aktiviteeteista

- ”Limingan Niittykärpille arvokas syntymäpäivälahja”, Rakennus on suuren alueellisen talkootyön tulos.
Työn ovat toteuttaneet LC Liminka-Liminganlahti yhdessä Limingan Partiotyön Tuki ry:n kanssa.  Kaikkiaan
leirikeskuksen kompleksin kiinteä rakennelma on 140 metriä pitkä. (Jukka Raitio)

- ”Muhoksen klubilla puuhakas kausi”, Leijonamotoristien kokoontumisajot 11. kerran, syyskuussa puiden
raivaus 95 –vuotiaan virolaisen veteraani Aadu Regin tontilla., lokakuussa veteraanikeräys,
itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona sytytettiin kynttilät sankarihaudoille – (klubin mehutarjoilusta
hautausmaalla nautti 600 viluista haudalla kulkijaa), kuljetettiin vanhuksia vanhusten kirkkopyhän
jumalanpalvelukseen, kevätkaudelle on ohjelmoitu perheliikuntapäivä, teatteriretki, vapputapahtuma…
Pertti Marttinen, tiedotussihteeri



- ”Terveiset Pyhännältä”, LC Pyhäntä, Kalenteriprojekti 2001-2010  (v. 2009 kalenteri esittelee 100 vuotta
täyttävän kunnan historiaa),  - toinen projekti on Avantouimareiden saunahanke, saunassa on löylyhuone,
johon mahtuu kerrallaan toistakymmentä kylpijää, erilliset pukeutumistilat naisille ja miehille sekä
sosiaalitila kahvinkeittoa ja kalustoa varten. (Lion Juhani Mahosenaho,Pyhäntä)

-”LC Oulu/Pokkitörmällä 50-v juhla)” Klubille on valmistunut historiikki, klubin yhtenä ominaispiirteenä ovat
ollee musiikkiin liittyvät aktiviteetit, kirpputoritoiminnassa LC Pokkitörmä on ollut tiennäyttäjä. (Heimo
Turunen)

-” Luonto yhdistää ihmisiä” LC Vaala tukee Vaalan yhtenäiskoulu kolmivuotisessa Comenius-projektissa,
jonka nimenä on ”Luonto yhdistää ihmisiä”. Vaalan yhteiskoulun lisäksi projektissa on mukana Kääpa
Pöhikool Virosta, Friedrich-von-Spee-Gesamtshule Paderbornista Saksasta ja Arpad Vezer Altanos iskola
Debrecenistä Unkarista. (Reijo Kaurala, Kauko Laitinen)

-” Linnuille koteja Suomussalmella”, LC Suomussalmi/Kianta valmisti linnunpönttöjä ja myi niitä LC
Suomussalmen torilla vapputapahtumassa, myymättä jääneet pöntöt klubi kiinnitti Kiantajärven rannan
puihin. Klubi aikoo huoltaa pöntöt ennen pesimäkausien välillä.  Kuva ja teksti, Ahti Kaikkonen

- ”Pokkitörmän ladyilta pehmoleluja ensi- ja turvakotiin”, Laitoksen johtajattaren toivomuksesta ladyt ovat
myöhemmin ostaneet taloon nukkekodin, jääkiekkopelin, CD –kasettiradion ja rooliasuja – myös villaiset
tuliaiset taloon ovat aina tervetulleita. Teksti Maaria Leinonen, Kuva: Osmo Lappalainen

- ”Suomussalmen koululaiset Espanjassa: Matka antoi intoa kielen opiskeluun”, Suomussalmen kirkonkylän
koulu on mukana Comenius-projektissa – yhteistyökoulut löytyivät Latviasta, Grundzalesta ja Espanjasta
Madridista. Projektin puitteissa vieraillaan jokaisessa maassa, tutustutaan ihmisiin, maihin ja kulttuuriin.
Suomussalmen leijonat tukevat projektia.

- ”LC Kuhmo osallistui Naisten Messuille Kuhmossa”, tuotteina olivat leivonnaiset, tonttu-ukot, kauralyhteet,
ja jätkänkynttilät (Leo Väisänen)

- ”Kuvakalentereita Haukiputaalta ”,  LC Haukipudas-Kello on valmistanut jo kahdentoista vuoden ajan
kuvakalentereita paikkakunnan historian, nähtävyyksien ja viime aikoina kylien vanhimpien rakennusten
esittämiseksi taide- ja valokuvien. Valokuvat ovat kunnan arkistosta ja lion Kari Holman kuvaamia.
Taidekuvat on tehnyt taiteilija Kari Holma.

- ”Hauskaa ja hienotunteista hannailua”, LC Oulu/Hannoissa on löydetty viime vuosina jäsenten
näköinentapa toimia ja toteuttaa leijona-ajatusta. Marraskuussa Hannat järjestivät vuotuisen lastenjuhlan.
Tänä vuonna juhla järjestettiin juuri vihityssä Kaakkurin monipalvelutalossa. Susanna Saralinna

- ”Laskiaisriehaan noin 5000 osallistujaa Kajaanissa” Juhani Alanen LC Kajaani Linna, käytössä entisaikojen
hoijakka

- ”Vuosikalenterit hyvänä aktiviteettina Vuolijoella” , kuva-aiheet lähialueelta

- ”Lumiveistoksia lastenkäyttöön Raahessa”, Ystävänpäivänä 2009 Fantti-klubi järjesti lumiveistoskilpailun
Raahen keskustassa. Sinne on jäädytetty luistelualue, ja nyt toista kertaa kisaillaan lumen veistämisessä.
Kilpailukutsussa toivottiin tilataideteosten olevan sellaisia, että lapset voivat käyttää niitä myöhemmin
ulkoleikeissään.

TERVALEIJONA , helmikuu 2010

- ”Kansainvälinen järjestömme murroksen edessä”, Maailmanlaajuinen kampanja ”move grow” käynnissä,
päämääränä  lisätä jäsenmäärää. Kampanja on tuottanut vuoden vaihteeseen mennessä maailmaan



maailmaan 12 500 uutta jäsentä, suurimman osuuden kasvuun ovat tuoneet naiset, 8074! Suomen lioneilla
on menossa ”Suomi johtoon –kampanja, tavoitteena on saada suomalainen ehdokas Harri Ala-Kulju toiseksi
kansainväliseksi presidentiksi 2011. (Jorma Soikkeli, piirikuvernööri

- ”Yhteistyöesitys oululaisille klubeille, käytettyjä silmälaseja tarvitaan Sri Lankassa – oululaiset lionsklubit
keräämään kierrätettäviä silmälaseja!!!” (Tauno Siik, Esko Toiviainen)

- ”Aattokaronkka”, Oululaiset klubit viettivät itsenäisyysjuhlaa Talvisodan alkamisen 75 –muistopäivänä
5.12.2009. Järjestämisvuorossa olivat LC:t Avain, Hannat, Oulu ja Oulujoki. Juhlan aikana arvat kävivät hyvin
kaupaksi. Tuotto lahjoitettiin Oulun Tyttöjen Talon toimintaan. (Marja Manninen)

- LC Oulu/Oulujoki, ”Ekaluokkalaiset lukuharrastuksen pariin”, Lady Terttu Aakko julkisti lokakuussa 2009
satukirjan ”Kultainen sydän”. Kirjan kohderyhmä on 6-12 –vuotiaat. Klubi lahjoittaa kirjan kaikille oman
toimialueensa koulujen ekaluokkalaisille (100 koululaista). Tavoitteena on lisätä innostusta lukemiseen.
(Antero Aakko)

- ”Auta leijonaa auttamaan”, AR –säätiön hallitus on julistanut Lions-ritarien hankinta –ja
adressinmyyntikilpailun kaudelle 2009-2010.

- ”Arne Ritari –säätiö tukee klubien aktiviteetteja”, LC Oulu ja LC Oulu/Sillat ovat tukeneet oululaista
Koskiveikot –partiota usealla lahjoituksella ja työpanoksella partiokämpän kunnostuksessa ja
rakentamisessa monen vuoden aikana. LC Oulu/Hannat on ollut muonittamassa rakentajia.  AR –säätiöltä on
saatu apurahaa rakentamiseen yhteensä 8000 euroa vuoden 2006 aikana.

- ”Sota-ajan laulukavalkadilla energiansäästölamppuja sotainvalideille”, LC Oulu/Pokkitörmä ja LC Oulu/Sillat
järjesti laulujen esitystilaisuuden Talvisodan syttymisen vuosipäivän aaton aattona 28.11.2009
Pohjankartanon juhlasalissa. Esityksestä vastasi vuolijokelainen laulu- ja ohjelmaryhmä TuuMa.  Tilaisuuden
tuotolla järjestäjäklubien lionit vaihtavat noin sadalle halukkaalle sotainvalidille energiansäätölamput
hehkulamppujen tilalle.

- ”13 klubia mukana seppeleenlaskutilaisuudessa”, LC Oulu/Siltojen vuorossaan järjestämä, Lions-viikon 36.
”Seppele-aktiviteetti” suoritettiin 16.1.2010 Oulussa, Intiön hautausmaalla. Seppele laskettiin Oskari
Jauhiaisen tekemälle yhteismuistomerkille ”Taistelu on päättynyt”. Muistomerkki sijaitsee hautausmaan
etelälaidalla korttelissa 42.

- ”Yli 25 –v isänpäivän juhlalounaita sotiemme veteraaneille”, LC Oulu/Terva (alkuperäiseltä nimeltään
Rajakylä) on tarjonnut 26 vuoden ajan Isänpäivän juhlalounaita. Pitopaikka on vaihtunut useaan kertaan.
Alkuvuosina se oli Pohjankartano, jolloin ruoka valmistettiin jäsenten ja puolisojen talkootyönä. Seuraavaksi
juhla järjestettiin Rajakylän koululla, edelleen talkootyönä. Muutaman vuoden jälkeen juhla siirrettiin Oulun
kasarmialueen ruokalaan, jossa ruoan valmisti ammattihenkilökunta. Viimeisten 11 vuoden aikana
pitopaikkana on ollut Ravintola Luovi, aikaisemmalta nimeltään Merikosken Ammattioppilaitoksen
ruokasali. Lounastapahtuma on koettu myös mitä parhaimpana sosiaalisen kanssakäymisen ja yhdessäolon
tilaisuutena. (Aaro Väyrynen)

- ”Videokokous vähentää kokousmatkoja – Uutta käytäntöä Ylä-Kainuusta”, Pitkien välimatkojen 3. alueen 3.
lohkossa (LC-Hyrynsalmi, LC-Paltamo, LC-Puolanka, LC-Suomussalmi, LC-Suomussalmi/Kianta) toteutettiin
lohkonkokous vuoden 2009 lopulla videokokouksena. Tiettävästi Lions-järjestössä ei ole vastaavaa kokousta
kovinkaan usein pidetty, kenties ei koskaan. (Eino Tolonen)

-”LC Tyrnävän suurin vuosittainen aktiviteetti on Perunamarkkinat”, Vuoden 2009 Perunamarkkinoilla oli
kävijöitä yli 6000 ja markkinoille osallistuvia torikauppiaita yli 100.  Yhteistyössä tapahtuman järjestämisessä
ovat urheiluseurat, joita LC Tyrnävä avustaa saamillaan perunamarkkinatuloilla, myönteisellä
suhtautumisellaan Tyrnävän kunta auttaa tapahtuman järjestämsitä monin tavoin. Saadut tulot lahjoitetaan



tyrnäväläisille (esim. koululaiset, urheiluseurat, partion nuorisotoiminta, vähävaraiset perheet, vanhukset,
vammaiset).

- LC Hailuto, ”Pääsiäiskokko Hailuodossa”, Klubi on järjestänyt lankalauantaikokon useana vuonna
perinnetiedon säilyttämiseksi. Kokko sytytetään päivällä, jotta tilaisuudesta on saatu perhetapahtuma.
Järjestelyissä ovat olleet mukana myös 4H, MLL, SPR ja kaksi yksityishenkilöä ilmaisella
moottorikelkka-ajelutuksella. Klubi tarjoaa kävijöille ilmaiset pullakahvit, jonka 4H tarjoilee. Kävijämäärä oli
viime keväänä noin 400 henkilöä. (Teksti Juhani Niemelä, Kuva Oiva Tanskanen)

”Lions-info Hailuodon yläkoululaisille”, Tapahtuma oli Lions-toiminnan näkyvyyden sekä kotimaisen teeman
”Yhdessä nuorten kanssa ” tietoisku, sen toteuttivat Hailuodon leijonista Päivi ja Juhani Niemelä.  Samana
päivänä yksi koulun opettajista oli Quest-koulutuksessa. Osa hänen tunneistaan hoidettiin tietoiskun avulla.
LC Hailuoto tukee yläkoulun kolmen vuoden väliajoin tekemää leirikoulumatkaa. Päivän tilaisuudessa
luovutettiin leirikoulurahastoon 1000 euroa.  (Teksti Juhani Niemelä, Kuva Oiva Tanskanen)

- LC Kiiminki, ”Toivelevyprojekti, Klubi on ideoinut yhdessä kirjastotoimen kanssa menetelmän antaa
mahdollisuus nuorille saada kirjastoon haluamaansa musiikkia lainattavaksi. Kanavaksi valmisteltiin kunnan
internet –sivusto, jossa kirjastopalvelujen valikossa on kohta oman toiveen kirjaamiseksi. Toiveen voi
yhtälailla jättää kirjallisesti kirjaston asiakaspalvelussa. (Jari Toivonen)

-”LC Oulunsalo jakaa Paavon Päivän stipendin”,  LC Oulunsalon lion Paavo Kaijanen hukkui 10.6.1994 Vienan
Karjalassa Venehjärvellä suorittaessaan humanitaarista avustustyötä Suomen armeijassa jatkosodassa
palvelleelle vienankarjalaiselle Timo Lesoselle. Paavo Kaijasen muistoksi LC Oulunsalo on vuosittain jakanut
stipendin oulunsalolaiselle lapsi- ja nuorisotyötä tekevälle henkilölle tai yhteisölle. Paavo Kaijanen osallistui
ennen Venehjärven onnettomuutta monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön Oulunsalossa. (Matti Tieksola)

- ”LC Pattijoki juhli 30 –vuotista toimintaansa”, Juhlan tervehdyspuheessaan kummiklubin edustaja haastoi
juhlaväkeä laittamaan ”hatun kiertämään” ja muistamaan näin Haitin katastrofin uhreja. Keräyksen tuottona
saatiin kasaan 322,86 euroa. Summa lahjoitetaan Kirkon ulkomaanavun katastrofirahastoon välitettäväksi
kriisialueelle.  (Lauri Laajala)

- ”Urheiluhistorian merkkitapahtuma syksyllä Oulussa – Olympiarenkaat Yrjö Saarelan Hautakiveen”, Aloite
oli Nuorten Ystävät ry:n pääsihteeri Marja Irjalan.  Olympiarenkaiden paljastamisen suorittivat Oulun
Pyrinnön edustajat.  Olympiarenkaiden kiinnitys ajoitettiin Yrjö Saarelan pojanpojan, Nuorten Ystävät ry:n
pitkäaikaisen puheenjohtajan Seppo Saarelan 60 –vuotispäivään hänelle täytenä yllätyksenä.  Paikalla oli
Yrjö Saarelan jälkeläisiä puolisoineen, Nuorten Ystävien johtoa, Oulujoen seurakunnan kirkkoherra, sekä
median edustajia. - Vuosien varrella Nuorten Ystävät ry on tehnyt yhteistyötä monen I-piirin klubin kanssa.
LC Oulu/Oulujoki on ottanut erääksi tehtäväkseen vaalia kotiseutuhenkeä, perinteitä ja kunnioittaa
kotiseudun merkkihenkilöitä. Oulujokinen Yrjö Saarela on edelleenkin nykyisen Oulun ja
Pohjois-Pohjanmaan ainoa olympiavoittaja. Hän voitti 28 –vuotiaana kultamitalin Tukholman
olympiakisoissa vuonna 1912 kreikkalais-roomalaisen painin raskaassa sarjassa, yli 82,5 kg. Yrjö Saarela
viljeli Yli-Saarelan tilaa Oulujoella. Saarelan kaupunginosan päätien kaupunki on nimennyt Yrjö Saarelan
tieksi. LC Oulujoki on kirjoittanut Yrjö Saarelasta kirjan, ”Yrjön Saarela, painimattojen aristokraatti”, joka
julkaistiin vuonna 1984.  - Nuorten Ystävät  ry liittyy myös monessa muussa yhteydessä lionien. Esimerkiksi
yhdistys on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä huumevalistuksessa.  Yhteisenä projektina valmistui vuonna 2001
Suomalaisen yhteiskoulun oppilaiden ilmaisutaidon luokkien huumevalistusnäytelmä, josta tehtiin ”Hyppää
pois” –videotaltiointi.  Piirin klubit hankkivat niitä oman alueensa koulujen käyttöön. Videota on jaettu 720
kappaletta. Uusimpana yhteistyömuotona on syksyllä 2009 Oulussa ja Turussa Nuorten Ystävien ja lionien
yhteistyönä ”Vanhemmuuden vaikea pesti” –seminaari. Aiheen tilaisuuksissa on lastenpsykiatri Jari
Sinkkonen luennoitsijana.  Punainen Sulka 2006 –keräyksen tuotosta lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt
saivat huomattavan summan, jolla on ollut suuri merkitys myös Nuorten Ystävät ry:n toimintaan
kohderyhmän hyväksi. Yhteistyö järjestöjen kanssa tuottaa tuloksia. Lioneilla on hyvä organisaatio, joillakin



muilla järjestöillä omaa erikoisosaamistaan, yhteistyöllä voidaan kaikkea parhaalla mahdollisella tavalla
yhdistää.  (Seppo Saarela, LC Myllyoja/Haapalehto)

- LC Oulu/Raatti, ”Heinäsalmikoti Oulu/Raatti  Lions-klubin tuen saaja”, Klubi on sitoutunut lahjoittamaan
viiden vuoden ajan varoja kodin asukkaiden syksyisen retkipäivän toteutukseen (kuluvaan kauteen
mennessä lahjoitettu summa on 3800 euroa).  Lisäksi klubi lahjoitti Heinäsalmikodin pihalle
koripallotelineen ja kaksi palloa kesän ulkoliikuntaan antamaan virikkeitä lapsille ja nuorille.

- LC Pyhäntä, ”30 v merkkivuosia työn merkeissä”, On organisoitu erilaisia juhlia, avustettu nuoriso-, vanhus-
ja veteraanityötä, on tehty talkootyötä paremman elämänlaadun edistämiseksi ja oman toiminnan
ylläpitämiseksi. Olemme palkinneet kannustavia suorituksia ja luoneet puitteita kotimaisen kanssakäymisen
lisäksi kansainväliseen toimintaan osallistuen. – Yksi aktiviteetti on kuitenkin kantanut toimintaamme ylitse
muiden; Lions-kalenteria on kuluvaan kauteen mennessä julkaistu kymmenen vuotta, painosmäärä on
ylittänyt 30 000 kappaletta. – Tulevien vuosien ajatuksellisen ja toiminnallisen keskeisen haasteen
muodostaa oman arvomaailmamme yhteen sovittaminen toimintaympäristössämme tapahtuviin
muutoksiin. Pienenä klubina joudumme mittelemään voimiamme jatkuvan yhteiskunnallisen
rakennemuutoksen ilmapiirissä, jossa suuruuden voima näyttää muodostuneen itseisarvoksi, ei niinkään
toisistamme huolehtiminen ja yhteisöllisen elämisen laadun kehittäminen. Saavutetaanko klubin
perustamisajan henki ja tunnelma onkin enemmän, kuin mitä voimme itse aikaansaada. Riittääkö meillä
voimia siihen, että kaikkina aikoina uuden aikaansaaminen vaatii rohkeutta ja tarmoa tarttua ajan ilmiöihin
ja panna toimeksi. – Me Pyhännän lionit olemme purjehtineet tuulen myötä, mutta myös sitä vastaan.
Maatumaan emme aio jäädä nytkään, vaan suuntaamme eteenpäin yhteistyötä tehden kohti
inhimillisempää ja rikkaampaa elämää. (Lion Juhani Mahosenaho)

- ”LC Oulu/Avain on tuonut jouluapua ja –iloa lapsiperheille jo vuodesta 1978 lähtien”, Alun pienimuotoinen
apu on laajentunut, edellisellä kaudella avustuskohteita oli seitsemän perhettä, tällä kaudella apu
laajennetaan koskemaan kymmentä oululaisperhettä.  (Risto Miettinen)

- Nuorisovaihtari Italiasta, ”Terve, otatko nuorisovaihtarin Italiasta viikoksi?”...”Eiköhän se käy!”… Matteo
saapui,… seuraavat päivät: pesäpalloa, golfia, jääkiekkoa, jalkapalloa…, onneksi poikamme saapui
lomamatkaltaan ja nuoriso pääsi toteuttamaan oman ikäistensä kanssa toimintaa, joka vastaa nuorten omia
ajatuksia.  -Parhaita puolia nuorisovaihdossa oli myös se, että olimme Matteon vanhempien kanssa
kiinteässä puhelinyhteydessä koko ajan.  (Olavi ja Silja Tapaninen, LC Oulu/Sillat)

- LC Oulu/Oulujoki lahjoitti kuluvan kauden marraskuussa Omaishoitajat ja läheiset ry:lle 1000 euroa.
Yhdistys käytti varat omaishoitajien joulujuhlan järjestämiseen. Klubi lahjoitti myös kolmen tuhannen euron
arvosta ostokortteja Oulujoen diakonian käyttöön. Seurakunnan diakoniatyöntekijät jakoivat kortit apua
tarvitseville ennen joulua.

”Ystävänpäiväjuhlat on LC Oulu/Sarojen perinnettä”, Ystävänpäivää vietettiin aluksi Rotuaarilla tarjoten
kaikelle kansalle Lämmittävää juomaa ja Sarojen itse leipomia vaaleita makeita vanhanajan Sydänleipäsiä.
Parin vuoden jälkeen järjestettiin ensimmäiset Ystävänpäiväkarkelot Lastentarhaopettajaopiston tiloissa.
Toisesta kerrasta lähtien saatiin käyttöön Oulun kunnianarvoisan Lyseon juhlasali.  Karkeloissa on tarjolla
hyvää ruokaa, juomaa ohjelmaa runsaat arpajaiset ja hyvä tanssiorkesteri. Siellä tapaa ennustajia, jotka
tulkitsevat vanhojen uskomusten mukaan.  Illan ajan tuo Ranskalainen kahvila suuren maailman tyyliä Oulun
pakkasiin. Juhlien koko tuotto lahjoitetaan lapsille, nuorille ja vanhuksille.  (Anja Suvanto, LC Oulu/Sarat)

- ”LC Haukipudas/Kello perustama Haukipudas –hiihto 31. kerran.

- ”Heijastimet heilumaan”, LC Oulu/Terwa lahjoitti heijastimia Jäälin koululle.

- LC Sotkamo/Vuokatti, ”Sotkamossa toimitaan”,  Sotkamon lions-klubien yhteistoiminta kauden
pääteemana, toimintaa: 114 pyöräilykypärää Sotkamon ekaluokkalaisille, Sotkamon puhelin- ja
palveluhakemisto päivitettiin, Mehun jako Vuokatin maraton huoltopisteellä, Makkaran ja glögin myyntiä



Vuokatissa Nordic cup –hiihtokilpailuissa 20.12.2009 (pakkasta 25), I-piirin golf –kisat 12.9.2009, SSL:n SM
kilpailu Kokkolassa 7.-8.8.2009, Lohkon keilakilpailu kisattiin Vuokatin keilahallissa, Sotkamon klubien
välinen golf-kisa pelattiin Katinkullassa 15.6.2009 (LC Sotkamo voitti yhdellä pisteellä), Kolmos-alueen
2-lohkon pilkkikilpailu pilkittiin Kuhmon Ontojärvellä kevättalven kauniissa säässä (Kiertopalkinto jäi
järjestäjien haltuun), SLL:n vuosikokouksessa Haminassa kesäkuun alussa hieman viileä viikonloppu.
(Jokaiseen lueteltuun tapahtumaan liitetty kuva koko aukeaman kattavassa esityksessä)

- ”Viikateniiton MM-kisoja niitetään uudella paikalla Limingassa”,  Aktiviteettia on toteutettu vuodesta 1992
lähtien. LC Liminka/Liminganlahti ja seurakunta ovat tehneet 10 vuoden vuokrasopimuksen. Sopimus
sisältää niittoalueen peruskunnostuksen ja vuotuisen ylläpidon. Alue salaojitettiin, että saatiin
käyttötarkoitukseen sopiva ja kaikille kisailijoille tasalaatuinen niittoalue.  Uusi niittopaikka sijaitsee
kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla vanhan Limingan alueella. Viereen raivattin yhteistyönä tilava
paikoitusalue, joka tulee palvelemaan sekä seurakuntaa, että viikateniittotapahtumaa. Alueen takana oleva
puistoalue kunnostettiin samassa yhteydessä. Uusi kisa-alue on selkeä kokonaisuus, joka tukee myös kisojen
oheistoimintaa. (Jari Toikkanen)

- ”Pysy kuulolla 2010 – näe lioneita, Toimintavuoden tärkein kampanjamme!”, Suomen Lions-liitto ja
Kuuloliitto ry ovat sopineet yhteisen näkyvän ja kuuluvan kampanjan. Tarkoituksena on auttaa
kuuloyhdistyksiä järjestämään kuuloseulan, kiertävän auton liikkuminen alueella ja ehkäistä lasten ja
nuorten kuuloperustaista syrjäytymistä, auttaa yhdistysten toimintaa suorittamalla varainhankintaa
apuvälineiden hankkimiseksi sekä auttaa yhdistysten jäseniä palveluaktiviteetein. Kampanja alkaa
varainkeruulla heti ja päättyy 31.5.2010. Tavoitteena hankinnat: kannettavat induktiosilmukkasalkut
(2500-3000e/salkku)sekä silmukan testauslaitteet (500e/testeri). (Kampanjavastaava Olavi Tapaninen)

- ”Kuhmon Helenoilla paljon ideoita”, LC Kuhmo/Kuhmonniemen liitännäisklubi, toiminut vuoden: marketin
inventaariot, kirkkokahvien järjestelyt ja tarjoilut, laulu- ja kahvitilaisuudet vanhusten hoitokodeissa, ,
vierailu Kalevalan kuntoutuskeskuksessa, mukana ”Lämpöä Karjalan lapsille” –liinavaatekeräyksessä. (Sinikka
Soikkeli)

- ”Hemmottelua Utajärvellä”, Merilän kartanossa vietetty I-piirin puolisoiden (naisten) hemmottelupäivä,
jossa, Laulavat leijonat Oulusta vierailivat päivän piristykseksi. (Mirja Manninen).

-”LC Oulu/Hannat uudistaa lion-toimintaansa”, Johtavana ajatuksena pidetään jäsenten viihtymisen
tärkeyttä, onnistuttu uudistamaan yleisesti lionstoimintaa; vuosikokous Haminassa hyväksyi uuden
sävellyksen ja sanoituksen ”Leijonahenki”. (Susanna Saralinna)

- ”Viimeinen matka” muistomerkki Hyrynsalmelle, LC Hyrynsalmi puuhaama muistomerkki paljastettiin
13.9.2009. Muistomerkki kertoo työvelvollisten ja lottien uupumattomasta työstä Hyrynsalmen kirkon
luona, jossa Suomussalmen talvisodan taisteluissa kaatuneet miehet huollettiin arkkuihin arvokkaalla tavalla
kuljetettavaksi kotiseurakuntiin haudattavaksi.  (Lähde: Juha Hankilan lehtijuttu Ylä-Kainuussa)

TERVALEIJONA, helmikuu 2011

Kauden 2009-2010 yhteenvedosta poimittua; ”Kummilapsitoiminta”; pj Osmo Lappalainen LC
Oulu/Pokkitörmä osallistu useisiin kokouksiin ja tilaisuuksin, joissa hän kannusti kulbeja ja yksityishenkilöitä
ottamaan kummilapsia kehtysmaista., ”Heijastinkampanja”, se järjestettiin ZC Mauri Viitajylhän aloitteesta
ja toimesta. Klubit tilasivat ja jakoivat 1900 heijastinta etupäässä koululaisille.,” Internet ja Webmaster”,
toiminnasta vastasi Juhani Alanen (Aino) LC Kajaani/Linna, piirin tiedotussivuja pidetään nykyisin toimivina
ja edustavina., ”AR –säätiö, toimikunta”, toi säätiön toimintaa, adressimyyntiä ja avustusten
hakumahdollisuuksia pontevasti esille.



”Suomi johtoon” jatkuu, Päämääränä Hampurin kansainvälinen vuosikokous. Seuraavat 1,5 vuotta ovat
intensiivistä kampanja-aikaa .

- ”Leijonatoimintaa Espanjan aurinkorannoilla”, LC Torremolinos, perustettu 1992, toimii koko Costa del
Solin alueella. Klubin käytäntöjä ovat: vuosittain  perinteisesti: Gala Primavera-juhla (Kevättanssiaiset) ,
golfkilpailu, autoilutapahtuma (suojelijana Juha Kankkunen), ladyt pitävät säännöllisesti omat
kuukausikokouksensa. Klubi osallistuu Aurinkorannikon Suomalaisyhteisöjen työhön ja järjestää vuorollaan
mm. koko rannikon kattavan Suomen itsenäisyyspäiväjuhlan. Klubi on Kanariansaarilla Las Palmasissa
toimivan suomalaisen leijonaklubin kummi sekä Costa Blancalla Torreviejassa  niin ikään suomalaisen
leijonaklubin ystävyysklubi. Costa del Sol on turistialuetta, suomalaiset leijonat käyvät lomamatkoillaan
paikkaamassa poissaoloaan omasta klubistaan aurinkorannan suomalaisessa klubissa, joka on
vastaanottanut jo yli 2100 vierailijaa. (Kullervo Niinistö)

- ”Ihmetystä herättävä ALERT”, Suomalaisen Lions ALERT-toiminnan periaate on, että toimimme kansallisten
määräysten ja ohjeitten mukaisesti ja myös, että tiedostamme resurssimme, ja toimimme sen mukaisesti.
Tarvitaan käsiä tekemään työtä ja avustamaan hätään joutuneita. Lions ALERT –ohjelma huolehtii myös
omasta turvallisuudesta, aktiviteeteistä kokouksiin sekä varautumista pandemioihin. Suomalaisen Lions
ALERT –ohjelman missio on seuraava: Tarjota lioneille suunnitelmalliset kehykset ja verkosto, jonka
puitteissa he voivat antaa hätätilanteessa ihmisille apua.

ALERT –työksi ei katsota tavanomaista auttamistyötä, kuten puun pilkkomista, lumen luontia, korjaustyötä,
vanhusten hoivatyötä eli tehtäviä tai auttamista, joka on ennalta odotettavaa ja luontaista. ALERT
–suunnitelma laaditaan sen vuoksi, että klubissa on kirjattuna ohjeet, miten se toimii hätätilanteessa.  (ote
Mauri Viitajylhän ALERT-katsauksesta piirihallituksen kokouksessa)

- ”Piippolassa ystävän asialla”, LC Pulkkila-Piippola tempaisi neljättä kertaa hyväntekeväisyyden puolesta.
Tämän kauden konsertissa esiintyi neljä solistia: Virpi Piippo, Tuija Mäensivu, Juha Vartiainen, ja Teemu
Lehtola. Säestämässä oli 14 –henkinen viihdeorkesteri Golden Dream, johtajanaan Dir.Mus. Simo
Saastamoinen, kuulijoita tuli paikalle 350. Lionsit ovat konserttien tuloilla tukeneet paikallisia tahoja. Viime
kaudella konsertin  tuotto lahjoitettiin omaishoitajille, tänä vuonna kohteena on nuorisotyö ja
sotaveteraanit. (Anna Hämeenaho)

- ”Yhdessä nuorten kanssa”, LC Siikajoki järjesti syyskaudella liikenneturvallisuuden teemapäivän.  Ennalta
ilmoittamatta klubin jäsenet puolisoineen hajaantuivat eräänä arkiaamuna vaarallisille tieosuuksille ja
risteyksiin seuraamaan koululaisten liikennekäyttäytymistä koulumatkoillaan. Tarkkailussa keskityttiin
Gumeruksen koulun oppilaiden koulumatkaan. ”Pyöräilypoliisit antoivat palautetta koulumatkan
sujumisesta yhteisessä tilaisuudessa koululla oppilaille ja opettajille ja tekivät samalla
liikenneturvallisuuteen liittyviä parannusehdotuksia. Ekaluokkalaisille lahjoitettiin pyöräilykypärät.
Päätteeksi katsastettiin vielä pyörien turvavarusteita ja pyöräilytaitoja. – Syyskaudella LC Siikajoki sai
Gumeruksen koulun kolmannesta luokasta itselleen kummiluokan. Klubi tukee tulevina vuosina luokan
toimintaa erilaisin tavoin, tiedossa on tutustuminen ja yhteinen joulujuhla, keväälle kaavailtu yhteistä
eväsretkeä.

”LC Siikajoki näkyy ja kuuluu paikkakunnalla – Mainostaulu projektina”, Klubi ideoi naapuriklubi LC Ruukin
kanssa hyvän paikan mainostaululle Valtatie 8:n varrelta Revonlahdelta. Maanomistajan toiveesta sovittiin,
että mainostaulun tuotto käytetään lasten ja nuorten hyväksi. Verojen jälkeen tuotosta jää suurin osa
suunniteltuun kohteeseen.

- ”Rakennuspuuhia” ja ”Palvelupäivä”, LC Siikajoki rakensi muutaman illan ja viikonlopun aikana  Siikajoen
osakaskunnan osakkaille luppokodan Merikylän lahden rannalle. – LC Siikajoen palvelupäivä sujui iloisissa
merkeissä Puistolassa kahvitellessa ja jutellessa vanhusten kanssa. (Kuvat kertovat)

- ”Lipputanko partiokämpälle”, LC Kempele/Sampola lahjoitti partiokämpälle lipputangon ja Suomen lipun.
Uuden lipputangon nostoa olivat juhlistamassa klubin jäsenet ja puolisot yhdessä partiolaisten kanssa.



Lipputangon lahjoitus oli jatkoa klubin ja partiolaisten yhteistyölle. Aikaisemmin klubi on rakentanut laavun
Partiokämpälle. (Aarne Karvonen)

- ”Hailuodossa 20-vuotisjuhlavuosi”, LC Hailuoto on kustantanut yhden peruskoulun opettajan
Quest-koulutukseen lähes vuosittain. Vuoden 2010 koulutuksessa ollut  Mari Palosaari piti tammikuun 2011
klubi-illassa erittäin iloisen ja kuvaavan luennon Quest-koulutuksen sisällöstä sekä sen soveltamisesta
käytännön oppilastyössä.  – LC Hailuoto luovutti joululahjana vanhustentalo Saarenkartanoon 40 tuuman
taulutelevision. (Juhani Niemelä)

- ”Tiernatytöt kiertueella” ja ”Vapaaehtoistoiminnan juhlissa”, LC Oulu/Hannat kiersivät joulun alla
päiväkodeissa ja pikkujouluissa esittämässä perinteistä oululaista laulukuvaelmaa, yksi esiintymiskerta oli
myös leijonille itsenäisyyspäivän aattokaronkassa. – Vapaaehtoistoiminnan kansainvälinen juhlaviikko
huipentui pääjuhlaan 10.12.2010 Pohjankartanossa. tilaisuuden järjesti Oulu Seudun Setlementti ry:n
hallitsema yhteistyöhanke Vares. LC Oulu/Hannat vastasivat siitä, että tilaisuuteen osallistuvat lähes 400
Oulun ja seutukunnan vapaaehtoista saivat juhlan ajaksi ulkovaatteensa turvalliseen säilytykseen. Palvelun
hinta, hymy, ei jättänyt ketään kylmäksi. (Tuula Hautamäki)

- ”Sarojen tervehdys vanhuksille”, LC Oulu/Sarat tervehti yksinäisiä vanhuksia joulua edeltävällä viko.
Tervehdys toimitettiin Oulun kaupungin kotisairaanhoidon  kautta.

- ”Rahalahjoitus Oulun yliopistolle”, LC Haukipudas/Kello lahjoitti 1000 euroa. Oman päätöksensä ohella
klubi haastoi muut I-piirin klubit mukaan rahoituskampanjaan. (Kalervo Stranius)

- ”Joulupukinpajan tunnelmaa Avaimessa”, Runsaan 30 vuoden ajan LC Oulu/Avaimen vuosisuunnitelmaan
on kuulunut aktiviteetti ”joulupaketit”, joiden osoitteena ovat lapsiperheet. Pakettien aikaansaaminen
merkitsee työtä. Ilman asiantuntijaverkostoja klubi ei tähän kykene.  Yhden asiantuntijaverkoston
muodostavat yhteistyöhön tulleet oululaiset diakoniatyöntekijät. He tuntevat perheiden arkitodellisuuden.
Toisen tärkeän verkoston tarjoaa oululainen liike-elämä, jonka joulumieli näkyy pakettien suuremmoisessa
sisällössä. Kolmannen yhteistoimintaverkoston muodostavat  Avaimen ladyt ja leijonat. (Pentti Huhtinen,
kuva Eino Kukkonen)

- ”Kirjalahjoitus Oulun ensi- ja turvakotiin”,  LC Raatin puolisotoiminnassa mukana oleva Eila Lahtinen
lahjoitti kotikirjastostaan kirjoja klubin aktiviteetteihin. Klubi myi kirjoja eri yhteyksissä ja lahjoitti loput 10
laatikollista turvakotiin, joka yhteistyössä muiden suomalaisten turvakotien kanssa luovuttaa kirjoja myös
niiden käyttöön. (Pentti Kaukonen)

- ”Lämpöä Karjalan lapsille”, Oulu/Raatti yhteistyössä Oulun Keskuspesulan kanssa lähetti viime
marraskuussa viiden kuutiometrin kuorman tyynyjä ja peitteitä Kuljetus Haverinen Oy:n autolla kohti
Joensuuta ja sieltä Karjalaan. Lahjoituksia edelleen Venäjälle toimittava Karjalan Apu ry toimii hyvässä
yhteistyössä Venäjän viranomaisten kanssa.  (Pentti Kaukonen)

- ”Oulun klubit sankarihaudoilla”, Seppeleen hankinta ja laskeminen oli vuorollaan nyt LC Sarojen vastuulla.
Paikalla oli 14:n klubin noin 40 leijonaa. Veteraanikuoro esitti isänmaallisia lauluja. Puheen piti lion
Marja-Leena Kärkkäinen.  Liisa Ketola ja Sirpa Kova laskivat seppeleen, airueina olivat Tuula Seppänen ja
Inkeri Hietanen.

- ”Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto Oulussa”, LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto, LC Oulu/Limingantulli ja LC
Oulu/Pokkitörmä järjestivät perinteeksi muodostuneen itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton oululaisten
klubien jäsenille ja puolisoille ravintola Perlassa Oulussa. Osallistujia oli noin 100. Ohjelmaa esittivät teatteri
Neliapila ”Vieraas maas”, TiernaHannat tieranpoikaesityksen, Duo Jukka ja Unto esittivät
musiikkia,juhlapuheen piti piirikuvernööri Jouko Lampinen, lopuksi laulettiin joululauluja Matti Partasen
johdolla. Vuoden 2011 itsenäisyyspäivän aaton vastaanoton järjestelyvuorossa ovat LC Oulu/Oulujoki, LC
Oulu/Pateniemi, LC Oulu/Raatt  ja LC Oulu/Sarat. (Erkki Manninen)



- ”Sillat mukana YLEn nenäpäivässä”, Klubin nenäpäivän osallistuminen toteutettiin 5.11.2010 – Yhdessä
Nuorten Kanssa, LEO-kubin kanssa.  LEOt osallistuivat nenäpäivän tempauksiin, kuten triangeli-hiihto ja
tekivät omaa toimintaansa tiettäväksi. Lisäksi LEOt osallistuivat YLEn puhelukeräyksiin ja musiikkitoiveisiin
hoitamalla puheluiden vastaanottamista. Klubin jokavuotiset hirvipeijaiset sattuivat samaan aikaan
Nenäpäivä-keräyksen kanssa. Klubi lahjoitti peijaisten tuoton keräykseen. (Olavi Tapaninen, Väinö Kauppi)

- ”LC Oulu-Oulujoelta 3000 euroa vähävaraisille”, Klubi lahjoitti jo neljättä kertaa joulurahaa vähävaraisille
perheille. Klubin lahjoittama summa ojennettiin joulukuun alussa Oulujoen seurakunnan diakoniatyölle.
Pääasiallinen varainhankintakeino on klubin vuosittain toteuttama seinäkalenteri, jonka valokuvat ovat
Oulujoen tienoosta.

- ”LIONS QUEST – Yhdessä kasvamisen ohjelma Virpiniemen Liikuntaopistolla 4.-5.10.2010”, LC Haukipudas
ja LC Haukipudas/Kello ovat koko Lions Quest –historian ajan järjestäneet kuntakohtaisia
koulutustilaisuuksia muutaman vuoden välein yhteistoiminnassa kunnan sivistystoimen kanssa.
Haukiputaan klubit maksoivat puoliksi haukiputaalaisten opettajien koulutusmaksut ja muista kunnista
opettajat tulivat paikkakuntien klubien kustantamina. Tällä kertaa Haukiputaan alakoulun opettajie oli
yhteensä 16, koko kurssin vahvuus oli 23 opettajaa…, Seuraava koulutus in jo suunnitteilla. Se tullaan
järjestämään syksyllä 2013, kun LC Haukipudas/Kello täyttää 40 vuotta. (Jukka Kivari, lios-quest –asiamies)

- ”Kalustemuuttotalkoot Kiimingissä”, Kesäkuun lopussa Kiimingin Välikylään valmistuneessa päiväkodissa
muodostui mittava vesivahinko lokakuun lopussa 23.10.2010 varhain aamulla. Kastuneet osastot oli
tyhjennettävä. Se merkitsi kalusteiden siirtoa ja siihen tarvittiin apujoukkoja paikalle.  Kunnan edustaja otti
yhteyttä LC Kiimingin presidenttiin ja pyysi välittämään klubilaisille tiedon huutavasta avuntarpeesta. Tieto
lähti välittömästi tekstiviesteillä ja porukkaa tuli muuttotalkoisiin. Kun tehtäviä organisoitiin, lähdettiin siitä,
että maanantaina töihin tulevat työntekijät voivat ryhtyä hoitamaan päiväkotiin tuotavia lapsia, eikä
tehtävien pääpaino ole enää muutossa. Kaikki tavarat, asusteet, lelut ja piirustukset sijoitettiin alkuperäistä
vastaaville paikoille. Myös vuodekaappien vuoteet sijattiin valmiiksi. Työtä tehtiin lauantaina 5,5 tuntia
tauotta ja järjestelmällisesti. Toiminta organisoitiin sekä töihin palkatun, että LC Kiimingin jäsenten kesken,
lopputulos oli suunnitellun kaltainen. Kiimingin kunta kiittää avuksi tulleita klubilaisia. (Jarmo Järvelä. LC
Kiiminki)

- ”Leijona-Cup Puolangan lapsille”, LC Puolangan aloitteesta viisi vuotta sitten on tänä talvena menossa jo 5.
Leijona-Cup - hiihtokilpailusarja. Koko ajan on ollut tavoitteena tarjota lapsille mahdollisuus hiihtää
numerolappu rinnassa, mutta ei välttämättä kovin kilpailupainotteisesti.  Klubi tukee tapahtumasarjan
palkintoja muutamalla satasella ja lionit hoitavat makkaranmyynnin kaikissa kisoissa urheiluseuran hyväksi.
Myös muissa järjestelyissä on leijonia mukana. Paikalla tapahtumassa on aina runsaasti vanhempia ja
isovanhempia hiihdättämässä lapsia. Alusta alkaen klubin lisäksi tukijoina ovat olleet Metsähallitus ja
Puolangan Osuuspankki.

- ”Leijonaterveisiä Pyhännältä”, Perttulinpäivän järjestelyihin liittyvä toiminta on näkyvin ja taloudellisesti
tuloksekkain klubin aktiviteetti. Vuosikalenteri tehdään yhteistyössä Pyhännän avantouimareiden kanssa.
Siitä saatava tuotto jaetaan tasan puoliksi, oman osuutensa avantouimarit käyttävät alueen kehittämiseen ja
leijonat paikalliseen nuorisotyöhön ja nuorten aktivoimiseen omaehtoisen harrastustoiminnan
kehittämiseen. (Lion Juhani Mahosenaho)

- ”Linna lahjoitti grillikodan ”, LC Kajaani/Linna , Alkukesästä rakennettu grillikota luovutettiin virallisesti
Toimintakeskus Pihlajalle 1.9.2010. Klubi ojensi lahjakirjan sekä kiinnitti kodan seinään AR-säätiön ja klubin
laatan. (Juhani Alanen)

- LC Kajaani/Linna,  ”Sotiemme veteraanien joulujuhla Joutenlammella 12.12.”, Ohjelmassa Joutenlammen

kurssikeskuksessa oli mm. Keskuskoulun musiikkiluokan Tiernatyttöjen esitys, rovasti Tuomo Ruuttusen

puhe ja yhdessä laulettuja joululauluja. Juhlassa tarjottiin perinteinen jouluateria ja torttukahvit. Noin 80



veteraania läheisineen kuljetettiin kotiovilta juhlapaikalle ja takaisin. Klubi kustantaa vuosittain joulujuhlan

valmistamansa sinapin myyntituloilla. (Juhani Alanen)

- ”LC Vuolijoki 40 vuotta”, Ennen illan pääjuhlaa klubi jakoi stipendeinä ja toiminta-avustuksina

paikkakunnan lapsi-, nuoriso-, ja vanhustyöhön toimintavuoden aikana kerätyt aktiviteettivarat. (Kuvat ja

teksti: Keijo Moilanen)

- ”Hoivakotivierailu palvelupäivänä”, LC Kuhmo/Kuhmonniemen liitännäisklubi Helenat vieraili 15.1.2011

Kuhmon hoivakodissa. Esitimme runoja, lauloimme tuttuja vanhoja lauluja ja tarjosimme pullakahvit.

- ”Naistenmessut Kuhmossa”, LC Kuhmo oli järjestelyvastuussa 41. Naistenmessuista Kontion koulunsalissa.

Myytävänä oli käsitöitä, leivonnaisia, saunavastoja, ovikransseja ja varpuluutia. Leijonakahviossa maistuivat

joulukahvit ja kakut. Arpojenmyyjä-lionit saivat myytyä kaikki arvat. Naistenmessut täyttivät kaikki

tapahtumalle asetetut tavoitteet.

- ”LC Sotkamo”, Suunnittelee pyytävänsä Virosta LC Otepäätä kansainväliseksi ystävyysklubikseen.

Tammisunnuntaita vietettiin Sotkamossa 30.1. : kynttilöiden lasku edesmenneiden leijonien muistolle

Sotkamon hautausmaalla, havuseppeleen lasku sankarihautausmaan ristille, missä kunnioitettiin

sankarivainajia, sananjumalanpalvelus Sotkamon kirkossa, havuseppeleen lasku 7 sotkamolaisen

vapaussodassa kaatuneen muistoksi vapaussoturin patsaalla, Sotkamon seurakunnan kirkkokahvit,

tilaisuudessa LC Sotkamon presidentti kertoi leijonatoiminnan uudistumisesta ja erityisesti nuorisovaihdon

merkityksestä kansakuntien yhdistäjänä, kirkkoherra kiitti leijonia voimakkaasta uudistumisesta tulla kansan

keskelle tekemään näkyvästi tehtävää ”me palvelemme”. Tämä avoimuus ja osallistuminen  erilaisiin

tapahtumiin on tuonut esille leijonat uudella tavalla ja heistä on tulossa tärkeä palvelukumppani alueella.

Sotkamon leijonat lahjoitti pyörätuolin marraskuussa palvelukoti Himmeliin. Lahjoituksen mahdollisti

heinäkuun torimyyntitapahtuman tuotot.  Tapahtumaan tavarat tulivat lahjoituksina yksityisiltä henkilöiltä ja

yrityksiltä.

- ”Yhdessä enemmän, avointa kumppanuutta”, Sotkamon klubien yhteistyö tiivistynyt, klubeissa tehty

toiminnan painopisteiden arviointi ja toimintasuunnitelma sen pohjalta. Klubikokouksista on tullut

klubi-iltoja erilaisten teemojen ympärillä, puolisot on kutsuttu klubi-iltoihin. Klubien yhteistyön tuloksena on

syntynyt idea hakea Suomen Lions-liiton vuosikokousta vuodelle 2015 – Vuokatti 2015.

Sotkamon klubit lahjoittivat pyöräilykypäriä ekaluokkalisille 13.8. Leijonat kävivät kouluissa jakamassa

kypärät henkilökohtaisesti. Koulutien turvaamista leijonat jatkoivat syyskuulla parityöskentelynä

tarkkailemalla liikennettä risteysalueilla, samalla leijonat saivat näkyvyyttä. Klubien jäsenten uusi yhteinen

tapahtuma oli oktoberfest lokakuussa karaokella höystettynä. Marraskuussa oli klubi-illan teemana

liikkuminen, judon salaisuudet sekä sauvakävelyn perehdytys harjoituksineen. (Aarto Mäkinen)

- ”Pyramidilla helppoa varainhankintaa”, LC Sotkamo valmistaa pyramideja myös myyntiin. Hyviä

sijoituspaikkoja ovat pullonpalautuspisteiden lähistöt. Jos pyramidin liitetään tiedot (mainos) mihin

tarkoitukseen kerätyt rahat käytetään, tuotto nousee.

”Kaksi viikkoani Slovakiassa”, LC Kiiminki, Nuorisovaihdon matkakertomus, kertojana matkantekijä Aino

Rinta-Säntti



- ”Perinteinen jouluateria Vaalassa”, LC Vaalan järjestämä jouluateria ikäihmisille kokosi Vaalan

seurakuntasaliin 60 ruokailijaa. Juhlapöydän antimista vastasi vuonna 2010 Kilon Kala ja Kakku. Aterialla

klubin jäsenet ovat tarvittaessa avustaneet ruokailijoita ruoan hakemisessa noutopöydästä. Jouluateriaan

kuuluu joka kerta joululaulujen laulaminen. Klubi on kustantanut aterian ja kyydit joko linja-autolla, takseilla

tai jäsenten autoilla. (Lauri Ratava)

- ”Vaalan klubi edistämässä kansalaisten terveyttä” – LC Vaala luovutti neljä verenpainemittaria

Oulunkaaren terveyspalvelujen käyttöön. (Lauri Ratava)

TervaLeijona 2012

- ”Leijonat kantavat vastuuta maailman nuorisosta”  - LCIF (1. Näön säilyttäminen  2. Suurtuhojen jälkeisen

jälleenrakennusavun antaminen, Haiti,  3. Erilainen humanitaarinen työ, 4. Nuorten aikuisten ja lasten

kehittymisen tukeminen). – Suomalainen Lions-Quest, klubien taloudellinen tuki vuosittain noin tuhannelle

opettajalle ja varhaiskasvattajalle. (kirjoittaja  Toiviainen, LCIF-piirikoordinaattori)

- Harri Ala-Kuljun kampanja ”Suomi johtoon”

- Rauhanjulistekilpailuun osallistuminen

- Kansainvälisen presidentin haaste kaudelle 2011-2012, ”Istuta

- Nenäpäiväkeräys 4.11.2011 puu”, tavoitteena 1,3 miljoonaa puut (lehteä painettaessa puita istutettu jo 5,5

miljoonaa)

- LC Oulu Hannat, ” Päivä prinsessana hyvän asian puolesta”, Lastenjuhla 12.1.2011 Talvikankaan

monitoimitalon tiloissa. Juhla on toteutettu useana vuonna. Samassa yhteydessä on perinteisesti kerätty

käyttökelpoisia silmälaseja, näin on toivottu saatavan paikalle myös iäkkäämpää väkeä. (Anna

Alasalmi-Husso, LC Oulu/Hannat)

- LC Siikajoki,  ”Kummiluokkatoimintaa Siikajoella” – Klubin yhteistoimintaa nuorten kanssa: nahkiaisten

valmistusta ruoaksi ja siivouspäivä vanhusten palvelutalolla . (Vesa Ojanperä)

- LC Tyrnävä, ”Maatalouskoneiden museo valmistuu talkoovoimalla” – Tyrnävän Kotiseutuyhdistyksen

hanke, johon klubi osallistuu talkootyöllä ja myötävaikuttamalla avun saamiseen Kotiseutuyhdistykselle

niiden yritysten ja yhteisöjen kautta, joissa he toimivat. Myös jälkimmäinen toiminta on ollut merkittävää

hankkeelle. (Lion Eero Ylilauri , Rakennustoimikunnan pj.)

- LC Pattijoki - Vuosijuhla 32 v. ja pyörillä varustetun geriatrituolin (arvo 1000 euroa!) lahjoitus Palvelukeskus

Kotirantaan. (Reijo Härönoja)

-Liminganlahden ympäristön klubit – ”Talkootyö ja perinteen vaaliminen – kolmannen sektorin voimavara

vai – kannattamaton kansanperinne – turha satsausko järjestötyössä:  Liminganlahden ympäristö on

piirimme alueella merkittävä leijonatihentymä. Hailuodon, Oulunsalon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen

kuntien sekä Siikajoen kylän alueella leijonajärjestöön aktiivisina toimijoina osallistuu väestöstä noin1,5 %.

Se on valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna lähes kolminkertainen luku. Oleellista seutukunnan

yhteisissä toteutuksissa on ollut erilaisten vapaaehtoista järjestötyötä tekevien yhdistysten yhteistyö

kuntien, seurakuntien ja yrittäjien kanssa. Naisenergian osuus on siirtynyt pullanpaistajan roolista



merkittävästi käytännön työn suunnitteluun ja toteutukseen. (Heikki Marttila)” …(hyviä kuvia, mutta eipä

niissä monta naista näy!)

- LC Ruukki, ”Pienille koululaisille turvaliivit Ruukissa” – liikenneturvallisuuden nostatusta, runsaan 600 liivin

lahjoitus

- LC Hailuoto,”Hailuodossa puitiin ruista” – perinteinen kotiseututapahtuma, ruisjauhot ja –rouheet myytiin

myöhemmin klubin osastoilla Siikamarkkinoilla sekä joulumyyjäisissä.  – Palveluaktiviteettina klubi teki

paikalliselle asukkaalle, Esteri Mattilalle, uudet - isommat ja turvallisemmat - portaat (Juhani Niemelä)

- LC Oulu/Avain, ”Jouluiloa oululaisille lapsiperheille” – Klubi keräsi lahjoituksia ”Jouluilo –projektiin”.

Yhteistyökumppaneiksi klubi sai jo aiemmin toteutuneen tavan mukaan oululaisia diakoniatyöntekijöitä ja

oululaisia yrityksiä, mukana on ollut vuosien ajan myös lahjoittajia, jotka haluavat pysyä tuntemattomina.

Paketit ja ostokortit menivät kahdeksaan vähävaraiseen perheeseen, joissa on yhteensä 42 lasta. (Esko

Toiviainen)

- LC Oulu/Limingantulli, ”Keppihevosten esteratsastuksen SM-kisat – onnistunut klubiaktiviteetti” –

Tapahtuma järjestettiin yhdessä Oulun seudun ammattiopiston liiketalouden yksikön kanssa. Kisat

järjestettiin opiskelijoiden ”Tapahtumasta elämykseksi” –kurssin lopputyönä. Klubin jäsenet toimivat

järjestysmiehinä, tuomareina, ja juontajina, puolisot huolehtivat kahviosta. Oikeaoppisesti organisoidulla

tapahtumalla tavoitettiin kohderyhmä, tuotettiin iloa ja elämyksiä ja saavutettiin kattavasti näkyvyyttä

lionstoiminnalle. (Susanna Saranlinna)

- LC Maikkula, ”Leijoa-asiaa esillä joulukuusimarkkinoilla” – Klubin perinteiset joulukuusimarkkinat

kauppakeskuksen pysäköintialueella – uutuutena kuusien kotiinkuljetus ja jäsenhankinta (Erkki Simonen)

- LC Oulu/Avain ja LC Oulu/Raatti,  ”Soidinmäen ja Bågebergin joulukonsertin suosio ylitti odotukset” –

Klubit järjestivät tilaisuuden yhteistyössä. Konserttiohjelma sisälsi sekä vanhoja jouluklassikoita että

uudempia joululauluja. (Jukka Kuoppala, LC Oulu/Raatti)

- LC Oulu/Oulujoki, ”Oulujoen leijonilta  3000 euroa perheiden joulun viettoon” – Klubin lahjoittama suora

taloudellinen tuki diakoniatyöntekijöiden kautta vähävaraisille perheille ja talouksille, jonka lahjoituksen

määrä jo aiempina viitenä vuotena on ollut yhteensä 10 000 euroa.

- LC Puolanka, ”- 40 vuotta, Vapaaehtoista palvelutoimintaa tarvitaan” – Klubin toiminnasta sivun pituinen

juttu, jossa tulee esille klubien tyypillinen toimintahistoria verokalentereiden julkaisemisesta ja vesakoiden

raivauksista kynttilöiden sytytyksien ja hiekotussepelisankojen jakamisien kautta sydänmonitorien ja

kipupumppujen lahjoituksiin. 40 vuoden aikana klubi kertoo jakaneensa rahallisia avustuksia yhteensä

200 000 euroa. Samoin esillä ovat yleiset kohderyhmät: nuoret, nuorisovaihto ja muu nuorisotoiminta,

sotainvalidit, veteraanit, vammais- ja potilasjärjestöt, musiikki- ja urheilutoiminta (lapsia ei erikseen

mainita). Talkootyötä on tehty vaikeuksiin joutuneiden perheiden auttamiseksi. Veteraaneja on autettu

keräyksissä. Klubi on järjestänyt erilaisia tapahtumia, joista mainitsee vuosittaisen lastentapahtuman

toteutuneen vuosittain jo 38 vuoden ajan sekä monet uudenvuoden ja vapun yleisötilaisuudet.

Kotiseututyöstä mainitaan sankarivainajien muistotaulun hankinta Puolangan kirkkoon.  Klubi on

osallistunut myös valtakunnallisiin kampanjoihin, joista mainitsee Punaisen Sulan –kampanjan, mutta ei

kerro aktiivisuudestaan kv-tason toimintaan.



- LC Sotkamo ja LC Sotkamo/Vuokatti,  ”Vuokattihiihto suosittu laturetki” – Klubit vastaavat perinteisesti

Heikkilän juottopaikan toiminnoista. Viimekeväiset talkoot olivat järjestyksessä 11:sta. Tapahtuma on koko

perheen aktiviteetti.

- LC Sotkamo/Vuokatti ”Pyöräilykypärä pelasti hengen” – Klubin jokavuotinen jo 15 vuotta kestänyt

pyöräilykypäräkampanja, kypärät jaetaan ekaluokkalaisille

- LC Kajaani/Linna,  ”LC Kajaani/Linnan perinteinen sinappiprojekti” – Klubin sinappiprojekti toiminut jo

lähes 20 vuotta. Tuotoilla klubi on rahoittanut veteraaneille tähdättyä toimintaa.

- Nuorten ystävät ry., Lions I-piiri, LC Kajaani/Linna, Kajaanin Kaupunki   ”Lastenpsykiatrian erikoislääkäri,

lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen veti Kaukametsän salin täyteen Kajaanissa” – Kajaanin seudun lasten ja

nuorten vanhemmille tarkoitettuun tilaisuuteen oli vapaa pääsy. Tilaisuuden järjestämistä tukivat myös

useat kajaanilaiset yritykset ja yhteisöt. Salin täyteinen yleisö (560 henkilöä) keskittyi kuuntelemiseen.

- Kansainvälinen nuorisoleiri Suomussalmella 6.8.-15.8.2011.  - Kahden sivun juttu ja monta kuvaa (Heikki

Nilkku).

- LC Liminka/Kultasirkut,  ”Leidit lentoon –tapahtuma Limingassa 14.5.2011” – 200 naisen liikuntatapahtuma

vuoden 2011 hyväntekeväisyystempaus, jolla Limingan LC Kultasirkut  keräsivät rahaa Pohjois-Pohjanmaan

sairaanhoitopiirin rintasyöpään sairastuneiden tukihenkilötoimintaan. Lahjoitettava summa oli 1000 euroa.

Seuraavaksi klubi kerää rahaa keskosvauvoille. Tapahtumaan voi tuoda myös pieniä itse tehtyjä

vauvanpeittoja, jotka myös luovutetaan osastolle. (Anja Garanvölgyi)

- ”LC Vaala merkittävä avustaja” – Klubi tarjoaa kerran vuodessa nuorille elokuvan ja ikäihmisille

jouluaterian. Klubi on mukana nuorten kesätyöllistämisessä kustantamalla halukkaille kolmannen työviikon

palkan. Kuluneena vuonna avustuksia saivat myös MLL, Nuorten musiikkileiri, kyläooppera, vähävaraiset

perheet, itsenäisyyspäivän juhla ja yhtenäiskoulun 8. lk:n saksan työharjoittelumatka ja vanhusten kyyditys

rosvopaistille. Klubi osallistui myös kansainvälisiin avustusprojekteihin Haiti-talot (LCIF), Afrikan apu (LCIF),

kansainvälisen nuorisoleirin tuki sekä kahden Sri lankan kummilapsen koulutus. Kevätkaudella työllistämisen

lisäksi ovat jaossa stipendit opiskelijoille. – LC Vaalan vuosittainen avustusten määrä on noin 15 000-20 000

euroa, jotka kerätään muun muassa Vaala –kuppien myynnillä, jouluaaton lämpötilaveikkauksilla sekä muilla

aktiviteeteilla ja Tervareitti –lehden tuotolla. (Lauri Ratava)

TervaLeijona helmikuu 2013

- LC Pattijoki, ”Kalakantaa kasvatettiin lahjoitusistutuksella”  Pattijoen klubin ja Vihiluodon kalan

yhteishanke. Kalat (siiat) siirrettiin Pyhäjoen kalahautomosta mereen Lapaluodon kalasatamassa.

Istutetuista kaloista uskotaan saaliiksi päätyvän 500-1000 kiloa. LC Pattijoen kuluvan kauden tempaus oli

syksyllä Pattijoen veteraanimajalla 52 henkilötyötunnin ja traktorin ym. klapiurakka. Toinen oli lokakuun

alun aktiviteetti, kun siirrettiin rautakaupan mainostaulu talkoilla. (Reijo Härönoja, LC Pattijoki)

LC Pattijoki on osallistunut kuluvana kautena ”turvaa koulutie” –kampanjaan jakamalla Pattasjoen

eskarilaisille (15 poikaa ja 21 tyttöä) pyöräilykypärät. Kampanja toteutettiin yhdessä ABC –liikennemyymälän

kanssa.



- LC Oulunsalo,  ”LC Oulunsalolla vilkas syyskausi”, Syksyllä tehtiin vinttikaivo, kaivettiin valokaapelille

puolimetristä ojaa, pilkottiin polttopuita, tehtiin jätekatosta jne., mutta klubilaisia voimaannuttavana

koettiin lauantaiset risusavotat. Ladyt luovuttivat lokakuussa Oulunsalon ekaluokkalaisille 200 turvaliiviä,

toisessa tapahtumassaan järjestivät palvelutalo Salonkartanon asukkaille viihdyttävän iltapäivän. Joulun alla

ladyt lahjoittivat ruokakasseja. (Matti Tieksola)

- LC Limingan kultasirkut , ”Kolmas kultasirkkujen järjestämä Leidit lentoon –tapahtuma Limingassa” Tuoton

lahjoituskohteena oli nyt OYS:n synnytysosasto.

- LC Liminka/Liminganlahti,  ”Paikallista palvelua Liminganlahden leijonilta” Kolmekymmenvuotisjuhliaan

viettävän klubin kauden teemana on ”paikallista palvelua”. Meneillään olevana kautena panostetaan nuoriin

ja erityisesti syrjäytyneisiin nuoriin. Kohderyhmään liittyviä asioita valmistelee klubin nimeämä

nuorisotoimikunta, joka tekee yhteistyötä Limingan ja Lumijoen kuntien nuorisotyön kanssa. Yhteistyössä on

päädytty neljään erilaiseen hankkeeseen: 1. Yökahvilan toiminnassa mukana oleminen on aloitettu. 2.

Reissujen järjestäminen. 3. Varustelainaamo. 4. Työllistämissetelit. Rahoitus toteuttamiseen saadaan klubin

aktiviteeteista: Viikateniiton MM-kisat, Niittolehden ilmoitustulot, Kasitien tienvarsimainoksen tuotto,

joulukuusien myynti. Ladyt valmistavat ja myyvät salaattikastiketta joulusilliä ja pitävät buffettia

niittokilpailuissa. (Timo Pietilä, tiedotussihteeri)

”Nenäpäivä Rotuaarilla 9.11.2012” – Yleistä juttua osallistuneilta klubeilta, Leo-klubi Oulu/Terwajellonat, LC

Oulu/Sillat, LC Oulu/Oulujoki ja LC Oulu

LC Oulu/Avain, ”LC Oulu/Avaimen ladyt tukemassa lastenkotia” Kohde on Etelä-Intiassa sijaitseva oululaisen

Äiti Tuulikki Tepon perustama tytöille tarkoitettu lastenkoti ”HOME OF HOPE”. Lastenkodissa asuu noin

kuusikymmentä tyttöä. Kodissa asuvilla tytöillä on mahdollisuus käydä koulua ja hankkia itselleen ammatti.

Tyttöjä tuetaan siihen saakka, kun he ”seisovat omilla jaloillaan”. Ladyt lahjoittivat kodille 1000 euroa.

- LC Oulu/Avain, ”Inventaarioiden teko pääaktiviteettina” Sisältynyt klubin toimintaan vuosituhannen

vaihteen tietämiltä ja laajentunut koskemaan myös jouluaikana tapahtuvaa tavaroiden hyllytystä sekä

jouluviikolla kassoilla tapahtuvaa kassitusapua asiakkaille. ”Inventaarioaktiviteetti” on myös oiva tapa tehdä

lionstoimintaa tunnetuksi. Työssä käyttämämme lions-liivit inspiroivat usein asiakkaita kyselemään

tarkemminkin lions-aatteesta ja –periaatteista”. (Risto Miettunen)

- LC Oulu/Pokkitörmä, ”Myös Pokkitörmän klubilla on inventaarioiden tekeminen yhtenä aktiviteettina” ja

”Pokkitörmäläiset mukana vanhustenviikon juhlassa”. – Pokkitörmän jäsenet yhdistivät lokakuisessa

tapahtumassa klubin kaksi tärkeää kohdetta - vanhukset ja näkövammaiset – ja toimivat avustajina

vanhustenviikon pääjuhlassa niille osallistujille, jotka avustajaa henkilökohtaisesti tarvitsivat. Avustajan

tehtävät sisälsivät kyydin tarjoamista vanhuksille henkilöautolla tai saattajana bussin kyydissä sekä edelleen

heidän auttamista osallistumaan vieraana järjestettyyn juhlaan ja siellä tarjottuihin tapahtumiin. Joulun alla

LC Pokkitörmä jakoi joulun ruokakasseja yhteistyössä seurakunnan diakoniatyöntekijöiden kanssa. (Elsi

Salovaara, presidentti)

- LC Oulu/Hannat, ”Kummin vierailu on kunnia kummilapselle ja hänen perheelleen” Sri Lankan

koulutusohjelmassa kummit ja kummilapset voivat olla suorassa yhteydessä toisiinsa ilman rajoitteita. Jutun

kirjoittaja, Pirjo Puoskari, on LC Oulu/Hannojen kummilapsi-vastaava. Hänen perheensä on toiminut

kummina 2000 –luvun alkuvuosilta lähtien.



- LC Oulu/Terwa, ”Toiminnan täyteinen vuosi 2012” Peräkonttikirppikset huhtikuussa ja syyskuussa vetivät

väkeä, veteraanilounaalla ruokaili ja vaihtoi kuulumisia lähes pari sataa vetraania ja heidän omaistaan,

Rajakylän koululaiset saivat perinteiset hymypatsaat ja stipendit koulun päättyessä. Tuiran torille pystytettiin

perinteinen joulukuusi, joka varustettiin tänä vuonna vielä ehostetummilla valoketjuilla.  Kuusiaktiviteetissa

ovat olleet mukana joka vuosi Oulun Neon ja Nosturiliike Sulkala. Varat lounaaseen hankitaan

Terwa-arpajaisilla, Oulun alueen kauppakeskuksiin sijoittuvalla pyramidikeräyksellä ja muilla pienemmillä

aktiviteeteilla. Muita hyväntekeväisyys/palveluaktiviteetteja ovat mm. Rajakylän ja Pateniemen koulujen

erilaiset luokkatuet, opettajien huumevalistuskoulutuksien vuosittaiset tuet ja vuosittain vaihtuvat

yksittäiset lahjoitukset. Näihin varat on viime vuosina kerätty pääosin kauppatorilla pidetyn

peräkonttikirppiksen paikkamyynti- ja puhvettituloilla. (Kauko Kallio)

- LC Oulu/Limingantulli, ”Keppihevosten SM-esteratsastuskisat sai runsaasti huomiota” (Jutun kirjoittaja

Seppo Maskonen)

- LC Hailuoto, ”Koululaiset Hailuodon leijonien mukana Siikamarkkinoilla” Klubi on ollut mukana alusta asti

1992 lähtien järjestetyillä joka syksyisillä siikamarkkinoilla. Leijonat ovat huolehtineet markkinoille tulevan

liikenteen ohjaamisesta ja pysäköintijärjestelyistä. Viime vuosina on saatu hyvää apua koululaisista.

Yläasteen oppilaista koostuneet apujoukot ovat samalla voineet tutustua lionstoimintaan ja tienanneet

varoja retkikoulurahastoonsa.

- LC Oulu/Sarat - 1. juttu: ”Ystävänpäiväiltamat Oulussa” Sarojen järjestämä v. 1998 aloitettu lähes joka

helmikuinen tapahtuma järjestettiin 9.2.2013. (Ulla Karppinen) 2. juttu kuvatekstillinen ”Villasta lämmintä

vastasyntyneiden osastolle.

- LC Sotkamo, ”Puun istutus vuoden 2015 kokouspaikassa” Puu istutettiin Katinkullan pihalle 13.6.2012

- LC Oulu/Sillat ja LC Oulu, ”Oulun Seudun CP –yhdistykselle sauna talkoovoimin” Sauna on kahden klubin

historian suurin yksittäinen lahjoitus. Kohde valikoitui akuutin tarpeen perusteella. Sauna rakennettiin

käyttäjien tarpeita vastaavaksi, pyörätuolilla liikkujalle esteettömäksi. Rakennuksen pinta-ala on 32

neliömetriä, siihen kuuluu löylyhuone, pesutilat ja pukuhuone. Rakennuksen kustannusarvio ilman

työpanoksia on noin 25 000 euroa. AR –säätiö tuki hanketta 11 000 eurolla. Talkooväkeä oli yli 20 ja

talkootunteja kertyi 2 500. (Ulla Karppinen)

- LC Hailuoto, ”Kellonvalaja Väinö Järvelä” Klubin merkittävä tulonlähde on kelloarpajaiset. Arvottavana on

hailuotolaisen maankuulun kellontekijän, Väinö Järvelän, valama kello. Viime syksynä arvonnassa oli 21.

lahjakello. Väinön leijonille tekemien kellojen yhteenlaskettu arvo on erittäin mittava. Järvelä on valanut

kelloja vuodesta 1977 lähtien, nyt jo viitisen tuhatta kappaletta. Kelloja on erikokoisia, suurista

kirkonkelloista laivakelloihin ja aina pieniin aisatiukuihin asti.

- LC Kiiminki/Jääli ja LC Kiiminki, ”Koko perheen talvitapahtuma Jäälissä”

”Leijonat mukana tervasoudussa” (Mauri Viitajylhä, LC Muhos)

- LC Haukipudas/Kello, ”Haukiputaalaisen nuorison tukena 40 vuotta” Klubi myynyt 1970 luvulla 149

lipputankoa ja Suomen lippua, eräänä vuonna kasvattanut, valmistanut ja myynyt 5000 kappaletta

kauralyhteitä ja osallistunut lukuisiin Lions-liiton hankkeisiin, kuten punainen sulka ja punainen sydän sekä

palanen peruskalliota. Klubin perustama Haukipudas-hiihto järjestetään 34. kerran vuonna 2013, nykyisin

järjestämisvastuussa ovat urheiluseurat ja kunta, mutta klubi on edelleen mukana yhteistyökumppanina.



Pitkäaikaisin aktiviteetti on vuodesta 1997 Haukiputaan nuorten hyväksi tehty vuosikalenteri. Klubi on

tukenut useiden vuosien ajan muusikonalkuja stipendeillä, keväisin se lahjoittaa stipendejä Haukiputaan

lukiosta ja Ammattioppilaitoksesta valmistuville. Uusin aktiviteetti on jouluruokasetelit haukiputaalaiseen

kauppaan. Koko Lions Quest ohjelman ajan koulutuksia on järjestetty muutaman vuoden välein

yhteistoiminnassa Haukiputaan kunnan sivistystoimen kanssa. Kansainvälisen nuorisovaihdon tapahtumia

klubi on tukenut osallistumalla nuorten matkakuluihin ja osallistunut myös kahden suuren kv-nuorisoleirin

järjestämiseen Haukiputaalla. Monet yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt ovat olleet klubin

yhteistyökumppaneina 40 vuoden ajan. Heidän tuellaan on ollut toiminnalle ratkaiseva merkitys. (Hannu

Liljamo, presidentti)

- LC Oulu/Sarat, ”Kesävaihdossa Japanissa” Jenna Holappa

- LC Kajaani/Linna, ”Veteraanien joulujuhla” Tilaisuus on perinteinen klubilaisten palvelutapahtuma, jossa

he avustavat veteraaneja ruokailussa, vaatteiden pukemissa ja liikkumisessa. Tilaisuus rahoitettiin edellisenä

päivänä päättyneellä Leijona-sinapin myyntituloilla. (Juhani Alanen)

- LC Vuolijoki, ”Perinteiset vastantekotalkoot” Vastoja on tehty Vuolijoen klubissa sen perustamisesta asti.

Aktiviteetilla on ikää 40 vuotta. Alkuvuosina suurin vastaparien ostaja oli Rautaruukki Oy:n Otamäen kaivos.

Yhtiö osti parhaimmillaan 250 vastaparia eli 500 yksittäistä vastaa. (Raimo Kovanen)… Sivullinen aiheesta,

hyvät kuvat ja mielenkiintoista tieto nykypäivään!!!

- LC Suomussalmi, ”Suomussalmen joululehti 31 –vuotias”, LC Suomussalmi tulee 40 -vuotiaaksi vuonna

2014.

- LC Kuhmo/Helenat,  ”Ulkoilutapahtuma Kanervakodilla” Ohjelmassa oli mm. 300 kukkasipulin istutus

tuomaan iloa asukkaille väriloistollaan keväällä. (Aila Ahtonen)

”Kesätapahtumat, avaus uudenlaiselle yhteistyölle” Heimo Turusen juttu I-piirin liosklubien järjestämistä

suurista yleisötapahtumista, niiden kehittämisestä ja yhteistyöstä.

- LC Oulu/Sillat, ”Joulukonsertti Oulun tuomiokirkossa 2012” Tenori Petrus Schroderus, säestäjänä Markus

Vaara. Tilaisuuden tuotto käytettiin LC Oulu/sillat klubin avustuskohteen, Seepparin saunan rahoitukseen

Oulun Seudun Cp-yhdistykselle. (Olavi Tapaninen)

- LC Siikajoki, ”Kummiluokkatoimintaa Siikajoella, nuorissa on tulevaisuutemme”, Gumeruksen koulun 3.

luokka, klubin tarkoitus on kasvaa luokan kanssa läpi peruskoulun ja saatella oppilaat jatko-opintoihin tai

työelämään. (Vesa Ojanperä)

- LC Siikajoki, ”Aittaprojekti luotsipihalla”, Siikajoen Tauvon vanhan luotsitalon pihapiirin isotöinen

kunnostus. Aittaprojektissa osallistujat pääsivät opettelemaan perinteistä hirsirakennuksen kengitystä… -

…Vanhojen rakennusten kunnostaminen on erinomaista kotiseututyötä. Samalla kunnostetut kohteet

voivat olla paikkakuntalaisille tärkeitä ja tunnettuja leijonien käden ja jalanjälkiä.  Tämän kaltaisiin

projekteihin kannattaa tarttua aina, kun vain tilaisuus on. Näin kirjoittaa edelleen Vesa Ojanperä, LC

Siikajoki.
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- LC Pyhäjoki-Merijärvi,  ”Leijonat yövartijoina” Klubilaiset toimivat tuulipuiston rakennustyömaalla

yövartijoina asennusvaiheen ajan. Vartioinnin tuloksena rakennustyömaalla varkaudet saatiin loppumaan.

Tehtävä kesti 94 vuorokauden ajan; veljet tekivät yhteensä 930 tuntia ja ladyt 530 tuntia. Aktiviteetin

euromääräinen tulos oli erittäin merkittävä klubille. (Antero Tiirinki)

- LC Oulu/Maikkula , ”Maikkulan äiti”  Äitienpäiväaktiviteetti, jonka idean toteuttamisessa olivat mukana

Maikkulan suuralueen yhteistyöryhmä, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori ja kirjaston edustaja. Valituksi

tulleen, ensimmäisen ”Maikkulan äiti” -nimityksen saajan, kirjastonhoitaja Irmeli Anttilan, ominaisuuksia

olivat sosiaalinen ja elämänmyönteinen asenne työtovereita ja asiakkaita kohtaan ja käytännön osoitus

pitkäaikaisesta työstä lasten ja nuorten parissa. (Erkki Simonen, sihteeri)

- LC Vihanti,  ”Valaistu sauna ja kuusi”  Vihannin keskustassa on pieni sauna ja iso kuusipuu vierekkäin.

Saunan on rakentanut kauppias Luukkonen vuonna 1948 Vihantia sähköistävälle asentajaporukalle

peseytymispaikaksi. Kuusi on istutettu saunan viereen vuonna 1942, kuusen nimi on Tyyne. Kumpikin

maamerkki on historialtaan vihantilaisille tärkeä. Klubi on kunnostanut saunan joulupukinmajaksi ja 14

metriä korkea joulukuusi valaistaan joulukauden ajaksi. Ideaa tukivat Hilakivi Oy, Raahen kaupunki, Vihannin

Osuuspankki, Vihannin vesiosuuskunta, Vihannin yrittäjäyhdistys, Säästö-Anki, Vihannin Sähkö ja Radio sekä

MA-kuljetus Paavolasta. LC Vihannin talkoourakka kesti 9.-11.92013. Pieni pukinmaja ja iso valaistu kuusi

viehättävät näkymällään Vihannin keskustassa liikkujia. Jouluvalojen asennuksista ja purkutöistä vastaa LC

Vihanti. (P. Räsänen)

- LC Haukipudas/Kello ,  ”Nuorison tukena yli 40 vuotta”  Klubin pitkäaikaisin aktiviteetti on vuodesta 1997

lähtien nuorten hyväksi tehty vuosikalenteri. Vuoden 2014 kalenterin aiheena ovat ”aitat ja kalavajat”

(Hannu Liljamo, presidentti)

- LC Hailuoto, ”Palkitsi rauhanjulistekilpailuun osallistujat koulun joulujuhlan yhteydessä”, kuvia ja –tekstejä.

(Päivi Niemelä, sihteeri)

- LC Liminka-Liminganlahti, ”Kuulumisia Liminganlahelta”,  Sivun mittainen kuvallinen Oulun murteella

kirjoitettu juttu Liminganlahden länsilaidan kolmen klubin kuulumisista. (Timo Pietilä, tiedotussihteeri)

- LC Kempele-Sampola, ”Kirjastokassi kotiovelle”  Maksuton kotipalvelu, jossa Kempele-Sampolan jäsenet

käyvät vuorollaan kerran kuukaudessa viemässä kirjaston asiakkaille heidän toivomansa aineiston. Samalla

he tuovat palautettavan aineiston kirjastoon. Palvelu on tarkoitettu toimintakyvyltään heikossa kunnossa

oleville asiakkaille. Klubi on saanut hyvää palautetta toiminnastaan. (Aarne Karvonen)

- LC Kempele-Sampola toteutti yhteistyössä Kempeleen kunnan ja Kempeleen seurakunnan kanssa

omaishoitajien virkistyspäivän retken Utajärvelle 7.8.2013. Retkellä olivat mukana myös ne hoidettavat,

joiden kunto sen salli. (Aarne Karvonen)

- I-piirin klubien yhteinen aktiviteetti ”Äänite isänmaalle tuotti apua sotiemme veteraaneille”  Kultalevy

luovutettiin Pohjan Sotilassoittokunnan edustajille 5.12.2013

- LC Pattijoki, ”Paita- ja pelivälinelahjoitus Pattijoella” Klubi lahjoitti 1000 euroa FC Raahen

jalkapallojoukkueelle ja sai kiitosviestin: ”Kiitos hommaamastanne tonnista! Sillä saatiin hankittua 30 kpl

kuvan valkoisia vieraspelipaitoja sekä tötsiä ja pieniä harjoitusliivejä. Kaikki tuli kyllä tarpeeseen ja tästä

hyötyivät kaikki ikäluokat 03-09 saakka, niin kuin oli alun perin tarkoituskin”. (Tekstin ohessa on raikas kuva



valkopaitaisesta junnujoukkueesta!) Pattijoen klubi lahjoitti näiden lisäksi yhdessä ladyjen kanssa 35 kpl 25

euron hintaisia joulupaketteja paikalliseen Majakka ry:n hyväntekeväisyystoimintaan. (Reijo Härönoja)

- LC Oulu/Terwa, ”Kasvun ja tekemisen vuosi Terwa-leijonilla”  Klubi kertoo tyytyväisyyttään vuoden

toimintailmapiiristä; mielekästä tekemistä, hyvä henki ja vaihteleva ohjelma.  Jutussa käydään katsaus läpi

klubin jo aiemmin aloitettuihin aktiviteetteihin, pitkäikäisin ja täynnä perinteitä oleva on isänpäivän

veteraanilounas. (Kauko Kallio)

- LC Tyrnävä, ”Perunamarkkinoiden tuotto nuorison hyväksi”  Kuvin ja kuvatekstein varustettu Heimo

Turusen koko sivun juttu 28.9. 2014 vietettävistä perunamarkkinoista, jotka ovat jo 20. kerta!

- ”Nenäpäivä Rotuaarilla” Mukana klubeista Sarat, Sillat, Oulu/Oulujoki, Oulunsalo/Salottaret,

Kempele/Sampola. Kokonaisuudessaan Oulun tapahtuma kokosi 5500 euron keräystuloksen, Salottaret

tempaisivat siihen omalla Stand Up –showllaan 1000 euroa. (Tekstiä ja kuvia, Olavi Tapaninen)

- LC Oulu/Oulujoki, ”Hyväntekeväisyyskonsertti Oulujoen kirkossa 27.11.2013, tenori Petrus Schroderus,

säestäjä Markus Vaara” Kirkko oli ääriään myöten täynnä.  Konsertin tuotolla avustetaan ja palvellaan

paikallista lapsi- ja nuorisotyötä. (Teksti Pentti Koskinen, LC Oulu/Oulujoen tiedottaja, Kuvat (4 kpl) Heimo

Turunen ja Pentti Koskinen)

- LC Oulu/Hannat, ”Vohvelibaaria ja turvallisuutta” eli Hannojen oma ravintolapäivä Pukumiehen edessä

18.5.2013 neljän tunnin ajan. Kaudella 2013-2014 Hannojen teemana on turvallisuus. Teemaan on

perehdytty tutustumalla maanpuolustuskoulutuksen toimintaan, koulupoliisin

työsarkaan/liikenneturvallisuuteen, uhkaavan tilanteen tunnistamiseen ja siinä toimimiseen sekä Oulun

kaupungin turvallisuusasioihin. (Teksti Sari Juola, Kuva Anneli Alasalmi-Husso)

- LC Oulu/Pateniemi , ”Punainen nenä ja lipporieha” Klubi järjesti ohjelmallisen nenäpäivätapahtuman

kahvitarjoiluineen Pateniemessä Palokan toimintakeskuksen seniorikahvilassa 8.11.2013. Tilaisuuteen oli

kutsuttu alueella ja etenkin Palokassa asuvat vanhukset. Klubin merkittävin aktiviteetti on toukokuussa

äitienpäivän jälkeisenä sunnuntaina pidettävä kaiken ikäisille osoitettu Lipporieha Kuivasojalla koulun

kohdalla. Tilaisuus on järjestetty vuosittain lähes 30 vuoden ajan.

- LC Puolanka, ”Halloota Puolanka klubin omana työnä”  Klubi (perustettu v. 1971) jakaa vuosittain

stipendejä, tukee nuoriso- ja vanhustyötä sekä sotiemme veteraaneja. Klubi osallistuu myös

nuorisovaihtoon. Palveluhakemiston toteuttaminen oli kuluvana kautena klubin suurin aktiviteetti.(HT)

- LC Oulu/Sarat,  ”Naisenergiaa hyvien asioiden puolesta”Päivi Annalan juttu Sarojen aktiviteeteista:

perheiden auttaminen, siivoustyöt ja –talkoot, Naisten messut, Hiirosenkodin tapahtumien aputehtävät,

Ystävänpäiväjuhlat, Flooran-päivät. Kuvat Ulla Karppinen

- LC Suomussalmi, ”Kainuulaisten tempaus – Joulumieltä veteraaneille”  Klubi järjesti yhteistyössä

Suomussalmen Riistanhoitoyhdistyksen kanssa sotainvalideille, sotaveteraaneille, rintamamiesveteraaneille

ja heidän puolisoilleen ja leskille perinteeksi muodostuneen pikkujoulun 8.12.2013 Hotelli Kiannon

Kuohuissa. Ennen varsinaista pikkujoulua oli tarjolla Teatteri Retikan esitys Hevosmiestenpöytä.

Ohjelmallisen pikkujoulujuhlan lomassa Leijonat tarjoilivat joulupuurot puolisoiden avustamana

veteraaneille ja heidän saattajilleen. Tapahtumaan liittyi klubilaisten antama kuljetuspalvelu sitä

tarvitseville. Yhteistyökumppanit jakoivat veteraaneille lahjaksi paikallisilta riistamailta kaadettua,

purkitettua hirvenlihaa. (Asko Keski-Nisula, presidentti)



”LC Kajaani Linnalla monipuolista toimintaa” Lehden aukeamallinen toiminnan esittelyä, 14 valokuvaa

kuvateksteineen aktiviteeteista: Lasten liikennetapahtuman alkuvalmistelut ja radan kuntoon laitto yksin

klubin vastuulla, itse liikennetapahtuma yhteistyössä mukana Autoliiton tiepalvelumiehet Kainuusta – Jari

Sinkkosen luentotilaisuus yhteistyössä Nuorten ystävät ry:n kanssa – Kajaanin Hokin kaupunkifestivaaleilla

avustaminen teltan pystytyksessä ja itse tapahtumassa VIP alueen sisäänkäynnin hoitaminen – Avustaminen

Kajaanin lukiolaisia taksvärkkikeräyksen järjestelyissä, lupa-asioissa ja rahojen hallinnassa – Nuttuprojekti;

puolisot ja naispuoliset jäsenet kutoneet Etiopian synnytyssairaalan vauvoille 200 kpl nuttuja, jotka

toimitetaan yhteislähetyksenä Suomesta. Klubi kustantaa langat ja lähetyskulut – Sinapin valmistus ja

myynti, klubin aktiviteettina yhtäjaksoisesti vuodesta 1996, tuotto käytetty viime aikoina veteraanien

joulujuhlaan – Sotiemme veteraanien joulujuhla, ruokailu ja kuljetus. Ohjelman suorituksessa ovat olleet

avustamassa nuorisoryhmät ja Kajaanin Mieslaulajat – Nenäpäivän lipaskeräys, joka suoritettiin Kajaanin

Hokin jääkiekko-ottelun yhteydessä. Leijonat pudottivat ottelun avauskiekon, saivat paljon huomiota ja

raikuvat aplodit, keräystulos oli hyvä ja ihmiset ottivat mielellään osaa siihen. (Juhani Alanen)

- LC Liminka/Kultasirkut , Saanut paljon väkeä liikkeelle Leidit lentoon –liikuntatapahtumalla, järjestänyt

isänpäivän aattona hyväntekeväisyyskonsertin, keskittyy tänä vuonna viettämään 5 –vuotistaivaltaan. (Anja

Garanvölgyi)

- LC Oulu/Salottaret, ”Toimeliaana uuteen vuoteen” Vuoden 2013 nenäpäivässä sai paljon huomiota

FlashMob –videollaan ja lahjoitti keräykseen 1000 euroa. Nenäpäivän yhteydessä lahjoittivat myös

Oulunsalon Nuorisotalolle 500 euroa elokuvalisenssiä varten. Salottaret ovat tarjonneet elokuvien

katselijoille, ala- ja yläkoululaisille, pientä naposteltavaa ja limua. Salottaret osallistuvat kauden aikana

kansainvälisen nuorisoleirin järjestelyihi. Laskiaislauantaina he menevät joukolla Oulunsalon Salonkartanoon

leipomaan laskiaispullia vanhuksille ja pitävät iloisen yhteislauluhetken kahvikekkereiden ratoksi. (Tuula

Suomela)

- LC Vaala,  ”Peliareenalla mahdollisuus harrastaa kaikkia palloilulajeja – LC Vaala lahjoitti 50 -vuotisen

historiansa suurimmat lahjoitukset”  LC Vaala lahjoitti ja Vaalan kunta vastaanotti 29.5.2014 kaikkien

kuntalaisten liikuntaharrastuksen edistämiseksi hankitun peliareenan. Lähiliikuntapaikan

kokonaiskustannusarvio oli 148 025 euroa, jonka kattoivat Pohjois-Pohjanmaan ELY 50 000 euroa, LC Vaala

40 000 euroa, Vaalan kunta 30 344 euroa, arvonlisäveron osuus 27 681 euroa. LC Vaalan myöntämä avustus

kattaa nyt käyttöön otettavan Areenan hankintakustannuksen. Klubi sai 5 000 euron avustuksen Aarne Ritari

–säätiöltä areenan rakentamiseksi.  LC Vaala on myös sitoutunut työllistämään Vaalan kunnan kautta 2.

asteen opiskelijoita ns. kolmannen viikon ja varannut siihen 5 000 euroa. (Lauri Ratava)

Yllä olevan jutun otsikossa mainittuun ”50 -vuotisen historiansa suurimmat lahjoitukset” luetellaan Areenan

ja työllistämisen lisäksi klubin jaettavat stipendit opiskelijoille noin 3 500 euroa ja Sulo Reentilän ja Väinö

Vähäsarja-stipendit (á 250 euroa) sekä yrittäjästipendi (500 euroa). Klubi kertoo jakaneensa hakemusten

perusteella yhteisöille ja yksityisille avustuksia yhteensä 13 600 euroa.

Tervaleijona, helmikuu 2015

Nuorisojohtaja 2014-2017 Jukka Isotalo kirjoittaa artikkelissaan ”Leijonien palveluaktiviteetit – Nuorison

hyväksi” mm. seuraavaa: Leijonien toiminnan keihäänkärjiksi valittu tällä hetkellä nuoriso. Tärkeimmät

nuorisoon kohdistuvat kansalliset ja kansainväliset palveluaktiviteetit suuruusjärjestyksessä: - Vastuu on



meidän –aktiviteetti/kampanja (60 000 3. luokkalaista ja perhettä/kausi = tavoite) – Lions Quest, elämisen

taitoja –ohjelma (500-800 kasvattajaa/kausi ja 15 000 nuorta sen seurauksena) – Kummilapsitoiminta

(1000+ nuorta Sri Lankassa) – Skeba –bändikiskaba (600-800 nuorta/6 kisapaikkakuntaa) – Nuorisovaihto

(300-400 nuorta/kausi) – Leo-klubit (200+ nuorta/noin 20 Leo –klubia).

Lisäksi klubeilla on paljon omia, paikallisia, nuorisoon kohdistuvia yksittäisiä aktiviteetteja. Usein kuulee

puhuttavan, että on ”omia” aktiviteetteja ja olisi ”liiton” aktiviteetteja. Tämä näkemys on onneksi täysin

väärä ja perusteeton. Kaikki klubit kuuluvat kansainväliseen järjestöön ja kaikki toiminta perustuu

paikallisten Lions-klubien vapaaehtoiseen palveluun. Ilman paikallista toimintaa ei ole Lions

–palvelutoimintaa. … Hyvin usein meidän paikalliset aktiviteetit ovatkin osa kansainvälistä palvelutoimintaa

huomaamattamme. (Isotalo)

PJ. Tuomo Holopainen kirjoittaa mm.: ”Kiitos veteraanit!” -palvelukampanjalla poistamme yksinäisyyttä.

Veteraaneja jäljellä (v. 2015) 30 000, veteraanien yksinkertainen pyyntö on, että lionit kävisivät

tervehtimässä. Tärkeitä päivämääriä ovat 13.3. ja 27.4. Näiden päivien juhlatilaisuuksiin veteraanit

tarvitsevat kuljetuspalveluja. Toivon, että palvelukampanja ei olisi pelkästään kuluvan kauden aikana

tapahtuvaa. Pyritään luomaan veteraaneihin pysyviä kontakteja – viimeiseen iltahuutoon saakka.

- LC Haukipudas/Kello, ”Kesistä parhain”, Klubin avustama nuori kv-kesäleirillä kohteena ”Itävalta ja Viena

and around” -leiri . Vaihtonuorena Fannyt Lahdenkauppi, Kello

- LC Liminka/Lakeus, ”Toimintaa nuorille ja tapahtumia lapsille”, ROKKIS –tapahtuma järjestettiin Limingan

Taiteilua –viikon yhteyteen yhteistyössä kunnan kulttuuri- ja nuorisotoimen kanssa. Alkuilta oli suunnattu

lapsille ja koko perheille. Iltakahdeksalta alkoi nuorten Rokkis. Ladyt järjestivät buffetin, jonka tuotto kattoi

tilaisuuden kuluja nimellisen pääsymaksun ja tapahtumajulisteen yritysmainoksien ohella. Rokkiksessa

esiintyivät Limingan Talentit, paikallisia bändejä sekä pääesiintyjänä alajärveläinen kolmen lukiolaispojan

yhtye RM. Yhtye voitti yläasteikäisten rockin Suomen mestaruuden vuonna 2012 ja sijoittui kolmanneksi

Lions-liiton Skeba-bändikilpailussa vuonna 2013.

- LC Kiiminki, ”Meidän lionien tämän kauden yksi aktiviteetti on Kiitos veteraanit”, Kuvien vahvistamaa

kerrontaa veteraani Simo Miesmaan omakotitalon pihan syysharavoinnista, johon joukko klubilaisia

osallistui. (Eija Tuomaala)

”Kansainvälinen Nuorisoleiri Oulussa 4.-14.8.2014”, Järjestäjinä olivat klubit Oulunsalosta, Kempeleestä,

Limingasta ja Hailuodosta. Päävastuullisena toimi LC Oulunsalo. Lehden aukeaman kokoinen suurilla iloisilla

kuvilla varustettu juttu.

- LC Oulu/Avain, ”Joululeijona tuli lapsiperheen tueksi”, Avaimen leijonat tekivät syksyn aikana kovasti

talkootöitä. Näin kerätyt varat käytettiin tuen tarpeessa olevien perheiden hyväksi. Joulun alla useampi

perhe sai vieraakseen leijonan. Tuomisina oli laatikollinen ruokaa, joillekin lahjakortti sekä kaikille perheen

tarpeiden mukaisia joululahjoja. (Kari Salmela)

- LC Oulu/Sarat lahjoitti 20 –juhlavuotenaan Hiirosenkodille taidetta (Marja-Leena Kärkkäinen, presidentti)

- LC Kuhmo/Helenat, ”Kevätsiivous”, (Suora jäljennös tekstistä kokonaan tässä): ”Eräänä toukokuun

aurinkoisena iltapäivänä matkasimme kimppakyydillä Invapirtin siivoustalkoisiin. Saavuimme paikalle iloisin

mielin. Pirtti pihapiireineen oli aivan järven rannassa. Sateisen aamun jäljiltä aurinko tanssi taivaan

rannassa. Työt alkoivat sujua sutjakkasti. Aluksi ripsittiin hirsisen pirtin seinät ja katto, ikkunat pestiin ulkoa,



sisältä ja väleistä. Vietin ulos kaikkien sohvien tyynyt, raanut ja matot. Ikkunaverhot otettiin pois. Ulkona

alkoikin sitten mattopiiskan raivoisa laulu.  Muutama meistä lähti sytyttämään saunan padan alle tulta ja

kantamaan pataan vettä järvestä. Yläkertaan lähti pieni porukka. Sieltäkin tuotiin alas kaikki vuodevaatteet

ja matot. Perusteellinen siivous alkoi sielläkin. Kaikki lattiat pestiin. Pöly lensi ja hiki virtasi. Tauko olikin

tarpeen. Nautimme makoisat pullakahvit auringon säteiden tanssiessa ympärillämme. Tauon jälkeen pantiin

kaikki tavarat paikoilleen. Iloinen mieli löytyy meidän jokaisen sydämestä. LC Kuhmo/Helenat tuottamassa

hyvää mieltä sekä itsellemme, että Kuhmon Invalidit ry:lle. (Teksti Sinikka Soikkeli ja Riitta Tiainen, Kuva

Sinikka Soikkeli)

- LC Haukipudas/Kello, ”Nuorison tukena yli 40 vuotta”, Aktiviteetteina nuoret, sotien veteraanit (mm.

kotona asuminen), vammaiset, perheet ja apua tarvitsevat, Haukipudas –hiihto 35. kerran, kesällä

pyörätuolien lahjoitus vanhusten asumispalveluille, Haukiputaan kotiseutumuseon perusparannuksen

tukeminen, vähäosaisten perheiden jouluruokasetelit, tuetaan nuoria muusikkoja Haukiputaalla sekä

Haukiputaan lukiosta ja Ammattikoulusta valmistuvia, yhdelle haukiputaalaiselle nuorelle osallistuminen

nuorisovaihtoon, vuodesta 1979 lähtien tehtyjen kalentereiden kansilehdistä pysyvä näyttely Haukiputaan

terveysasemalla (näyttely täydentyy joka vuosi, vuoden 2015 aiheena on Kiiminkijoki). (Hannu Liljamo)

- LC Vihanti, ”Vihannin Härkäjuhlat kokosi yhteen 1200 juhlijaa”, Klubin alkuvaiheessa, lähes 50 vuotta

sitten, syntyi idea ”tuottavasta ja vähätöisestä” yleisötapahtumasta. Härkäjuhlista muodostui

maakunnallinen loppukesän tapahtuma.  Alkuvuosien jälkeen Vihannin Urheilijat liittyivät mukaan

toteuttamaan juhlia. Järjestyksessä 50. Härkäjuhlat vuonna 2014 tarjosivat monipuolista ohjelmaa lapsille ja

aikuisille sisätiloissa ja ulkona, musiikkia, tanssia, elämyksiä. Härkäravintola piti nälän loitolla. Juhlilla esiintyi

tunnettuja suomalaisia viihdetaiteilijoita orkestereineen ja nuorisobändejä. Lapsille oli oma disco

taiteilija-esiintyjineen. Huvialueella oli mahdollisuus osallistua peleihin ja kilpailuin, jotka aina ovat

kuuluneet Härkäjuhlien perinteisiin ohjelmiin. (Kuvat Susan Nokia, Pekka Räsänen, Juhlalogo Juho Nivala)

- LC Oulu/Maikkula, ”Tervahaudan poltto Turkansaaressa juhannuksena 2014”, Klubilaiset osallistuivat

sopimuksensa mukaisesti satoja työtunteja vaatineeseen tervahaudan rakentamisvaiheeseen.

Työkokonaisuuteen kuului tervahaudan kokoamisen lisäksi sen sytyttäminen juhannusaattona, polton

valvonta, tervahaudan ”sammuttaminen” ja juhannusaattona Juhannusjuhliin tulevien autoilevien vieraiden

liikenteenohjaus. (Erkki Simonen)  - tekstiin liitetty tunnelmallinen kuva, jossa Erkki Simonen, Arto Tolonen

ja Mauri Tauriainen näkyvät sytyttämässä tervahautaa, yleisö seuraa sateenvarjojensa alla tapahtumaa,

kuva tuo mieleen maalauksen!

Hannu Anttonen, I-piirin glt-d: ”Hyvät I-piirin Leijonaosaajat…-…kehityssuunta on, että koulutus,

aluefoorumit ja aktiviteettimme muodostavat jatkumon päätöksenteossa. Tavoitteena on hyvään tulokseen

pääsy yhteisellä tahdolla hankkeissa, joissa yksittäinen klubi jää voimavaroiltaan pieneksi.” …

- LC Raahe/Fantti, ”Kausi on alkanut mainiosti”, Noin 25 vuotta vanha klubi kuvaa toimintaansa pehmeänä

toimintana. Ovat yhteistyössä paikkakunnan vanhuksien ja kehitysvammaisten palvelukotien kanssa,

vuosittain kuitenkin lahjoittavat rahaa stipendeinä ja hankkivat apuvälineitä. Perinteinen aktiviteetti on

vierailu Palvelutalo Hopeataurissa, jossa lauletaan joululauluja ja kirjoitetaan vanhuksien joulukortit

sukulaisille ja ystäville. Klubi postittaa joulukortit lähettäjien puolesta. Vapuksi tehty kokeilumielessä

kotisimaa, joka myyty tunnissa kaupungin keskuspuistossa – innostaa jatkamaan. Klubin eläkeläissiiven

haltuun ottama aktiviteetti on ruokakaupan kahvituksen hoitaminen kaupan valitsemina teemapäivinä.

Uutta varainhankintaa toimintaan on Joulu-oluen ja saaristolaisleivän tekeminen. Molempia tuotteita



klubilaiset myivät Raahen jouluavajaisissa ja City-marketin aulassa. Tuotteet menivät hyvin kaupaksi. (Kuvat

Lenita Reinonen)

Lions I-piirin ja Raahen seudun Zetoristien yhteisaktiviteetti Zetor-marssikierros Kainuuseen 16.-20.7.2014,

”Nuorten syrjäytymisasia on vakava teema ja syvälle Suomea koskettava asia”, I-piirin

aktiviteettitoimikunnan yhtenä tavoitteista on edistää Lions toiminnan julkisuuskuvaa. Zetor-marssi sai

Kainuussa hyvän ja lämpimän vastaanoton. Yleisön lahjoituksena kertyi rahaa 3150 euroa sekä

tavaralahjoituksina 1448 euron verran. (Mauri Viitajylhä)

- LC Pyhäjoki/Merijärvi, ”Veteraaneille lämminhenkinen iltapäiväkahvitilaisuus Jokikartanossa 15.10.2014)”,

Tilaisuuteen kutsuttiin kaikki Pyhäjoki-Merijärven Veteraaniyhdistyksen sotaveteraanit, sotaveteraanien

puolisot ja sotaveteraanien lesket. Jotta jokainen tilaisuuteen haluava pääsisi paikalle, klubi järjesti jokaiselle

osallistujalle taksikyydin.(!) Monipuolista ohjelmaa tarjoavaan tilaisuuteen kerääntyi kaikkiaan 47 henkilöä,

joista 12 klubin palveluaktiviteetin toteuttavaa jäsentä. (Kirjoitus Johanna Sipilä, Kuva Tuula Simpanen)

- LC Suomussalmi, ”Kynttilöiden sytytys sankarihaudoille”, Läheinen aktiviteetti klubille. Suomussalmen

sankarihautausmaissa lepää yhteensä 313 vuosien 1939-45 sodissa kaatunutta sankarivainajaa, kirkonkylällä

282 ja Ruhtinaansalmella 31. Samassa yhteydessä viedään kynttilät myös partisaanien uhreina

menehtyneiden muistomerkille, talvisodan muistomerkiksi Karhulanvaaralle pysytetylle Liekki –patsaalle

sekä kansalaissodassa kaatuneiden muistomerkille.

- LC Kempele, ”Käynti muistopatsaalla on Kempeleen leijonien kiitos kunniakansalaisillemme veteraaneille”,

Kempeleessä veteraaneja on vuonna 2015 noin 40 henkilöä. Kempeleen leijonat ovat perinteisesti tukeneet

veteraaneja ja heidän puolisoitaan. Erityisesti nyt kampanjavuonna leijonat ovat valmiina pyynnöstä

toteuttamaan erilaisia palveluja jokapäiväisen elämän tueksi tai vierailemaan heidän luonaan. (Pauli

Karjalainen ja Teuvo Ottavainen)

- LC Liminka/Lakeus,” Kiitos veteraanit! –teeman toteutus Liminka/Lakeus –klubissa”, Klubin historian viiden

vuosikymmenen tilastoluvuissa 70 % palveluaktiviteeteista on suuntautunut sotiemme veteraanien

järjestötyön tukemiseen.  LC Liminka/Lakeus on jäsentensä kautta tehnyt palvelutyötä kauden aikana 463

tuntia. Juuret ovat syvällä, klubin perustajajäsenet ovat olleet mukana sodissa.

- LC Hyrynsalmi, Klubi laskee seppeleen Kotimatka -muistomerkille, joka on pystytetty Hyrynsalmen kirkon

läheisyyteen. Talvisodan aikana Suomussalmen suunnalla kaatuneet sankarivainajat evakuoitiin

muistomerkin paikalla olleen riihirakennuksen pihalle. Lämmitetyssä riihessä vainajat siistittiin, puettiin ja

asetettiin arkkuihin matkaa varten kotikonnuilleen haudattaviksi. (Lasse Miettinen)

- LC Kajaani Linna ”Veteraanityö”, Klubi on toimittanut sotiemme invalideille joulukuuset 70 –luvulta lähtien,

alkuvuosina toistasataa kappaletta kuorma-autolla, myöhemmin vähemmän peräkärryllä. Joulukuusihanke

päättyi noin v. 2005. Varoja veteraaneille kerätty Leijona-sinapilla 90 –luvulta lähtien. Klubi on osallistunut

vuosittain valtakunnalliseen sotainvalidi/veteraanikeräykseen kuskaamalla varusmiehiä keräysalueilla.

Uutena toimintana on aloitettu kynttilöiden sytyttäminen sankarihaudoilla. Muutamia vuosia on järjestetty

yleinen veteraanijuhla, jonne saadaan osallistumismahdollisuus myös niille veteraaneille, jotka eivät kuulu

mihinkään veteraanijärjestöön, mutta pääsevät näin tapaamaan toisiaan. Klubi on tarjonnut kuljetuksen ja

maittavan jouluruoan. (Juha Vornanen)



- LC Vuolijoki, ”Matka Raatteen tielle”, Klubi järjesti linja-autoretken, jotta kaikki lähialueiden halukkaat

pääsivät tutustumaan Suomen historian kannalta ratkaiseviin ja kohtalokkaisiin paikkoihin. Matkaan

osallistui nelisenkymmentä henkilöä, joista puolet oli lioneja puolisoineen.

- LC Pattijoki, ”Leijonat ovat tukeneet Pattijoen Veteraanimajan hankkeita yli kolmenkymmenen vuoden

ajan”, Toimintaan on sisältynyt puutavaran sahausta, tarvikkeiden hankintaa ja muuta talkootyötä.  Myös

rakentamisrahastoa on tuettu rahalahjoituksin.

- LC Oulunsalo/Salottaret. ”Naisenergiaa, jos mitattaisiin naisklubi LC Oulunsalo/Salottarien iloa pursuavaa

tarmoa ja energiaa luksi- tai wattimittareilla, saataisiin vastaavalla energialla varmaan aikaan melkoinen

valonäytös”, näin arvioi klubi itse. Kesäkuussa talkooporukka pääsi fiilikseen; Oulunsalo-päivänä museolla

Salotarten leivonnaiset ja virvokkeet tekivät kauppansa.  Syyskuussa Salotarten kävelyjoukkue osallistui

Naisten pankin järjestämään Kävele naiselle ammatti –tapahtumaan. Veteraanien teemapäivänä Salottarien

lauluryhmä laulatti Kempeleen Pikku Pelakuussa asukkaita, laulettiin kansanlauluja ja Veteraanin iltahuuto.

Silmälaseja Sri Lankaan –keräykseen tuotiin Salottarien keräyspisteissä yhteensä 693 silmälasit.

Yhteistyökumppanina oli Merikosken yläasteen Osallistuva nuori –valinnaisaineryhmän oppilaat, jotka

tarkistivat, puhdistivat ja pakkasivat kaikki lasit lähtemään eteenpäin. Salottaret osallistuivat

Nenäpäiväkeräykseen 1200 eurolla. Lipaskeräys sujui LC Oulunsalon miesleijonien kanssa yhdessä. Myös

muutamien Oulunsalon koulujen kanssa Salottaret tekivät yhteistyötä nenäpäiväkeräyksessä. Marraskuun

Halloween VipClub –naamiaisten tuotosta osa laitettiin Nenäpäivä –keräykseen. Salottaret myivät

Oulunsalon Entisajan joulumarkkinoilla omassa myyntikojussaan vastaleivottuja leipiä, porkkana- ja

lanttulaatikoita, kakkuja ja pipareita sekä kuumaa glögiä ja arpoja. Useat talkoolaiset lahjoittivat tuotteensa

myyntiin. Joulunajan lahjoitukset ohjattiin HOPE –järjestön kautta vähävaraisille perheille. Salottaret

lahjoittivat 20 joulukalenteria lapsille. Hopen valitsemalle perheelle annettiin jouluiloa n. 300 eurolla, joka

sisälsi lasten toiveiden mukaisia lahjoja ja erillisen ruokalahjakortin. Vastuu on meidän –kampanjaan

Salottaret osallistuivat lahjoittamalla opasvihkoset kaikille Oulunsalon 3. luokkalaisille käytettäväksi koulujen

ja vanhempien yhteistyössä. Syyskauden viimeinen palveluaktiviteetti oli Lucian päivänä, jolloin Salottarien

ryhmä johdatteli autoilijoita Oulunsalon Umpimähkässä seurakunnan joulupolkutapahtumassa.

Tapahtumassa oli satoja ihmisiä joulupolkua kulkemassa.

- LC Sotkamo/Sapsottaret, ”Pane hyvä kiertämään”, Klubi järjesti K-Supermarket Vuokatissa keräyksen apua

tarvitseville lapsiperheille. Asiakkaat ostivat yhden haluamansa tuotteen ja jättivät sen keräyskärryyn.

Tuotekasseja saatiin kokoon 12 kpl. Kaikissa kasseissa oli elintarvikkeita, suklaata, leluja ja vähän asusteita.

Kassit luovutettiin seurakunnan diakoniatyön kautta jaettavaksi eteenpäin. (Tarja Korhonen)

- LC Sapsottaret/Helena Lautsalo, ”Sotkamolaisten lasten hyväksi” Klubi sai myytäväksi Sotkamon kanttorin

Risto Vähäsarjan säveltämän ja Vexi Salmen sanoittaman jouluisen cd-levyn.  Helena Lautsalo myi levyjä yli

200 kpl. Sapsottarille kertyi siitä tuhat euroa, joka summa käytetään sotkamolaisten lasten hyväksi.

- LC Liminka/Kultasirkut, ”Huisin hauska Nenäpäivä Limingassa”, Kampanjapäivä sattui Kultasirkkujen

totutun isänpäivän aaton hyväntekeväisyyskonsertin ajankohdalle. Sen vuoksi konsertti muotoiltiinkin

kohteena lapset ja konsertista tuli vastaamaan Vastarannan siili –orkesteri. Mukaan otettiin paljon lapsille

mieluisia oheistapahtumia, kuten pomppulinna, onnenpyörä, ongintaa – ja olipa mahdollisuus maalauttaa

itselle punainen nenäkin.

- LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto, ”Lupa välittää”, Klubi vietti perinteistä joululauluiltaa Metsolan Hovin

asukkaiden kanssa 15.12.2014”. Säestäjänä toimivat mestaripelimanni Jussi Haanpää ja Kalevi Sumén.



Yhteistyötä tehtiin jo toista kertaa Hintan Marttojen kanssa, Martat tarjosivat torttukahvit. Klubin

naisjäsenet olivat neuloneen 41 paria villasukkia asukkaille lahjaksi. Illan aikana lion Leena Saarela lauloi

kolme joululaulua Maija Tynkkysen säestyksellä. Asukkaista liikuntaneuvos Toivo Salonen muisteli

urheiluaikojaan pikaluistelijana ja olympiamitalistina. Tilaisuuden loppuhartauden piti pastori Ilkka Mäkinen

Oulujoelta. Klubi toteuttaa jatkuvaa välittämistä toiminnassaan. Alert- ja avustustoimikunta on yhteistyössä

Myllyojan lastenneuvolan ja Oulujoen seurakunnan työntekijöiden ohjaamana avustanut vaikeuksiin

joutuneita perheitä.

TervaLeijona, helmikuu 2016

- LC Oulu/Pateniemi, ”Pateniemen Lionsit edesauttamassa syöpälasten suunterveyttä”, Syöpälapsille pizzaa

ja suuhygieniaa.  Parasta hyvän elämänlaadun ylläpitoa ja suutulehduksen ennaltaehkäisyä hoitojen aikana

ovat hyvä suuhygienia ja terveellinen dieetti lapselle mieluisassa muodossa. Pateniemen klubi löysi ja sai

yhteistyökumppaneikseen hyviä asiantuntijoita ja kokosi syöpälapsille tarkoitetun, ensimmäisellä

hoitojaksolla  annettavan tervetuliaispakkauksen, joiden yhteisarvo on noin 3000 euroa. Yksittäinen pakkaus

sisältää hygieniatuotteita ja satukirjan, jonka sisältö on Oulun yliopistossa johdettu opinnäytetyö. Tarinassa

fantasia pehmentää ja tukee rakentavasti todellisuutta ja opettaa hoitoihin liittyvien oireiden

ennaltaehkäisyä.  Lisäksi klubi hankki osastolle yli puolen vuoden tarpeisiin läheiseen pizzeriaan

ostokuponkeja lapsille annettavaksi. Pizzayrittäjäkin osallistui talkoisiin. (Hannu Anttonen, Jukka Yliniemi)

- LC Muhos, ”Jouluaatto Muhoksen kalmistoissa”. Muhoksen klubi järjesti jälleen vuonna 2003 aloitetun joka

jouluisen kuuman mehun tarjoilun siviilihautausmaalla. Iltapäivän hämärässä ennen hartaushetken

alkamista lionsklubi suoritti toisen palvelutehtävän sankarihaudoilla. Kolme vuosikymmentä kestänyt

kunniatehtävä jatkui katkeamatta. (Pertti Marttinen)

- LC Ruukki  ”toiminnan tiellä”, Siikajoen varrella leijonat ovat kehittämässä lasten liikenneturvallisuutta

lahjoittamalla vuosittain liikenneturvaa parantavia välineitä. Hiljattain järjestettiin Ruukin Kärkiniemessä

koululaisten liikuntapäivä, jonka yhteydessä koululaisille lahjoitettiin pyöräilykypäriä. Toisena

lahjoituskohteena on ollut useana vuotena järjestetyt  Aikamiesten konsertit. Paavolan Nuorisoseuran

kuorona toimiva mieskuoro on kerännyt varoja veteraaneille. Talviliikuntaan on panostettu maaliskuulla

Siikajoki –hiihdon merkeissä. LC Ruukki täytti äsken 50 vuotta. (Pentti Syrjäpalo)

- LC Kajaani Linna, ”Vuoden 2016 Laskiaisilottelu 7.2. oli järjestyksessä 50. kerta”, Suotuisa sää houkutteli

Kaupunginlammen ympäristöön 3000-4000 laskiaisiloittelijaa.  Toimintatavat ovat vuosien varrella

muuttuneet, mutta jotakin entistä perinnettä on pyritty pitämään mukana; rekiajelu ja ratsastus ovat vielä

nytkin erittäin suosittuja. On kokeiltu koululaisten teatteriesityksiä, yritysten lumiveistoskilpailuja,

kasvomaalausta, laserammuntaa jne. Kokeiluista huolimatta on aina palattu perustehtäviemme linjalle;

ratsastus, rekiajelu, onginta, koiravaljakot, moottorikelkat, grillimakkarat, laskiaispullat, muurinpohjaletut ja

kahvi.  Kajaanilaiset liikelaitokset tukevat toimintaamme taloudellisesti ja eri järjestöt tuoneet oman

panoksensa aktiviteettien pyörittämiseen. Tapahtuman tuotto on aina ohjattu lasten nuorten hyväksi

tehtävälle työlle. (Juhani Alanen)

- LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto ja LC Oulu/Oulujoki,  ”ALERT –toiminnasta hyviä kokemuksia”,  Klubit

päättivät keväällä 2014 käynistää klubien välistä yhteistyötä ja tehdä yhteisen ALERT –suunnitelman.

Kumpikin klubi nimesi keskuudestaan  klubikohtaisen  ALERT –vastaavan, jonka johdolla toimii myös klubin



ALERT –toimikunta. Yhdeksi toimintamuodoksi otettiin kriisiperheiden auttaminen. Perheisiin on saatu

yhteys seurakunnan ja lastenneuvolan työntekijöiden kautta. Apu on annettu pääasiassa lahjakorteilla

joulun aikana ja avustamalla lasten harrastustoimintaa hankkimalla siihen liittyviä asusteita ja välineistöä tai

maksettu harrastuksiin liittyviä osallistumismaksuja. Vuosittain klubin toimintasuunnitelmaan esitetään

varattavaksi avustussumma , mikä on ALERT –toimikunnan käytössä seuraavan kauden aikana. Sopimuksen

mukaan toimikunta ei pidä erikseen kokouksia, vaan asiat käsitellään sähköpostin kautta ja tarvittaessa

tiedotetaan klubi-iltojen yhteydessä. (Maija-Leena Pönkkö)

- LC Haukipudas/Kello, ”Lion nuorisovaihtomatka USA:han unohtumaton kokemus”,  Veronica Tikkalan

selostus matkan vaiheista.

- LC Raahe Fantti, ”Huomaanko minä, huomataanko minut”, Klubin kummikoulussa (Honganpalon koulu)

järjestettiin liikenneturvallisuuspäivä 4.2.2016. Päivän teemana oli liikenneturvallisuus talvella. Koulussa on

ajan tasalla pidettävä Liikennekasvatuksen vuosikello, liikennekasvatuksen suunnitelma, joka on sidottu sekä

vuosiluokkiin, että vuodenaikoihin. Tavoitteena on, että suunitelman edetessä koululaisille tulee kattava

tieto- ja taitotaso liikenneturvallisuuteen vaikuittavista asioista ja siitä, miten jokainen voi vaikuttaa omaan

ja toisten turvallisuuteen liikenteessä. Koulun ja klubin yhteistyöhön liittyen koulun kuoro esiintyi

viikonloppuna klubin järjestämässä hyväntekeväisyyskonsertissa Raahen Ensi- ja Turvakodin hyväksi.

(Anne-Mari Tokola)

- LC Liminka/Liminganlahti, ”NoseLAN Limingassa nenäpäivätapahtuma nuorille”, Klubi järjesti 17.7.2015

järjestyksessä jo toisen NoseLan –verkkopelitapahtuman Limingassa. Verkkopelitapahtumassa yhteen tilaan

kokoontuneet henkilöt pelaavat omilla tietokoneillaan internettiin liittyneinä. Tapahtumassa järjestetään

myös turnauksia eri peleissä. Ennakkoilmoittautuneita oli yli 140. Kaikkiaan tapahtumaan osallistui

vierailijoiden, vanhempien, lionien ja ladyjen kanssa yli 200 henkilöä. Nuorisotyön näkökulmasta

tapahtumalla on hyvä vaikutus ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. Myös vanhemmat ovat kiitelleet

leijonia tapahtuman järjestämisestä turvallisessa ympäristössä. Lionit  huolehtivat  tapahtumaan

osallistuneista nuorista hyvin. Paikalla oli koko ajan vähintäänkin kolme aikuista vastaamassa järjestelyistä,

turvallisuudesta ja nuorille mahdollisesti eteen tulevista ongelmista. Limingan kunta panosti tapahtumaan

antamalla liikuntahallin käyttöön. NoseLANin tuotto oli 2400 euroa. Se saatiin kasaan runsaalla talkootyöllä,

yhteistyökumppaneiden panostuksella ja pienellä osallistumismaksulla. Tuotto luovutettiin Nenäpäivä

–keräykseen. (Tapani Tasanto)

LC Liminka/Kultasirkut , ”Oulun poliisilaulajat konsertoi”, Klubi järjesti hyväntekeväisyyskonsertin nuorten

hyväksi. Poliisilaulajat eivät veloittaneet konsertistaan. (Anja Garanvölgyi, Kuvat Pirkko Moisander)

- LC Muhos, ”Muhos 60 v. juhlatunnelmissa”  Klubi pelasi elokuussa pesäpallo-ottelun Pohjois-suomen

mestareita, Muhoksen Pallosalamien e-tyttöjä, vastaan. Samalla klubi lahjoitti seuralle juonioripesäpalloja.

Syyspimeän saavuttua järjestettiin 300 henkilölle ilmainen, hauska elokuvailta. Lokakuussa kerättiin

silmälaseja Sri Lankaan 200 kpl (viime vuonna 765 kpl). Marraskuussa Lapsen oikeuksien päivää juhlittiin

lasten kanssa Koivu ja Tähti –kulttuurikeskuksessa. Tapahtuma oli yleisölle ilmainen. Tapahtumassa

järjestettiin lelukeräys, lelut lahjoitettiin Muhoksen diakoniatoimistoon, josta lelut jaettiin joululahjoiksi.

Perinteisesti joulukuussa itsenäisyyspäivän aamuna ja jouluaattona sytytettiin kynttilät sankarihaudoille.

Tavaksi on tullut myös tarjoilla kuumaa mehua ja pipareita hautausmaalla kävijöillä jouluaattona.

Toimintamme suunnittelua ovat edistäneet kaikki lion-koulutukset, joihin olemme osallistuneet.

Koulutuksista olemme saaneet paljon energiaa kehittämään brändiämme ja lisäämään näkyvyyttämme.

(Maria Laura Varela de Saaranen)



- LC Haukipudas, ”LC Haukipudas juhli 50 –vuotistaivaltaan ”, Vuosikymmenten suurimmat ponnistelut ovat

olleet Votiivilaivan hankinta ja sen asennus Haukiputaan kirkon kattoon , vuonna 1984 ja 2008 järjestetyt

kansainväliset Nuorisoleirit sekä vuonna 2007 Haukiputaan kunnan kanssa toteutettu yhteistyöhanke Musa

Corner, musiikkiharrastustila Jatulissa. (Markku Kohonen, Kuva Juhani Häggman)

- LC Pattijoki, ”Pattijoella tuloja mainostauluista ja talkootöistä”, Klubin toimintakausi ollut perinteinen.

Itsenäisyyspäivänä on hankittu ja sytytetty kynttilät sankarihaudoille. Veteraaneille on tehty talkootöitä,

muun muassa pihasiivouksia. Partiolaisten metsäkirkkoon hankittiin aurinkopaneelit valaistusta varte.

Pattijokisille ylioppilaille jaettiin stipendit ja peruskoulun aloittaville oppilaille pyöräilykypärät. Osallistuttiin

myös Lions liiton hankkeisiin. Ladyt ovat tukeneet vanhainkoti Hopeataurin toimintaa lahjoittamalla jouluksi

torkkupeittoja 32 kpl, CD-levysarjan ja 20 laulukirjaa. (Teksti ja kuvia, Reijo Härönoja)

- LC Kempele/Aurora, ”Auroralla takana vauhdikas syksy”, Uuden klubin perustamismuodollisuuksien ohessa

klubi on avustanut Kummiklubiaan Nenäpäiväkeräyksessä, mutta jo omana aktiviteettinaan sytyttänyt

kynttilät itsenäisyyspäivän aamuna Kempeleen sankarihaudoille. Lionien ”Hyvän päivään” kaikki klubilaiset

ovat osallistuneet pienillä huomaavaisuuksilla - naapurille uunituoretta pullaa, metsäretki lasten kanssa,

naapurin roskapussin roskikseen jne. (Saija Kivelä)

- LC Kiiminki ”Joulupuukeräyksellä iloa kiiminkiläisille”, edellä mainittua nimeä kantavan keräyksen klubi

järjesti jo toisen kerran ja arvelee keräyksen muodostuvan jokavuotiseksi perinteeksi. Koristellut kuuset

tulivat kauppojen auloihin ja vieressä oli iso paketti, johon sai pudottaa lahjoja. Keräykselle oli avattu tili,

jota kautta oli helppo osallistua keräykseen. Musiikki oli monella tapaa mukana tapahtumassa. Keräys myös

päättyi musiikkiin, Oulun Veteraanikuoron konserttiin. Yhteistoiminnassa olivat tänä vuonna mukana LC

Jääli, Kiimingin Eläkeliitto, MML, sekä Kiimingin seurakunta. (Eija Tuomaala)

- LC Oulu/Pateniemi-Kuivasjärvi, ”Lastentapahtuma ilahdutti lapsiperheitä”, Klubi järjesti isänpäivän

viikonlopun lauantaina alueellaan Ritaharjussa lastentapahtuman ja Miska Pressankatti –konsetin.  Lapsia

viihdytti taiteilija Valto Savolainen. Ohjelmassa oli myös ongintaa, pomppulinna, kasvomaalausta, arvontaa

ja kanttiini. Uudelle klubille tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan. (Heidi Kemppainen, kuva Marika

Haapakoski)

- LC Avain, ”Virkistystä invalideille”, Klubi oli - ties kuinka monetta kertaa - mukana Sotainvalidien veljesliiton

Pohjois-Pohjanmaan piirin virkistys- ja liikuntapäivillä 27.8.2015. Klubin päätehtävänä on ollut viedä läpi ja

valvoa erilaisia kilpailutapahtumia. Mölkynheiton lisäksi kilpailtiin nuolen, tarrapallon, ketjun ja keihään

heitossa ja tarkkuuskävelyssä. Sotainvalideja puolisoineen ja saattajineen oli paikalla reilu 160. (Teksti ja

kuvat Risto Miettunen)

- LC Oulu/Sillat ja LC Oulu/Pokkitörmä, ”Linnunpönttöjä kahden klubin yhteisaktiviteettina”, Klubien

monivaiheinen projekti kerrottu tarkasti sanoin ja eri vaiheita selventävin kuvin. (Erkki Manninen)

- LC Oulunsalo/Salottaret, ”Konkreettista apua lapsille Oulussa”, Klubi toimii yhteistyössä

hyväntekeväisyysjärjestöjen  kanssa. Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry toimii vapaaehtoisvoimin erityisesti

lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lion Vuokko Palokangas kuvaa artikkelissaan yhteistoiminnan käytäntöä.

Tavoitteena on saaduilla tavaralahjoituksilla tukea lasten arkea.

- LC Sotkamo/Sapsottaret, ”Sapsottaret laittoivat hyvän kiertämään”, Sapsottaret keräsivät runsaat 20

tuotekassia apua tarvitseville lasiperheille ja vanhuksille. Sotkamon diakoniatyö toimitti lahjoitukset

eteenpäin. Sapsottaret lahjoitti leikkimökin Vuokatin kirkon lapsityölle. Varat klubi keräsi varat kesän aikana



ja tilasi leikkimökin paikalliselta yrittäjältä. Perustukset Sapsottaret tekivät itse. Mökin klubi luovutti

elokuussa kerhojen alettua. Kiitokseksi uurastuksesesta Sotkamon seurakunnan kirkkoherra Erkki Marin

tarjosi Sapsottarille mukavan illan Leijonahengessä Rytilahden leirintäkeskuksessa.  (Kuva ja tekstit Tarja

Rissanen)

”Näytelmän keinoin koulukiusaamista vastaan”, Sotkamon yläasteen Tenetin koulun Janne Kinnunen ja

Matias Nieminen esittivät näytelmän ”Tänään koulun jälkeen”. Näytelmän esittämisen mahdollisti LC

Sotkamo/Sapsottarien rahalahjoitus. Koulukiusaamisesta kertova näytelmä on kiertänyt ympäri Suomea eri

kouluissa. (Teksti ja kuva, Helena Lautsalo)

”Turvaliivejä päiväkotiin” Sapsottaret Sotkamossa hankki Päiväkoti Sinivakkaan Hippiäisille oikeankokoiset ja

–väriset turvaliivit. (Teksti ja kuva, Helena Lautsalo)

- LC Oulu/Sarat ,”Liisan kanssa retkellä – Hiirosenkodin asukkaat pääsevät retkelle, vaikka jalat eivät

kantaisi”, Tarina Sarojen eräästä tyypillisestä avustamistehtävästä klubin pitkäaikaisessa palvelukohteessa,

Hiirosenkodissa. Hiirosenkodin asukkaille talo tarjoaa linja-autoretkiä lähiseutuun, mutta henkilökunnan

lisäksi tarvitaan mukaan muitakin matkalla asukkaiden apuna olevia. (Kirjoittajat Anja Suvanto ja Inkeri

Hietanen)

”Ystävänpäivä ranskalaisessa hengessä” (Kirjoittajat Anja Suvanto ja Inkeri Hietanen) ja ”Flooran päivän

hattujuhla” (Kirjoittaja Marja-Leena Kärkkäinen), Molemmat aktiviteetit vaatineet Sarojen historian aikana

kaikkien klubilaisten monipuolisesti vahvaa yhteen sovitettua työpanosta. Tilaisuuksien pääsymaksuilla ja

arvanmyynnillä (arpajaisvoittoja saatu lahjoituksena) on saatu kerätyksi varoja stipendejä ja muita

avustuksia varten.

- LC Muhos, ”LC Muhos tukee sotiemme veteraaneja monin tavoin”, Klubi on osallistunut eri tavoin ja

erilaisiin veteraaneja koskeviin tulonkeräyksiin vuosikymmenien ajan; vuosijuhlien yhteydessä ja Punainen

Sulka –keräyksiin liittyen apurahoja on jaettu noin 16 000 euroa. Leijonat ovat ahkeroineet myös Sotiemme

Veteraanit –keräyksissä viiden vuosikymmenen ajan. Keväällä 2015 klubi tarjosi 13.3. talvisodan

päättymispäivän kunniaksi lounaan paikkakunnan veteraaneille, puolisoille ja leskille Muhoksen

seurakuntakodissa. Ateria liittyi Suomen Lions-liiton Kiitos veteraanit! –kampanjaan. Klubi on tukenut

vuosikymmenten ajan toukokuussa järjestettävää paikkakunnan veteraaniyhdistysten yhteistä

virkistyspäivää kustantamalla tarjoilun elintarvikkeet sekä antamalla vuosittain tuki-ilmoitukset

veteraanilehtiin. Talkootöitäkin on tehty: Takavuosina kunnostettiin kahden veteraanin talot. Toiseen taloon

uusittiin ulkovuoraus, toiseen huopakate ja ikkunat. Veteraaneja on autettu myös kotiaskareissa; kaadettu

puita piha-alueilta, yhdessä kohteessa rakennettiin taloon ulkoportaat. Veteraaneja ei jätetä jatkossakaan.

(Pentti Marttinen)

- LC Siikajoki, ”Palvelupäivä vanhuksille Siikajoella”, Siikajoen leijonat järjestivät puolisoineen Jouluisen

kahvitilaisuuden” Palvelutalo Puistolassa. Tilaisuutta valmisteltiin yhdessä jo edellisenä iltana leipomalla

perinteisiä sakarallisia joulutorttuja. Kokonaisuudessaan tavoite oli saada juhlaan tunnelmia ”entisiltä

ajoilta”. Jokaiselle asukkaalle koottiin paperipussiin samat jutut; rusinasilmäinen nisupossu, punaposkinen

omena ja piparkakku. Tällaisten tiedettiin tuovan muistoja lapsuudesta, samanlaisia useimmat saivat

aikanaan koulun joulujuhlissa. Varsinaiseen kahvitilaisuuteen tuli eväspalkalla paikkakunnan parhaita

soittajia ja laulattajia. Myös punanuttuinen leijonajoulupukki tuli käymään yhteisessä tilaisuudessa.

Heikkokuntoisemmat hän kävi tervehtimässä jokaisen omassa huoneessaan.



LC Siikajoen klubilaiset osallistuivat 1.8.2015 sotien ylipäällikön Marsalkka Mannerheimin muistomitalin

kiinnitystilaisuuteen Siikajoen kirkolla. Siikajoen vuonna 1701 rakennetun kirkon vieressä on sotiemme

veteraanijärjestöjen muistokivi.  Tähän kiveen on kiinnitetty sotien järjestöjen merkkejä. Nyt kiveen saatiin

kiinnittää Eero Paakkarin valama ja lahjoittama Mannerheimin 125 –muistomerkki.  Muistokivi mitaleineen

on jatkossa luontevasti seurakunnan hoidossa ja vastuulla. Siikajoen leijonille tämän kaltainen veteraanityö

on työtä oman alueen hyväksi. (Vesa Ojanperä)

- LC Raahe Fantti, ”Konsertti Ensi- ja Turvakodin hyväksi”, Konsertin järjestelyissä olivat mukana myös

Raahen ja Pattijoen klubit. Raahessa harvinaisessa konsertissa esiintyi Kanteleryhmä ja useita kuoroja. Ensi-

ja Turvakoti  toimi myös mukana tämän tilaisuuden järjestelyissä. Turvakodin edustajat esittelivät

toimintaansa Raahe-salin aulassa, samoin he tarjoilivat kahvia ja pullaa pientä maksua vastaan. (Heimo

Karihtala)

- LC Vaala ”Metsien raivauskin käy leijonilta”, LC Vaala otti urakan Vaalan kunnalta tienvarsien ja

Kauvonsaaren luontoalueen raivauksista parantaakseen hallintotilinsä asemaa. Yhteensä urakasta kertyi 193

työtuntia. (Teksti ja kuvat Lauri Ratava, näyttävä juttu kuvineen, vaikka ei varsinainen aktiviteettijuttu

olekaan)

- LC Suomussalmi, ”Veteraaneilla pikkujoulutapahtuma”, Tapahtuma järjestettiin jälleen yhdessä

Riistanhoitoyhdistyksen kanssa joulukuussa 2015. Juhlassa oli jouluruokailu ja ohjelmassa esiintyivät

Suomussalmen seurakunnan päiväkuoro sekä lauluduo Raija Hekkala & Ritva Huttunen. (Teksti ja kuva Ensio

Kettunen)

- LC Haukipudas/Kello, ”Tukena viimeisellä matkalla”, LC Haukipudas Kello auttaa siunaustilaisuuksissa

osallistumalla arkunkantoon kirkkoon ja hautausmaalla kirkkomaahan. (Teksti ja kuva, Hannu Liljamo)

- LC Vuolijoki, ”Joulumieltä Jokaiselle” konserttimatka. LC Vuolijoki järjesti kolmannen kerran vuolijokelaisille

bussimatkan Valtimolle Joulumieltä Jokaiselle –konserttiin. (Teksti ja kuva, Raimo Jokinen)

- LC Kajaani, ”LC Kajaani Linna – virkeä viisikymppinen”, Kolmen säännöllisen aktiviteetin – leijona-sinapin,

laskiaisilottelun ja härkäpeijaisten – lisäksi klubi toteuttaa vuosittain yksittäisiä aktiviteetteja. Paikallisen

hyvinvoinnin lisäksi on toteutettu lahjoituksia: koululaisille lahjoitettiin turvaliivejä, lupauduttiin Kajaanin

seudun invalidiyhdistyksen kesänviettopaikan, INVALAN, kunnostukseen.  Syrjäytymisvaarassa oleville

nuorille suunnattu leiri on tarkoitus toteuttaa toukokuussa. (Teksti Mikko Seppänen ja lehden aukeamallinen

kuvia Juhani Alanen)

- LC Kajaani/Linna,  ”Sotiemme veteraanien joulujuhla Joutenlammella 12.12.”, Ohjelmassa Joutenlammen

kurssikeskuksessa oli mm. Keskuskoulun musiikkiluokan Tiernatyttöjen esitys, rovasti Tuomo Ruuttusen

puhe ja yhdessä laulettuja joululauluja. Juhlassa tarjottiin perinteinen jouluateria ja torttukahvit. Noin 80

veteraania läheisineen kuljetettiin kotiovilta juhlapaikalle ja takaisin. Klubi kustantaa vuosittain joulujuhlan

valmistamansa sinapin myyntituloilla. (Juhani Alanen)

- ”LC Vuolijoki 40 vuotta”, Ennen illan pääjuhlaa klubi jakoi stipendeinä ja toiminta-avustuksina

paikkakunnan lapsi-, nuoriso-, ja vanhustyöhön toimintavuoden aikana kerätyt aktiviteettivarat. (Kuvat ja

teksti: Keijo Moilanen)



- ”Hoivakotivierailu palvelupäivänä”, LC Kuhmo/Kuhmonniemen liitännäisklubi Helenat vieraili 15.1.2011

Kuhmon hoivakodissa. Esitimme runoja, lauloimme tuttuja vanhoja lauluja ja tarjosimme pullakahvit.

- ”Naistenmessut Kuhmossa”, LC Kuhmo oli järjestelyvastuussa 41. Naistenmessuista Kontion koulunsalissa.

Myytävänä oli käsitöitä, leivonnaisia, saunavastoja, ovikransseja ja varpuluutia. Leijonakahviossa maistuivat

joulukahvit ja kakut. Arpojenmyyjä-lionit saivat myytyä kaikki arvat. Naistenmessut täyttivät kaikki

tapahtumalle asetetut tavoitteet.

- ”LC Sotkamo”, Suunnittelee pyytävänsä Virosta LC Otepäätä kansainväliseksi ystävyysklubikseen.

Tammisunnuntaita vietettiin Sotkamossa 30.1. : kynttilöiden lasku edesmenneiden leijonien muistolle

Sotkamon hautausmaalla, havuseppeleen lasku sankarihautausmaan ristille, missä kunnioitettiin

sankarivainajia, sananjumalanpalvelus Sotkamon kirkossa, havuseppeleen lasku 7 sotkamolaisen

vapaussodassa kaatuneen muistoksi vapaussoturin patsaalla, Sotkamon seurakunnan kirkkokahvit,

tilaisuudessa LC Sotkamon presidentti kertoi leijonatoiminnan uudistumisesta ja erityisesti nuorisovaihdon

merkityksestä kansakuntien yhdistäjänä, kirkkoherra kiitti leijonia voimakkaasta uudistumisesta tulla kansan

keskelle tekemään näkyvästi tehtävää ”me palvelemme”. Tämä avoimuus ja osallistuminen  erilaisiin

tapahtumiin on tuonut esille leijonat uudella tavalla ja heistä on tulossa tärkeä palvelukumppani alueella.

Sotkamon leijonat lahjoitti pyörätuolin marraskuussa palvelukoti Himmeliin. Lahjoituksen mahdollisti

heinäkuun torimyyntitapahtuman tuotot.  Tapahtumaan tavarat tulivat lahjoituksina yksityisiltä henkilöiltä ja

yrityksiltä.

- ”Yhdessä enemmän, avointa kumppanuutta”, Sotkamon klubien yhteistyö tiivistynyt, klubeissa tehty

toiminnan painopisteiden arviointi ja toimintasuunnitelma sen pohjalta. Klubikokouksista on tullut

klubi-iltoja erilaisten teemojen ympärillä, puolisot on kutsuttu klubi-iltoihin. Klubien yhteistyön tuloksena on

syntynyt idea hakea Suomen Lions-liiton vuosikokousta vuodelle 2015 – Vuokatti 2015.

Sotkamon klubit lahjoittivat pyöräilykypäriä ekaluokkalisille 13.8. Leijonat kävivät kouluissa jakamassa

kypärät henkilökohtaisesti. Koulutien turvaamista leijonat jatkoivat syyskuulla parityöskentelynä

tarkkailemalla liikennettä risteysalueilla, samalla leijonat saivat näkyvyyttä. Klubien jäsenten uusi yhteinen

tapahtuma oli oktoberfest lokakuussa karaokella höystettynä. Marraskuussa oli klubi-illan teemana

liikkuminen, judon salaisuudet sekä sauvakävelyn perehdytys harjoituksineen. (Aarto Mäkinen)

- ”Pyramidilla helppoa varainhankintaa”, LC Sotkamo valmistaa pyramideja myös myyntiin. Hyviä

sijoituspaikkoja ovat pullonpalautuspisteiden lähistöt. Jos pyramidin liitetään tiedot (mainos) mihin

tarkoitukseen kerätyt rahat käytetään, tuotto nousee.

”Kaksi viikkoani Slovakiassa”, LC Kiiminki, Nuorisovaihdon matkakertomus, kertojana matkantekijä Aino

Rinta-Säntti

- ”Perinteinen jouluateria Vaalassa”, LC Vaalan järjestämä jouluateria ikäihmisille kokosi Vaalan

seurakuntasaliin 60 ruokailijaa. Juhlapöydän antimista vastasi vuonna 2010 Kilon Kala ja Kakku. Aterialla

klubin jäsenet ovat tarvittaessa avustaneet ruokailijoita ruoan hakemisessa noutopöydästä. Jouluateriaan

kuuluu joka kerta joululaulujen laulaminen. Klubi on kustantanut aterian ja kyydit joko linja-autolla, takseilla

tai jäsenten autoilla. (Lauri Ratava)

- ”Vaalan klubi edistämässä kansalaisten terveyttä” – LC Vaala luovutti neljä verenpainemittaria

Oulunkaaren terveyspalvelujen käyttöön. (Lauri Ratava)
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- LC Oulu/Terwa, ”Leijonatalon kuusi saa uudet valot”

- ”Joulumuori kavereineen”, LC Oulunsalo/Salottaret ja LC Oulu/Sarat naisklubeista Olunsalon

joulumarkkinoilla 19.-20.11.2016.

- ”Leijonat auttavat arjessa”, Muhoksen juna-asema sai katoksen, kun Laura Varela turhautui sateessa

seisomiseen. – Halu auttaa on tärkein syy, – Nuorten ideoille pitää antaa tilaa (Elsi Salovaara)

- LC Kajaani/Linna, ”Invalaa huolletaan Kajaanissa katosta lattiaan” (Juhani Alanen)

- ”Vauhdikas kehitysvammaisten palvelupäivä Virpiniemessä”, Haukiputaan Leijonat tarjoavat

paikkakunnalla asuville kehitysvammaisille mahdollisuuden ajeluun ilmatyynyaluksella ja moottorikelkoilla

sekä yhteisoloon makkaranpaiston ja kahvin merkeissä. Viime kevään tapahtumassa kävi 40 henkilöä.

- ”Mikä on juuri se sinun juttusi”, …Käyn kylässä kaksi kertaa kuussa erään yli 90 –vuotiaan rouvan luona.

Käymme joskus kävelemässä, juttelemme kaikkea mitä mieleen juolahtaa, luen hänelle ääneen pätkiä

hänelle tärkeistä kirjoista. Tapaaminen kestää tunnin.  Se on pieni aika elämästäni, mutta suuri ilo sekä

hänelle, että minulle… - Kolumni: Heidi Haataja)

- LC Tyrnävä, ”Pottu houkutti väkeä”, Tyrnävän perunamarkkinat järjestettiin 26. kerran.  – Puuhaa

kaikenikäisille, - Huippukokkejakin pitäisi alkaa valistaa, että on muitakin perunalajikkeita kuin rosamunda ja

puikula. (Elsi Salovaara)

- ”Juhlavuoden keräys nuorten hyväksi”, Käynnissä oleva Punainen Sulka 2016-2017 –kampanja käynnistyi

maaliskuussa ja se jatkuu kesäkuun 2017 loppuun saakka. Tavoitteena on kerätä viisi miljoonaa euroa.

Keräyksen suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

- ”Toivo soi tuomiokirkossa” – ”Etsi seuraasi ihmisiä, joista haluat ottaa oppia hyvässä, ”Punainen sulka

keräyksen hyväksi pidetyn konsertin esiintyjät, Melina Keränen ja Petrus Schroderus, haluavat rohkaista

nuoria kokeilemaan uusia asioita. Konsertin järjesti LC Oulu/Pokkitörmä. (Elsi Salovaara)

- ”Lions-Quest antaa oppia tunteiden kohtaamiseen”, Suomen Lions-liitto on kouluttanut opettajia ja

kasvattajia edistämään lasten elämisentaitoja Suomessa jo 25 vuoden ajan. Koulutuksessa jaettava laaja

luokka-astekohtainen materiaalikansio on kerännyt osallistujilta kiitosta käytännöllisenä arjen työkaluna.

Lisäksi liikuntaseuroissa toimiville valmentajille on räätälöity oma koulutuksensa. (Jenna Härmä)

- ”Kolmosluokkalaisille opas netissä toimimiseen”, Viime kevään I-piirin leijonat urakoivat ”Vastuu on

meidän – turvallisesti netissä” –oppaat kaikille alueen kolmasluokkalaisille. Yhteensä oppaita jaettiin

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla noin 5200 kappaletta. Oppaan tarkoitus on auttaa perheitä kohtaamaan

internetin ja tämän päivän netinkäyttövälineisiin liittyviä haasteita.

”Iida on tuore leopresidentti”, Leijonatoiminta ei ole vain setien ja tätien hommaa, vaan nuorten

leotoimintaan pääsee mukaan jo 12 –vuotiaana.

”Nuorisovaihto – Tervantie houkuttaa nuoria ulkomailta”,  Ensi kesänä elokuussa saapuu kolmisenkymmentä

nuorta I-piirin nuorisoleirille. Leirin teema on Koe tervan tie. Leirin ohjelma koostuu monipuolsiesti

luontoon, liikuntaan ja kulttuuriin liittyvistä aktiviteeteista. – Isäntäperheitä kaivataan. (Elsi Salovaara)



”Laavunpelastusjoukot urakoivat Kiimingissä”, Hanke on osa LC Kiimingin Suomi 100 –juhlavuoden

hankkeita. Tykötarpeet antoi kaupunki, käsiparit työhön tulivat leijonista ja muista vapaaehtoisista.  Nyt

ulkoisesti kohentunut laavu saa keväällä sisuksiinsa vielä uusia penkkejä ja pöytiä. Ulkoasumuutoksen

jälkeen kaupunki jatkaa laavun kunnon huolehtimisesta. (Elsi Salovaara)

”Tavoitteena kolmet olympialaiset”, Kesälle 2017 I-piirillä on kunnianhimoinen tavoite. Pienessä

mittakaavassa Oulussa toteutetut lasten olympialaiset halutaan laajentaa koko piirin alueelle. Tavoite on

tehdä olympialaisista perinne. Kisapaikka voisi vaihdella, esim. Kajaanissa, Raahessa, Oulussa tai jossain

niiden lähialueilla, kertoo lasten olympialaisista vastannut Anita Sotkansiira.. Liikunnan ilo on tärkeintä.

”Leikkipuistolle kasvojenkohotus”, LC Kuhmo/Helenoiden Lions 100 vuotta –projekti, tukea AR –säätiöltä,

yhteistyö projektin toteuttamisessa jatkuu Kuhmon kaupungin, Kuhmon Green Care –hankkeen, LC

Kuhmo/Kuhmonniemen ja Lappsetin kanssa. ”Tulevana keväänä polkaisemme lapion hiekkaan ja saatamme

projektin päätökseen kaupungin teknisen puolen työntekijöiden voimalla ”(Emilia Pulkkinen)

”Pääsiäiskokko syttyy taas Lammassaaressa”, LC Oulu loi pääsiäiskokkotapahtuman vuonna 1980, joten ensi

pääsiäisenä syttyy jo 38. kokko. Tilaisuuden tuotoista avustuksia ovat viime vuosina saaneet mm. Oulun

Seudun CP-yhdistys ry, Sisulippukunta Koskiveikot ja Pohjois-Suomen syöpälapsiperheet. Tänä ja ensi

vuonna pääosa avustuksista kohdennetaan Punainen Sulka –keräykseen.

”Vaalan leijonat ahkeroivat rannoilla, puskissa ja kirkossa” Laiturityömaa Oulujärven liian korkealle nousseen

veden aiheuttamien rantojen syöpymisen takia. Valmistavat työt tehtiin yhteistyössä Fortumin rantojen

ennallistamistyömaan kanssa. Varsinainen vedenpinnan yläpuolisten rakenteiden tekeminen aloitettiin heti

jäiden sulamisen jälkeen ja laituri luovutettiin käyttöön uintikauden alkaessa Oulujärvellä. Kansalliseen

miljoona linnunpönttöä –kampanjaan valmistettiin edellisen kauden 120 pöntön lisäksiyhteensä 108

lautapönttöä västäräkeille, kirjosiepoille, tuulihaukoille ja telkille. Kuluvan kauden aluksi tehtiin

aurausviittoja. Kuuden käsiparin voimin aurausviittoja valmistui muutamassa tunnissa runsaasti yli 600

kappaleen tavoitteen. Vaalan kirkon penkkien istuin- ja selkänojien uusiminentehtiin seurakunnalle

talkootyönä. Varsinaisten puuosienvalmistuksen teki ammattitaidolla Vene ja Puutyö Tervonen. Leijonat

purkivat vanhat penkit ja kiinnittivät uudet puuosat työpaja Lokin kunnostamiin runkoihin.

”Kelopoikien Ritarilinna sai kompostikäymälät”, LC Oulu/Raatti tuki ympäristöystävällistä ja hyvän tarina

omaavaa hanketta: Partolippukunta Kelopojissa on 104 rekisteröityä jäsentä, tyttöjä ja poikia, joista 80

aktiivista. Kelopoikien partiokämppä sijaitsee Sanginjoen Loppulan kylässä Oulun kaupungin tontilla.

Kelopojat järjesti toimivien ryhmiensä keskuudessa kämpän huussille suunnittelukilpailun, jonka pohjana oli

kahden ekokompostikäymälän sijoittaminen rakennukseen.  Kisan voitti nuorimpien sudenpentujen

Ritarilinnahuussi, rakennukset aloitettiin ja pääosin saatiin valmiiksi 2014 syksyllä. Viime keväänä

lahjoitettiin Ritarilinnahuussiin ekokompostikäymälä.

”Suomen kieltä oppimassa”, Kaksi LC Oulu/Sarojen leijonaa kertoo kokemuksistaan vapaaehtoisina suomen

kielen opettajina Vallinkorvan vastaanottokeskuksessa Oulussa. – Vallinkorvassa on kaksi palkattua suomen

kielen opettajaa kesästä alkaen noin 200 aikuiselle. Jokaiselle aikuiselle annetaan viikossa 1,5 tuntia

opetusta ja opetukseen osallistuminen on suorastaan edellytys kuukausirahan saantiin. Meillä kahdella

leijonalla oli ilo opettaa edistyneintä ryhmää, joka sai poikkeuksellisesti opetusta 2 x 1,5 tuntia viikossa.  -

Opetusta arkea varten: Opetusmetodi oli pääasiassa suggestopedinen eli opetuksessa pyrittiin pitämään

mukana ilo ja positiivinen asenne. Harjoiteltiin kuviteltuja arkisia tilanteita esim. kauppa-asioilla Lidlissä.

Suomalaista kulttuuria tuotiin esille esim. ajankohdan tai tärkeän uutisen pohjalta ja oppilaille jaettiin oma



kalenteri, josta opeteltiin kuukaudet, viikonpäivät, vuodenajat, suomalaiset juhlat ja liputuspäivät. Jokainen

sai myös oman Suomen kartan. Etsimme yhdessä kartalta Suomen naapureita, pääkaupungin, viisi suurinta

kaupunkia, Suomea ympäröivät meret ja merenlahdet, suurimmat järvet ja joet. - Vallinkorvan

henkilökunnan naiset ovat olleet aloitteellisia ja järjestäneet lapsille läksytilan asiallisine pöytineen ja

tuoleineen ja hiljaisuusvaateineen, pienimmille leikkilaatikon ja pihalle hiekkalaatikon.  Syksystä kevääseen

kestäneen opetuksen aikana ehdimme nähdä myös pieniä kotiutumisen merkkejä. (Liisa Hentilä ja Pirkko

Hiltunen)

”Hiekoitussepelin jako ilahduttaa Puolangalla”, Puolankalaisleijonien jokasyksyinen aktiviteetti, jossa

viedään hiekoitussepeliä ämpärillinen veteraanien, ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten ovenpieliin. (Mauno

Hyyryläinen)

”Merijärvellä pidettiin pönttötalkoot”, Kokoonnuttiin Aimo ja Esteri Salmelalla. Aluksi pidettiin kokous,

kokouksen jälkeen pönttötalkoot, joissa syntyi 50 pönttöä ilmoitettavaksi Miljoona linnunpönttöä

–rekisteriin. Ladyt olivat mukana ja huolehtivat ruokailusta. Yhdessä he keittivät lohisoppaa koko porukalle.

”Raahessa hymyiltiin sateessakin”, Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten 32. kesäkisat järjestettiin

elokuussa Raahessa. Kilpailusarjoja oli 30 ja niihin osallistui 228 henkilöä. Kisat järjesti LCRaahe/Fantti:

Leijonat ottivat kilpailijat vastaan jo parkkipaikalla ja veivät osallistumisnumerot busseilla tulleille auton

sisälle asti. Opastajia ja avustajiea oli suorituspaikoilla ja siirtymäreiteillä. Ruokailu oli järjestetty läheisessä

ravintolassa. Siellä asiakkaita kävi 400, joten klubilaisten apu oli tarpeen. Edes kesän surkein sää ei pilannut

kisailijoiden innokkuutta ja liikunnaniloa. LC Raahe/Fantin talkoolaiset saivat olla kokemassa erilaisen

urheilutapahtuma. (Kirsti Vesakoski)

”Pateniemen votiivilaiva odottaa uutta kirkkoa”, Felix-laiva vieraili lokakuussa Pateniemipäivllä 700 kävijän

ihailtavana ja oli myös alueen Leijonien tietovisan keskeisenä kohteena. Pateniemipäivä osoitti alueen

olevan historiallista vanhaa kulttuuria täynnä. Pateniemen tulevaisuutta edusti suunnitelma entisen

sahanalueen käytöstä ja rakentamisesta. (Hannu Anttonen)

”Itsenäisyyden juhlavuodelle kalenteri puttaalaisvoimin”, LC Haukipudas /Kello julkaisee jälleen perinteisen

kalenterinsa. Kalenteria on julkaistu vuodesta 1995. Juhlavuoden kalenterin aiheena ovat alueemme kirkot.

Kalenteriin tulee 13 taiteilija Kari Holman akvarellia ja 4 sivua historiaa kustakin kalenterin kirkosta.
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-”Lahjoja oululaisille perheille”,  LC Oulu/Avain jakoi viime vuonna joulupaketteja yhdeksälle perheelle

Oulun alueella. Paketit sisälsivät muutaman erityistoivomuksen lisäksi asiantuntijoiden avulla rakennetun

ruokapaketin sekä 100 euron lahjakortin. Joulupaketit saavien perheiden valinnassa olivat

yhteistyökumppaneina Oulun seurakuntien diakoniatyö sekä Oulun NNKY. ”Saamamme palaute kannustaa

meitä jatkamaan”.

- ”Kempeleen kirjakassipartio tuo kirjat kotiin”, Aktiviteetti palvelee kirjaston kotipalveluasiakkaita. Palvelu

on tarkoitettu niille, jotka eivät itse pääse asioimaan kirjastoon toimintakyvyn heikentymisen tai sairauden

takia. Leijonien tultua palveluun mukaan toimintaa on kehitetty niin, että se mahdollisimman hyvin palvelisi

sekä asiakkaita, että kirjastoa. Tehtävä hoidetaan kerran kuussa.

- ”Isäntäperheitä etsitään kesäksi”, Heinä-elokuussa saapuu kolmenkymmenen nuoren ryhmä tutustumaan

millaista elämä on Suomi-neidon vyötäröllä.



- ”Kajaanissa iloiteltiin perinteisesti”, LC Kajaani/Linnan( järjestyksessä 51. laskiaistapahtuma onnistui kaikin

puoli mainiosti. Kävijöitä oli arviolta 2000-3000. Tulot klubi lahjoittaa Punainen Sulka –kampanjaan, jonka

kautta rahat päätyvät lasten ja nuorten harrastuksiin. (Tiina Suutari)  Juttu on julkaistu Kainuun Sanomissa

- ”Nallikariin nousi 100 metriä lumiveistosta”, Kuuden oululaisen lionsklubin (Oulu, Hannat, Limingantulli,

Pokkitörmä, Raatti ja Sarat) yhteistyönä järjestetty yhteisöllinen kaikille avoin lumenveistotapahtuma 100

visiota Suomesta. Osallistujia oli satoja, sillä yhtä reilun metrinpätkää oli tekemässä vähintään kaksi henkeä,

yleensä perhe tai kaveriporukka. Paikalla oli erilaisia lainattavia veistosvälineitä. Veistosten pohjat,

lumikuutiot, tehtiin edellisenä päivänä leijonien talkootyönä. Maakunnan ykköslehti Kaleva kävi tekemässä

juttua talkoopäivästä. Valmis lumiveistosrivistö jäi ilahduttamaan alueella liikkuneita. Tapahtumassa myytiin

Punainen Sulka –keräyksen hyväksi myös linnunpönttöjä. (Elsi Salovaara)

- ”Siivouspäivänä kadut putsataan yhdessä”, Tiistai 9. toukokuuta on valtakunnallinen Eurooppapäivä ja

leijonien ympäristöpäivä. Tästä päivästä on tarkoitus tehdä jokavuotinen aktiviteetti piirissä. Toivomus on,

että jokainen klubi osallistuu päivän toteuttamiseen tavalla tai toisella. Tänä vuonna siivoamme yhteisiä

alueita Suomi 100- ja Lions 100- juhlavuoden kunniaksi. (Eija Tuomaala, LPJ)

- ”Siikajoella pilkittiin koko perheen voimin”, LC Siikajoki vietti 19.3.2017 jokakeväistä pilkkipäivää

Merikylänlahdella. Saaliina oli ahvenien ja haukien ohessa pitäjän nimikkokalaakin eli siikaa!

- ”Limingan niittokisoissa hikoillaan heinäkuussa”, Viikateniiton maailmanmestaruuskisa on vain yksi osa

Niittypäivän ohjelmaa. Itse kisoissa on nopeuden lisäksi muitakin kriteereitä. Pisteitä kilpailijoille tulee

pukeutumisesta, liippaamisesta, niittotyylistä, nopeudesta ja työn jäljestä. - Niittokisat ovat aikojen myötä

muuttuneet entistä enemmän koko perheen tapahtumaksi. Ohjelmassa on ollut niittokisan lisäksi musiikkia,

yhteislaulua, ritsalla ampumista, heinäseipään heittoa, neulan etsintää heinäsuovasta, poniajelua,

keppihevoskilpailua. - Ruokapuolesta ovat huolehtineen ladyt. Puhvetista on saanut hernekeittoa

lisukkeineen, suolaista ja makeaa leivonnaista kahvin, teen tai mehun kaveriksi. - Yhteistyö Limingan kunnan

kanssa on tuonut mukaan Narikka –tapahtuman ja musiikkileirin musikantit. Paikalliset yhdistykset ovat

saaneet mahdollisuuden kertoa toiminnastaan ja myydä arpoja ja omia tuotteitaan. – Tänä vuonna Suomi

100 ja Limingan 540 vuotta –juhlallisuudet näkyvät Niittypäivillä. Niittypäivä –tapahtumalla kerätään varoja

paikalliseen toimintaan apua tarvitseville, mutta osa tuloista käytetään valtakunnalliseen Punainen Sulka

–keräykseen.

- ”Juhlien Joensuu kutsuu”, Suomen Lions-liiton 64. vuosikokous järjestetään 9.-111.6. Joensuussa.

-”Piirikuvernööri Aarto Mäkinen palkitsi  sotkamolaisen Tenetin koulun oppilaan Rita Sirviön menestyksestä

Rauhanjulistekilpailussa.”

- ”Kultasirkkujen kahvikonsertissa kuultiin 1940 –luvun helmiä”, Konsertin tuotto lahjoitettiin Punainen Sulka

–kampanjaan.” Saavutimme samalla PS –keräystavoitteemme. Puheissa juhlistimme sekä 100 –vuotiasta

Suomea, että 100 –vuotiasta Lions-järjestöä.” (Heidi Haataja)

- ”Lasten olympialaisista tehdään perinne”, Päivä on lauantai 10.6.2017 Pateniemen urheilukentällä.

Tapahtumalla kannustetaan nuoria rehtiin kilpaan iloisin mielin. Vuonna 2018 tapahtumasta tehdään

Lions-liitto ry:n vuosikokouksen oheistapahtuma.



- ”Kummi on tukena koko kouluajan”Ari Lankan lapsilla on ollut suomalaiskummeja jo 30 vuotta. Joka vuosi

kummien edustajt käyvät tapaamassa heitä. (Artikkelissa on aukeamallinen tietoa, tunnelmia ja kuvia Sri

Lankasta ja kummitoiminnasta.)

- ”Vihannissa paistetaan härkiä uudessa paikassa”,  LC Vihannin toiminnan alkuvuosista  heti yleisön suosion

saanut, klubin aloitteesta syntynyt, Vihannin härkäjuhlat on säilynyt vuosikymmenten ajan merkittävänä

tapahtumana alueen viihdetarjonnassa. Aktiivinen juhlayleisö, yhteistyökumppanit (urheilu- ja

nuorisoseurat) ja vapaaehtoistyö ovat juhlien pitkän iän salaisuus.

- ”Limingassa odotetaan jo Wanhan ajan joulua”, Reilun kymmenen vuotta sitten Limingan kuta loi adventin

aattoon toritapahtuman, jossa paikalliset yksityiset henkilöt ja yrityksetkin pääsivät myymään jouluisia

tuotteitaan. Tapahtumapaikaksi saatiin Limingan pappilan pihapiiri. Perinnemiljöö oli omiaan luomaan

vanhan ajan tunnelmaa. Perinteistä markkinameininkiä loivat myös Sepän työnäytös ja torimyyjien

perinneasut. Liminka/Lakeus vastasi vuosien ajan tapahtuman liikenteen ohjauksesta. Kun kunta halusi

luopua tapahtuman järjestämisestä, otti klubi tapahtuman haltuunsa ja on vastannut sen järjestelyistä nyt

kaksi kertaa. Myyjiä tapahtumassa on satakunta ja yleisöä muutama tuhat. Klubilaiset tekevät tapahtumaan

vuoden aikana useamman sata talkootuntia. Niistä suurin osa tehdään juuri ennen ja jälkeen tapahtuman

perinnetyylisten torikojujen parissa.  Näitä kojuja klubi vuokraa käytettäväksi muillakin markkinoilla ja

vastaavissa tapahtumissa. Wanhan ajan joulua vietetään 2.12.2017.

- ”Haukipudashiihto vie yhä pitkin kyliä”, Helmikuun 19. päivänä hiihdettiin 37. kerran Haukipudashiihto.

Hiihtoon osallistui 228 hiihtäjää. LC Haukipudas/Kellon perustama Haukiputaan ensimmäinen

Haukipudashiihdon laturetki hiihdettiin 4.3.1979, osallistujia oli 300. Seuraavana vuonna 1980 osallistui jo

400 kuntoilijaa, silloin tapahtumaa olivat LC Haukipudas/Kellon kanssa järjestämässä myös Haukiputaan

Veikot ja Kellon lyönti. Vuosittaisen laturetken reitin teko oli haastavaa LC Haukipudas/Kellolle, joka oli neljä

kertaa järjestämässä laturetkeä. Tämän jälkeen Haukipudashiihdon järjestelyoikeudet luovutettiin neljälle

Haukiputaalla hiihtoa järjestävälle urheiluseuralle: Haukiputaan Heitto, Haukiputaan Veikot, Kellon Lyönti ja

Kellon Työväen Urheilijat. Nykyinen Haukipudashiihdon reitti myötäilee latuverkostoa Haukiputaalta

Virpiniemeen.  Haukipudashiihtojen järjestelyissä ovat auttaneet myös Haukiputaan Latu ja Haukiputaan

eräpaja.  LC Haukipudas/Kello tukee edelleen Haukipudashiihtojen järjestelyjä numerolappujen hankinnassa

ja lahjoittamalla kaikkien osallistujien kesken arvottavan 350 euronarvoisen lahjakortin Väiskin TV- ja

Koneeseen Haukiputaalla. (Hannu Liljamo)

- ”TerWalaiset Tervahiihdon huoltojoukkoina”, Viime talven kokemuksella otimme vastuullemme hoitaa

tervahiihdon rakovalkeat ja maalialueen makkaranmyynnin. Rakovalkeat pystytettiin reitin varrelle jo

hiihdon aattopäivänä ja maalialueelle kohosi vuosien kokemuksella komea kota telttoineen. Laatumakkarat

kävivät kaupaksi. – Punainen Sulka pitää liikkeellä; Rotuaarilla, Kärppäpelissä, Ruskotunturilla ja Valkean

maisemissa on lipaskeräyksen ohella myyty makkaraa ja valistettu kulkijoita PuSu –keräyksen tarkoituksesta.

Tuiran joulukuusesta klubi on saanut paljon kiitoksia.

- ”Kajaanin päiväkeskus sai perkolaattorin”, LC Kajaani Linna lahjoitti Kajaanin päiväkeskukselle

perkolaattorin, jolla voi keittää 60 kupillista kahvia kerrallaan. Päiväkeskuksessa käy päivittäin 50-60 henkeä.

- ”Nelikymppinen Oulujoki jakoi lahjoja”, LC Oulu/Oulujoki vietti juhlavuottaan lahjoittamalla muun muassa

Oulun kaupunginsairaalalle kahdeksan rollaattoria päiväkäyttöön.

TERVALEIJONA 2, 2017



- ”Leikkipuisto sai uuden ilmeen Kuhmossa”, LC Kuhmo/Helena hankki leikkivälineet, Kuhmon kaupunki

asensi ne paikoilleen , kaupunki asensi ne paikoilleen, kaupungin Green Care –hanke maalasi leikkipuiston

entiset telineet ja teki uuden pöydän penkkeineen.  Kyseinen Maakunnan rannan leikkipuisto on sijaintinsa

perusteella yksi Kuhmon suosituimmista.  Projekti oli osa Suomi 100 ja Lions 100 –hanketta. Rahoitusta klubi

sai AR –säätiöltä yhteistyötahoilta (Kuhmo Oy, Kuhmon Osuuspankki, Peura Trans, Hyvärisen Leipomo,

Timber Frame, Kuhmon seurakunta). Loput tarvittavasta rahasta kerättiin myyjäisissä ja kirpputorimyynnillä.

Talkoissa oli mukana myös LC Kuhmo/Kuhmoniemi.  Avajaisissa kuluneen kauden presidentti Eila Kyllönen

piti avauspuheen, jossa painotti leikkipuiston yhteisöllistä ulottuvuutta  ja mahdollisuutta opetella

liikunnallisia taitoja. Tilaisuuden päätteeksi istutettiin itsenäisyyden juhlakuusi 2017 leikkikentän viereiseen

puistoon.

- ”Leijonat liikenteessä”, Liikenneturvallisuuteen kiinnitetään huomiota varsinkin syksyisin, kun lapset

lähtevät koulutielle ja illat pimenevät. Kaksi oululaista klubia turvasi kulkemista omalla tavallaan. LC

Oulu/Myllyoja-Haapalehdosta kaksi leijonaa on vuorossa viikon jokaisena aamuna ruuhkaisimpana

kouluunmenoaikana 7.45-8.45 valvomassa vilkkaassa valoristeyksessä kadunylitystä suojatien päädyistä. –

LC Oulu/Pokkitörmä puolestaan pystytti ”Valoparkin” Alppilan kaupunginosaan Kaarnatien vilkkaan

pyöräilyreitin tuntumaan.  Klubi osti sopuhintaa Pyörä-Suvalasta laadukkaita pyöränvaloja ja Alppilaan

siirtynyt Välivainion Bensiksen autokorjaamo antoi piha-alueensa valojen asentajien käyttöön. Tapiolasta

saatiin lahjoituksena myös 100 heijastinta. Syyskuisena lauantaina pidetystä valoparkista hakivat turvaa

erityisesti naiset. Moni kertoi tarttuneensa mahdollisuuteen, kun huomasi siitä tiedon. (Elsi Salovaara)

- ”Nuoret tekivät roskista taidetta”, Eurooppapäivänä 9.5. lionsklubit tempaisivat yhdessä koulujen,

päiväkotien ja asukasyhdistysten kanssa siistimmän ympäristön puolesta. Sotkamossa koululaiset tekivät

myös taidetta keräysjätteestä. ”Keräsimme ensin roskia koulun ympäristöstä ja kuvataiteen opettajana

opastin niiden hyödyntämiseen taiteen välineenä.” (Marika Nilosaari)

- ”Lapsen ilme on paras kiitos”, Kesäkuun toisena lauantaina vietettiin Lasten Oulumpialaisia – kisoja, joissa

jokainen palkitaan. Lapsia oli kisaamassa noin 80 ja vanhempia suunnilleen saman verran.

Urheilusuorituksia oli 187. Leijonia avustamassa oli noin 50. (Anita Sotkasiira)

- ”LC Kiiminki 50 vuotta, Juhlimme palvellen”, Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin kyläjuhla.

- ”Palvelua keräten, talkoillen ja musisoiden”,  Oulunsalossa Salottaret keräsivät Punaiseen Sulkaan,

Siikajoella talkoiltiin porukalla hirsikehittkoa, Päivi Mäki esiintyi toukokuussa Oulujoen kirkossa Punaisen

Sulan hyäntekeväisyyskonsertissa.

- ”Suunnitelmat valmiina vuosikokoukseen 2018”, Toripolliisi koristaa vuosikokouksen tunnusta.

- ”Astrid ihastui pitkiin puihin ja kallioihin”, 24 nuorta ympäri maailman osallistui Suomi-neidon vyötäröllä,

Oulujoen ympäristössä, pidetylle kansainväliselle nuorisoleirille. Seuraavan kerran I-piiri saa

järjestettäväkseen nuorisoleirin vuonna 2020. (Elsi Salovaara)

- ”Lakeuden pormestari” pitäjänneuvos Hannes Kangas” – Lionstoiminnassa parikymmentä vuotta

- ”Jyväskylän leijonat muistavat Isa Aspia”, Louisa ”Isa” Asp syntyi 4. helmikuuta 1853 Utajärvellä ja kuoli 12.

marraskuuta  1872 Jyväskylässä. Asp tunnetaan ensimmäisenä suomen kielellä kirjoittaneena

naislyyrikkona. Jyväskyläläinen klubi LC Jyväskylä/Ainot päätti käynnistää kulttuuri. ja perintöaktiviteetin

runoilija Isa Aspin muiston vaalimiseksi. (Raija Mehto, LC Jyväskylä/Ainot



- ”Terwa aloitti nelivuotisen tervahautaprojektin”, Ensimmäisenä keväänä kuoritaan parkki pois parin metrin

korkeuteen siten, että puun pohjoispuolelle jää kämmenen levyinen kaistale. Toisena keväänä jatketaan

neljään metriin ja kolmantena keväänä kuoritaan runko koko matkalta paljaaksi. Sen jälkeen puut saavat

pihkottua vielä vuoden ja neljäntenä keväänä puut ovat valmiina kaadettaviksi, pilkottaviksi ja ladottaviksi

tervahautaan. Sopivat puut 120 kappaletta on valittu Pilpajärven maastosta metsänomistajan kanssa.

Kesäkuussa 2020 klubi pääsee latomaan tervahautaa Turkansaaressa. (Kauko Kallio)

- ”Näkövammaiset ovat leijonien pitkäaikaisin palvelukohde”, Teatterikavereita ja lukijoita tarvitaan.

- ”Ensikosketus tarinan maailmaan”, Koskettelukirja, idea näkövammaisen lapsen omasta ensikirjasta on

otettu eri puolilla Suomea hyvin vastaan. Ensikirjojen valmistaminen on osa Suomi 100 –juhlavuoden

ohjelmaa. IKIOMA-kirjoja valmistetaan talkoilla.  Tänä vuonna talkoita pidetään Oulussa syyskaudella neljä

kertaa. Tavoitteena on valmistaa 100 kirjaa. (Maarit Peltoniemi)

- ”Nettiopas kiinnosti kv. koululla”, Koulun kummiklubi LC Oulu/Pokkitörmä oli paikalla esittelemässä

toimintaansa. Illan päätteeksi kolmosluokkien luokanohjaajille luovutettiin myösnetin vaaroista ja

mahdollisuuksista kertovat Vastuu on meidän –oppaat jaettaviksi oppilaille.

- ”Punaisen Sulan keräystulos liki 3 miljoonaa”, Koko Suomen lopullinen tulos oli 2,84 miljoonaa euroa eli 57

%. I-piirin tulos oli 220 574 euroa, 66 %. – Lähes samaan tuloksen päätyivät hienon loppukirin ansiosta F- ja

G-piirit. F-piirissä on 65 klubia, kertymä oli 219 938 euroa, G-piirissä on klubeja 64, kertymä oli 205 334

euroa, I-piirissä klubeja on 53, kertymä 220 574 euroa.

- ”Musiikkistipendi nuorelle sellistille”, Oulu-opiston taidekoulun soitinoppilaiden Kevätmatinea pidettiin 2.

toukokuuta Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudessa LC Haukipudas /Kellon presidentti Hannu

Liljamo luovutti musiikkistipendin 14 –vuotiaalle sellistille Milja Kaunistolle. Stipendillään klubi haluaa

palkita ja rohkaista haukiputaalaisia nuoria soittajia musiikin poluille. Vaikka soitosta ei tulisi ammattia sevoi

olla elinikäinen harrastus. (LC Haukipudas/Kello)

TERVALEIJONA 1, 2018

- ”Innolla mukaan leijonatoimintaan”, LC Liminka/Kultasirkut sai tammikuussa kolme uutta jäsentä, yksi

heistä on kiinalaissyntyinen Xiaoli.

- ”Talvi-ilottelua Kempeleessä”, Kempeleen Ylikylän koulun ympäristössä järjestettiin sunnuntana 18.2.

perinteinen talvitapahtuma LC Kempele Auroran ja LC Kempele/Sampolan voimin. Ohjelmassa oli mm.

koiravaljakko- ja moottorikelkka-ajelua, aarteen etsintää, keppihevosratsastusta ja curlingia. Aktiviteetti on

kymmenen vuotta vanha LC Kempele/Sampolalle, Aurora on järjestelytyössänyt kolmatta kertaa. Tuotto

menee paikalliseen hyväntekeväisyyteen.

- ”Kouluissa kerättiin silmälaseja kehitysmaihin”, Kempeleen LC Aurora järjesti silmä- ja aurinkolasien

keräyksen Kempeleessä Kokkokankaan, Ketolanperän ja Ylikylän kouluilla, sekä Pyhännällä Pyhännän

koululla. Keräysaika oli 12.-14.2. yhteistyössä Kempeleen sivistystoimen kanssa. Keräys oli samalla oppilaita

osallistava ystävänpäivän teemaan sopiva toimintamalli ”Ole ystävä toiselle lapselle jossakin ja auta hänen

arkeaan”. Keräystuloksena saatiin 157 lasit. Syksyllä järjestetään uusi keräys Zeppeliinin kirjastossa kaikille

kuntalaisille. Klubit tekevät yhteistyötä Specsavers-liikkeen kanssa, joka järjestää vuosittain ”Anna hyvän

näön kiertää” –silmä- ja aurinkolasikeräyksen. Silmälasit toimitetaan sitä kautta eteenpäin. Viime syksynä



keräys järjestettiin yhdeksättä kertaa, LC Kempele Aurora oli mukana. Tuolloin lasit matkasivat Tansaniaan,

tämän vuoden kohdemaata ei ole vielä päätetty.

- ”Oulunsalossa luotetaan yhteispeliin”, Laskiaistiistaina 13.2. LC Oulunsalo/Salottaret ja LC Oulunsalo

puolisoineen ja Partiolippukunta Norret järjestivät koko perheen ilmaisen laskiaistapahtuman. Ihanteellinen

talvisää keräsi ulkoilutapahtumaan lapsia ja aikuisiakin Oulunsalon Niemenrannan koulun kentälle arviolta

yli 200 henkeä. Ohjelmassa oli leikkimielinen luutacurling jäästä leivotulla curling-kiekolla haastekisana

leijonien, Punaisen Ristin ja partiolaisten välillä. LC Oulunsalo lahjoitti illan kilpailuihin kaikki kulta-, hopea-

ja pronssimitalit. - Salottaret ja ladyt vetivät poroeroerottelukisan. - Ilmaista onnenpyörää pyöritettiin koko

tapahtuman ajan ja palkintonamusia siinä riitti. - Miesleijonien hartiavoimin pyöri pulkkahoijakka tauotta

koko parituntisen ajan. – Salottaret ja ladyt vetivät potkurikisaa, jossa appelsiiniämpäri istuimella antoi

haastetta.  Appelsiinit jaettiin lopuksi kaikille kilpailijoille. – Partiolaisten nuotiolla saattoi pikkurahalla

paistaa räiskäleitä ja ostaa nokipannukahvia ja mehua. Tällä myyntituotolla tuettiin Partiolippukunnan

Oulunsalon Norret toimintaa. – LC Oulusalo/Salottarien grillikojulla sai ostaa pikkurahalla taas makkaroita

kaikilla mausteilla sekä pillimehua ja arpoja. Arpavoittoja oli runsaasti, joista Salottaret haluavat antaa

suuret kiitokset tuotteita lahjoittaneille paikkakunnan yrityksille ja muille lahjoittajille. Salottarien

hyväntekeväisyyskohteena oli tällä kertaa Oulunsalon Caritaksen kehitysvammaiset nuoret. (Tuulia Suomela)

- ”Arne Ritarin perintö elää”, Tärkein apurahakohde on klubien palveluaktiviteetit.

- ”Puolisot tukena leijonatyössä”, Kolumni, Leena Saarela

- ”Punainen Sulka keräsi liki 3 miljoonaa nuorille”, Keräystulos jaettiin järjestöille.

- ”Yhdessä kohti uusia vuosikymmeniä”, Nuoret leijonat toimivat sähköisesti, Kasvattajien koulutus jatkaa

lippulaivana. (Erkki Honkala, Lions-liiton pj.)

- ”Ollaan ölövinä Oulusa”, Vuosikokoustietoa

- ”Piirikokouksessa asiaa diabeteksen ehkäisemisestä”, Kokouspäivän ohjelma-aikataulu

- ”Terwa-klubin nelikymppiset”, LC Terwa juhli riemukkaasti ja toisaalta juhlavasti peräti kahdessa paikassa.

Veteraanien juhlapäivällinen päätti yli 30 –vuotisen lounasperinteen ja oli näin veteraaniaktiviteetin

loppuhuipennus. Syynä lopettamiseen oli veteraaniosanottajien roima väheneminen vuosi vuodelta.

Veteraanien muistaminen ei pääty tähän, jatko on vielä suunnitteluasteella. Musiikista vastasi klubin koko

historian ajan tuen kohteena ollut Rajakylän koulun musiikkiluokka. Klubin neljän vuoden aikana kerätystä

juhlarahastosta kertyi lahjoitettavaa eri tahoille 20 000 euron edestä. (Kauko Kallio) …(- tässä vain osa

lehdessä julkaistusta yksityiskohtaisesta artikkelista)

- ”Kirjakasseilla iloa ikäihmisille”, Raahessa joka kuukauden kolmas keskiviikko on odotettu päivä.

Kuljettaessaan kirjakasseissa ajanvietettä Leijonat tarjoavat ikääntyneille asiakkaille myös tärkeän,

elämänlaatua parantavan jutustelumahdollisuuden. ”Kirjastopalveluja kotiisi” –asiakkaiden joukossa on

eniten yli 85 –vuotiaita naisia, joilla lukeminen on perustarve. (Kirsi Korhonen, aikuistenosastonjohtaja)

- ”Äiti jatkaa presidenttinä”, Mielessä ei käynytkään hyvän harrastuksen jättäminen äitiyden myötä –

vauvantuoksua klubikokouksissa. Järjestöihminen tykkää yhdessä tekemisestä. Usein nuoret ihmiset

pelkäävät vähäisen vapaa-aikansa puolesta.  Auttamisen muodot ovat moninaiset. Nykyään on helppo

laittaa tekstarilla rahaa jonnekin ja kokea auttaneensa sillä tavoin.



- ”Kiimingissä oli antoisa vuosi”, Klubin 50 –vuotisjuhlat järjestettiin kaikille avoimena kyläjuhlana,

yhteistyössä LC Jäälin kanssa järjestettiin veteraanilounas sotiemme veteraaneille, renkaanvaihtopäivät

toteutettiin syksyllä ja keväällä, leikkimieliset keppihevoskilpailut kilpailijoille ja katsojille, Eurooppapäivän

siivoustalkoot Kiimingin maastossa päiväkotien ja koulujen kanssa (osallistui 350 henkilöä), vuoden aikana

klubi otti vastaan erilaisia tavaralahjoituksia, joista suurin osa myytiin klubin kirpputoripöydällä.

Kirpputorimyynnistä saatujen tulojen avulla klubi on mm. pystynyt antamaan suoria kohdeavustuksia

tarvitseville, esim. klubille lahjoitetun pianon klubi lahjoitti edelleen päiväkodin käyttöön. Menneenä

vuonna klubi lahjoitti avustuksina reilut 13 000 euroa. Avustuksia saivat Huttukylän NS, Kiimingin VPK:n

nuorisotyö, Huttukylän koulu, Kiimingin Urheilijoiden nuorten joukkuetoiminta, Jokirannan koulun

tukioppilastoiminta,  ja Jopo-luokka, Oulun Seudun Nuorisoasuntoyhdistys, KKP:n special hockey-joukkue,

nuorisotyö sekä Kiimingin koulujen nuoret stipendien muodossa. (Ari Alatalo)

Mainos: ”Tehdäänkö siivoustreffit 29.5.?, Taas me siivotaan. Viime toukokuussa vietimme Eurooppa-päivää

ja Lions-ympäristöpäivää yhdessä koulujen, päiväkotien ja eri alueiden asukkaiden kanssa siivoamalla roskat

pois puistoista ja yleisiltä alueilta. Siivouskampanjaan osallistui yli 4000 henkilöä Oulun, Kajaanin ja Raahen

seuduilla. Siitä lämmin kiitos kaikille osallistuneille! Ympäristöstä huolehtiminen kuuluu lionien

palveluhaasteisiin. Siksi I-piirissä vitämme Lions-ympäristöpäivää 29.5.2018 – Nyt siivotaan! –kampanjan

merkeissä. Jalkaudumme siivoamaan roskia yleisiltä alueilta tuona päivänä yhteistyökumppaniemme

kanssa. Siivota voi myös muina päivinä. Haastamme mukaan kouluja, päiväkoteja, yrityksiä ja muita

yhteisöjä. Kampanjalla on myös kasvattava vaikutus: Esimerkki opettaa! Talkoolaisille liosklubit tarjoavat

mehut ja keksit.

TERVALEIJONA 1/2018-2019

- ”Lasten Olympialaisissa riitti vauhtia”, Kisan järjesti kahdeksan oululaista klubia Pateniemen

urrheilukentällä.  Osallistujia oli 165, jokainen osallistuja palkittiin, palkintoja oli 284. Lionsklubien

ajatuksena on ollut saada nuoret liikkumaan yhdessä toisaalta kilpaillen, toisaalta kannustaen

osallistumaan. Samalla annetaan lapsille osallistumisen iloa. Tilaisuutta tukivat Oulun kaupunki ja

Osuuskauppa Arina.  Ennakkomainonnan, tapahtumapaikan järjestelyt ja kisapaikkojen toimitsijatehtävät

hoitivat lionit. Tänä vuonna paikalla oli 35 lionia palvelemassa. Lasten Oulumpialaiseia on järjestetty

vuodesta 2016. Vuonna 2019 kisa järjestetään toukokuun lopussa. (Elsi Salovaara)

- ”Sokeroidut sohvaelämämme” - Kolumni, Lionit ovat nostaneet diabeteksen ehkäisyn yhdeksi

kärkiteemakseen. Jakamalla tietoa aiheesta lionit voivat toimia niin kansalaisten kuin tutkijoiden tukena

taistelussa diabetesta vastaan. (Heidi Enwald)

- ”Lions-vaihto vie maailmalle”, Vaihdossa olleiden tarinoita: - Salla Turkki Oulunsalosta tuki LC Oulu, kohde

GAROPABA, BRASILIA - Isabella Roivainen Haukiputaalta, tuki LC Haukipudas/Kello kohde AUSTRALIA –

Valpuri Myllyneva Haukiputaalta, tuki LC Haukipudas, kohde NEWPORT NEWS YHDYSVALLAT – Lotta Juola

Muhokselta, tuki LC Muhos, kohde WIEN ITÄVALTA

- ”Oulu/Uleåborg on klubeista uusin”, Perustamiskokous pidettiin viime keväänä, syksyllä kokoonnuttiin

ensimmäisen kerran yhteiseen iltaan. Mukana on niin uusia kuin pitkäaikaisia lioneita. Nimellä

OULU/Uleåborg halutaan kuvastaa kansainvälisyyttä. Klubissa on edustettuna seitsemän eri kansallisuutta,

ja jäsenkunnan taustat myös näkyvät tulevassa toiminnassa. Klubi on yhtenäisklubi. Klubin jäsenten

yhteinen toive on, että ei mentäisi vanhojen perinteiden mukaan, vaan toimitaan ennakkoluulottomasti.

Klubin jäseniä oli jo mukana lionsien esittelypisteellä Elä ja Nauti 50+ -messuilla Ouluhallissa.



- ”Niittykärpille lahjaksi puolijoukkueteltta”, 50 vuotta sitten LC Liminka Lakeus käynnisti talvella 1968

yhdessä seurakunnan kanssa partiotoiminnan Limingassa. Lippukunnan taustayhteisöjä ovat Limingan ja

Lumijoen seurakunnat sekä Limingan Partiotyö tuki ry. LC Liminka/Lakeus on vuosittain tukenut

partiotoimintaa sekä taloudellisesti että talkootyöllä. (Risto Viippola)

- ”Tuhannet siivosivat leijonavoimin rantoja , puistoja ja teiden varsia”, Mukaan toukokuun viimeisen

tempaukseen haastettiin alueiden asukkaita, koulujen ja päiväkotien väkeä sekä muita järjestöjä. Lionsit

ovat mukana Itämeri –hankkeessa, joten rannikolla keskitytään erityisesti rantojen siivoamiseen, jotta roskat

ja varsinkin muovi eivät leviäisi mereen.

- ”Bloggaava Mansikka palkittiin Vuoden hyväntekijänä”,  Lionien vuotuisella hyvänpäivällä 8.10. kiinnitetään

huomiota lionien vapaaehtoistoimintaan ja omilla teoilla viestitään monista tavoista ”tehdä hyvää”. Vuoden

2018 valtakunnalliseksi hyväntekijäksi Lios-liitto valitsi Maiju Voutilaisen. Hän lähti mukaan Ylen ja

mielenterveysjärjestöjen yhteiseen nuorille suunnattuun Sekasin -kampanjaan ja kertoi blogissaan julkisesti

masennuksen ja ahdistushäiriöiden kokemisesta. Tunnustuksen perusteissa arvostetaan sitä, että toimijalla

on vastuullisuutta auttaa eteenpäin isoissa asioissa ja saada seuraajien elämänsuuntaa kääntymään

parempaan.

- ” Muotinäytös - Säihkettä suveen tuo kesän Kempeleessä”, LC Kempele/Aurora järjesti jo kolmatta kertaa

muotinäytöksen. Yhteistyökumppaneita on kymmenkunta. Lippuja tapahtumaan myydään vuosittain

100-120. Osa ostaa lipun kannatuksen vuoksi ja luovuttaa sen uudelleen myyntiin.

LC Kempele /Aurora lahjoitti Linnakankaan koululle 72 huomioliiviä. liivit puetaan 1.-2. –luokkalaisille heidän

ulkoilutapahtumiensa ajaksi.

- ”Leijonilla on viisi palveluhaastetta: DIABETES - YNPÄRISTÖ – NÄLKÄ- NÄKÖKYKY – LASTEN SYÖPÄ”, Suurin

osa lionsklubien palvelutyöstä tapahtuu omalla paikkakunnalla. Tyypillisiä aktiviteetteja ovat nuorten

harrastusten tukeminen, vanhusten auttaminen (remontoimalla, polttopuutöillä, kuljetuksilla,

lähiympäristön kunnostamisella, veteraanien tukemisella), konserttien ja muiden yleisötapahtumien

järjestämisellä. Kaikilla Suomen lionsklubeilla yhteisiä aktiviteetteja ovat nuorisovaihto, opettajille

suunnattu Lions Quest, - koulutukset ja erilaiset keräykset, kuten Punainen Sulka. Leijonat ympäri maailman

toimivat nälän torjumiseksi, näkökyvyn ylläpitämiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja syöpää sairastavien

lasten auttamiseksi. (Elsi Salovaara)

- ”Opastetaulu Kiannon kotimaisemiin”, Taulu on LC Suomussalmen lahjoitus paikkakunnalle Suomi 100 -

juhlavuoden merkeissä. Taulu sijaitsee Viitostien varrella, Ämmänsaaren  Jaloniemessä ja toimii myös

opasteena esimerkiksi risteilyille Turjanlinnaan. (Esko Pesonen)

- ”Iissä urakoitiin vihtoja ja jaettiin liivejä”, Joulumyyjäisiin tehtiin 29.6.2018 talkoilla vihtoja 100 kpl. Puolisot

jakoivat 13.8.2018 perinteiset turvaliivit  ekaluokkalaisille Haminan koululla. Turvaliivejä jaettiin 160 kpl.

- ”Niittäminen on taitolaji”, Tapahtumassa mukana moninkertaisia maailmanmestareita. ”Limingassa

lionsklubit ovat monessa mukana, keväisin on juoksutapahtuma ja joulun alla Wanhan ajan joulu -

tapahtuma” – tietää paikalle tullut katsoja. (Elsi Salovaara)

- ”Kuivasojalla on pitkät perinteet”, LC Oulu/Pateniemen tärkein varainhankintatilaisuus on toukokuussa

äitienpäivän jälkeisenä sunnuntaina järjestettävä Kevätpäivä -tapahtuma. Ensimmäisen kerran tapahtuma

järjestettiin 1987 lipporiehan merkeissä, koska ahvenen nousu Kuivasojaan oli parhaimmillaan juuri viikko



jälkeen äitienpäivän. Kevään luonnonilmiöt ovat aikaistuneet, niinpä perinteiseen ajankohtaan sovitetun

tapahtuman nimenä onkin ”Kevätpäivä Kuivasojalla”. Tapahtumalajit ovat ajan myötä muuttuneet,

kestosuosikkeina ovat pysyneet onginta ja onnenpyörä, kanttiinia ja arpajaisia unohtamatta.  Perinnelajina

on säilynyt puujalkakävely ja suositut tikan ja saappaan heitto. Tapahtuma seuraa myös aikaa; uutena lajina

olivat jo viime vuonna esteratsastus keppihevosilla. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä paikallisen

partiolippukunnan, VPK:n ja LC Oulu/Kuivasjärven kanssa. Tapahtuma on avoin kaikille. (Esko Pulkkinen)

- ”Kinttupolku Vihannin kyliin”, LC Vihannin rahalahjoitus oli Vihannin Kinttupolkujen syntyhistorian yksi

merkittävä ponnahduslauta. Lahjoituksella päästiin ostamaan ensimmäisiä lautoja opasviitoiksi.  LC Vihanti

aloitti polkujen suunnittelun jo ennen varsinaisen hankkeen käynnistämislupaa. Vihannin kinttupolut on

mittava Elyn rahoittama yli 100 kilometriä pitkä patikointireitistö.

- ”Oulujoella urakoidaan parempaa huomista”, Vuonna 1976 perustettu LC Oulu/Oulujoki toimii tiiviissä

yhteistyössä alueen koulujen, päiväkotien seurakunnan ja muiden yhteisöjen kanssa. Palvelujen pääpaino on

ollut pitkään nuorissa ja vanhuksissa. Aktiivinen toiminta-alue on Oulujoen eteläpuolella Madekoskelta

Pikkaralaan ja pohjoispuolella Kirkkokankaalta Muhoksen kunnan rajalle.

- ”Tervanteossa Pilpakankaalla”, LC Oulu/Terwan Tervanpolttoprojekti kestää tervaspuiden valmistelemisen

aloittamisesta Pilpakankaalla keväällä 2017 ja vuosittaisella huollolla tervahaudan aina sytyttämiseen

juhannuksena 2020 ja viimein tuotetulla tervalla Turkansaaren katon tervaamiseen. (Aaro Väyrynen)

- ”Arne Ritari –säätiön tuki nojaa adressimyyntiin”, Säätiö järjestää adressien myynnistä kilpailun klubeille.

Suurin osa klubien säätiöltä saamista apurahoista käytetään nuorisoon kohdistuviin aktiviteetteihin, kuten

kerhotilojen tai partiomajojen rakentamisiin ja korjauksiin.

- ”Leijonat tukevat kehitysvammaurheiljoita”, Special Olympics –järjestön toiminnan piirissä on yli neljä

miljoonaa kehitysvammaista urheilijaa 180 maassa, jotka kilpailevat yli 30 lajissa. Suomen Lions-liitto on

lähtenyt mukaan tukemaan Special Olympics –urheilijoita heidän tavoitteissaan. SO –urheilijoiden toimintaa

johtaa Suomessa Vammaisurheilu VAU. Seuraavat kisat pidettän 2019 Abu Dhabissa. Tuki kohdistuu keväällä

koko lähtevään joukkueeseen, ei yksittäiselle urheilijalle.  Klubit päättävät, lähtevätkö tukemaan VAU:n

alaista SO –toimintaa.
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- ”Verensokeri tahdittaa arkea. Insuliinipumppu helpottaa sairauden hoitoa, mutta öiset hälytykset ovat silti

liki arkipäiväisiä. (Elsi Salovaara)

- ”Raahessa jaetaan tietoa terveellisistä välipaloista”, LC Raahe Fantti on mukana marraskuun

diabetes-viikon yleisötapahtumassa.

- ”Diabeteskävelyt Oulussa, Raahessa, ja Kainuussa”, Oulun alueen lionit osallistuvat valtakunnalliseen

Hyvän Päivään järjestämällä diabeteskävelyn lauantaina 12.10.2019 yhteistyössä Oulun Diabetesyhdistyksen

kautta. Hauskaksi ja viihteelliseksi ajatellun tapahtuman tarkoituksena on tehdä sekä lioneita näkyviksi, että

diabetesta tunnetuksi ja sitä kautta ehkäistä tyypin 2 diabetesta. Tapahtuman aikana mitataan halukkailta

sokeriarvoja ja esitellään terveellisiä välipaloja. Leojonat haastaa myös muita alueella toimivia järjestöjä ja

yrityksiä.



- ”Ympäristö ja puhtaat vedet – Jäälin leijonilta laavu Kalamäelle”, Laavu rakennettiin Koiteli-reitille

(luontopolku ja erämaalatu) osana LC Jäälin 40. juhlavuoden tapahtumia, rakentamiseen saatiin AR –säätiön

avustusta puolet hankkeen materiaalikustannuksista. Rakentamiseen osallistui 16 klubin jäsentä,

talkootunteja kertyi 355. Valmis laavu luovutettiin kyläyhdistykselle syyskuussa. Iltaan osallistui noin 40

jääliläistä.

- ”Iissä on talkoiltu vihtoja ja jaettu vesitietoutta…”

- ”Paltamon leijonat viihtyivät Oulujärven rannalla”, LC Paltamon vaihtokokouksessa suunniteltiin yhteistä

toimintaa kotiseutuyhdistyksen, Paltamo Seuran kanssa. Yhteistyötä on tehty jo monessa otteessa Paltamon

leijonien 50 –vuotisen taipaleen aikana. Leijonat ovat mm. istuttaneet rauhan puun vesimyllyn aukiolle ja

olleet museon jouluisessa tapahtumassa tarjoamassa makkaraa ja mehua. Vaihtokokous toteutettiin

laivaristeilyllä Oulujärven Ärjänsaareen.

- ”Rohkaiseva visiitti Qstockissa”, Leijonat tekivät uuden aluevaltauksen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna

Oulussa. Paikalliset lionit esittelivät Puhtaat vedet Lions –hanketta. Mukana oli vapaaehtoisia seitsemästä

oululaisklubista. Toimittiin yhteistyössä OAMK:N kanssa. Festarialueella näkymä oli taattu, teltta sijaitsi heti

pääporttien vieressä Ammattikorkeakoulun vesijakelupisteen läheisyydessä. OAMK:n  Puhtaat vedet

–hankkeen lakana komeili heidän vesitankissaan. Viikonloppu poiki uusia yhteistyökumppaneita muista

järjestöistä ja antoi lions-toiminnalle uudenlaiset kasvot monen silmissä. Monelle se tieto, että ympäristö on

yksi lionien palvelukohteista, on ollut uusi asia. (Elsi Salovaara)

- ”Kuhmossa virkistyttiin metsässä”. LC Kuhmo järjesti  elokuussa Diabetesyhdistyksen kanssa

virkistäytymisiltapäivän Kuhmon Syväjärven virkistäytymiskalastusalueella. Paikalla oli 20

Diabetesyhdistyksen jäsentä ja 9 klubin jäsentä. Kävelimme Syväjärven ympäri 5 km, kalastimme ja

lauloimme. Lopuksi nautimme 4H –kerhon valmistamasta ja tarjoilemasta kirjolohikeitosta, jälkiruokana oli

munkkikahvit. Tapahtuma sisältyy ennakolta lokakuun diabetesviikkoon. (Jorma Eronen)

- ”Kansainvälisyyttä”; ”Matka Vihannista Adrianmeren rannalle”, ”Kansainvälinen leijonakokous houkutteli

oululaisleijonat Milanoon”

- ”Kempeleessä monta tapaa tehdä hyvää”, - Säihkettä suveen –muotinäytös , kirkkokahvien tarjoilu,

Kempeleen K-supermarketin ylijäämäruoan jakelu seurakunnan Ruokatorilla, samassa yhteydessä

kahvitarjoilu ruokatorin asiakkaille ja joulun alla annamme mukaan pienen lahjan, keväällä ulkoilutamme

hoitokodin asiakkaita, syksyllä käymme heidän kanssaan muistimessussa, joulun alla laulamme hoitokodin

asukkaiden kanssa joululauluja, toukokuusta lokakuun loppuun huolehdimme  Kempeleen baanan

siisteydestä yhdessä LC Kempeleen kanssa, järjestimme Kempeleen kouluavustajille diabetes-luennon,

tilasimme kirjastoon Diabetes-lehden, järjestimme silmälasikeräyksen useassa kohteessa, sytytämme

haudoille kynttilöitä omaisten toivomina aikoina, olemme jakaneet koululaisille Vastuu on meidän –lehtisiä,

olemme saaneet usein mukaamme poliisin kertomaan netin ja älypuhelimen vaarojen lisäksi myös

alaikäisten rikosoikeudellisesta vastuusta, lahjoitimme Linnakankaan 1.-2. –luokkien käyttöön 105 kpl

huomioliivejä, keväällä tilasimme Nuojuan Teatteripajalta murrosikäisille suunnatun laulunäytelmä ”Onko se

totta”, annoimme tukea Nuu-teatterin Ulvova –esityksen viittomakieliseen tulkkaukseen, annoimme tukea

VAU:lle ”Road to Abu Dhabi” –kisamatkaan,  lähetimme kempeleläisen nuoren kansainväliselle

nuorisomatkalle, annoimme stipendejä muun muassa musiikin ja ranskan kielen opiskeluun, tuemme Sri

Lankan 10 –vuotiasta kummityttöämme, kunnan järjestämässä Hyvä kasvaa Kempeleessä –tapahtumassa ja

Zeppeliinin Naisten illassa olemme mukana kertomassa Lions-toiminnasta. (Anja Hirvelä)



- ”Kuusisaaren talviriehan tuotot lahjoitettiin Oulun Kriisikeskukselle”, Toiminnanjohtaja Nina Kontulan

kiitoskirje lahjoituksesta: Lahjoitus on käytetty ”Sekasin chat” –toimintaan ja ”Tolokkua elämää”

–työpajoihin.

- ”Konsertilla iloa lasten arkeen”, Maija Tynkkysen Cembalo- ja urkukonsertti järjestettiin yhteistyössä Oulun

tuomiokirkkoseurakunnan, LC Oulu/Uleåborgin ja LC Oulu/Myllyoja-Haapalehdon kanssa. Leijonat myivät

lippuja. Tuotto 2150 euroa lahjoitettiin Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön ”23421 Lasten ja

nuorten vastuualueen lahjoitusrahastoon” käytettäväksi.

- ”Jäsenyysryntäys Limingan kultasirkkuihin”, Aloituskokouksessa yhden illan aikana jäseneksi saatiin

seitsemän uutta leijonaa.  Elokuun alussa pidetty kansallispukujen tuuletustempaus  taisi olla monelle

lions-jäsenyyttä harkinneelle se viimeinen pisara hyvässä mielessä, näin Kultasirkut pohtivat.

- ”Ensimmäinen perheklubi perustettin Hiukkavaaraan”,  Kokoontuminen on mahdollista, kun lapsetkin

voivat olla mukana. Jo kesällä klubi osallistui K-Market Hiukkavaaran avajaisiin valvomalla pomppulinnaa ja

makkaranpaistoa. Lisäksi klubilla on pullojenpalautuskuittien keräyslipas kaupassa. Tällä hetkellä

Oulu/Hiukkavaaran klubissa on seitsemän jäsentä Hiukkavaaran ja Kiulukankaan alueelta. Klubi toimii

toistaiseksi LC Oulu/Myllyoja-Haapalehdon liitännäisklubina, kunnes kasvaa 20 –jäseniseksi.

- ”Ensimmäisellä naisklubilla täyttyi neljännesvuosisata”, LC Oulu/Sarat  on kerännyt vuosien aikana

erilaisilla tapahtumilla avustusrahaa ja lahjoittanut apua tarvitseville. Avustuskohteina ovat olleet

vähävaraiset perheet, vanhukset, nuoret, vammaiset, mielenterveystyö jne. Palvelutyötä, esim. vanhusten

auttaminen kotioloissa tai palvelutaloissa, on tehty paljon toiminnan aikana. Koko toiminnan ajan on tuettu

myös LionQuest –koulutusohjelmaa ja kansainvälistä nuorisovaihtoa.

- ”Sydäniskuri lahjaksi Suomussalmen kunnalle”, Osana viime kevään lahjoituksista LC Suomussalmi lahjoitti

Sydäniskurin Suomussalmen kunnalle 11.9.2019 järjestetyssä tilaisuudessa. LC Suomussalmi on vuosittain

jakanut 6000-8000 euroa pääasiassa stipendeihin, nuorisotoimintaan , urheiluun, veteraanityöhön ja

sosiaalityöhön. (Esko Pesonen)

- ”Muhoksella leijonatoiminnasta luodaan brändiä”,  …Tarkoituksena olisi kehittää meidän klubistamme

brändi, jonka avulla Muhoksen asukkaat kokisivat meidät vielä läheisimmiksi… (Maria Laura Varela)

- ”Raahessa siivottiin keskusta pujoista ja pidettiin pannu kuumana”, Klubin leijonat helpottivat allergisten

kesää poistamalla keskustan alueelta kaikki pujot. – Raahen City-Market tarjoaa LC Raahe Fanteille

aktiviteetteina muun muassa Pirkan päivän ja ystävänpäivän kahvituksen hoitamisen ja inventointityötä.

”Lions-kampanja etenee”, Lions Clubs International Foundation, LCIF, aloitti vuosi sitten suurkeräyksen.

Tavoite on 300 dollaria, maailamanlaajuinen tulos on jo lähes 110 miljoonaa. Esimerkkinä miten 100 dollaria

(90,65 euroa) voi auttaa erilaisilla tavoilla: - Nälän helpottaminen, säännöllinen ruoka-apu 14 ihmiselle –

Näkökyky, 2 kaihileikkausta  - Nuoriso, Lions Quest-materiaalit yhdelle luokalle vuodeksi – Lapsuusiän syöpä,

auttaa kahdeksan lapsen diagnosoimisessa tarvittavien laitteiden hankinnassa – Ympäristö, puhdasta vettä

14 ihmiselle –Hätäapu, välitöntä apua neljälle luonnonkatastrofin uhrille – Humanitaarinen apu, ,

tuhkarokkorokotukset sadalle lapselle –Diabetes, seulonta 18 riskiryhmään kuuluvalle henkilölle. (Jouko

Lampinen)




