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L-piirin vuosikokous, Melvin Jones, Arne Ritari ja piirin vuosijuhla

s. 18

Ensimmäisessä kuvassa esitellään lahjaksi saatuja villasukkia. 

Aurora Borealis Winter Wonderland Lions Youth Camp 107 L

s. 10

Piirikokouksessa Keminmaassa kuvernöörit kukitettuina Jouni ja puoliso Raija 
Hilke, Tiina Pesola, Matti Puolakanaho ja puoliso Anitta Ojanperä.

Piirihallitus kaudelle 2022-2023, 
muutama piirihallituksen jäsen puuttuu kuvasta.
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Kevään tärkeitä  
kokouksia ja tapahtumia 
merkittäväksi kalenteriin

•  Viikonloppu 10.-12.3.2023 KVN, Ikaalinen

•  Piirihallituksen 5. kokous 21.3.2023, 
nettikokouksena

•  Vuosikokous ja piirihallituksen 6. kokous 
22.4.2023, Rovaniemi

•  Viikonloppu 9.–11.6.2023 Lions-liiton 70. 
vuosikokous Espoo

•  Viikonvaihde 7.-11.7.2023 106nd Convention, 
Boston, Yhdysvallat

•  Lionstoiminnan vuosipäivä 14.8.2023

•  Hyvän Päivä 8.10.2023

Matti Puolakanaho

Leijonien tarinoissa toistuvat usein huomiot siitä, 
että kysymyksen: ”Voinko auttaa?” esittäminen on 
äärimmäisen palkitsevaa. Kysymys tuo hyvän mie-

len sekä esittäjälleen että sen kohteena olevalle henkilölle. 
Tällainen toistemme huomioimisen askel pitää silti aina 
ottaa - palvelua ei synny ilman tekoja. 

Harrastuksemme rikkaus on yhdessä tekeminen. Mei-
dän vaikuttavuutemme ja siten myös näkyvyytemme on 
aina paikallisista lähtökohdista ponnistavaa. Työ oman 
kylän ja kaupungin ihmisten parissa valmentaa meidät 
näkemään avun tarpeet niin Suomessa kuin maailmal-
la. Vallitsevassa maailman tilanteessa avulle onkin mo-
nipuolista tilausta. 

Erilaisiin tarpeisiin me leijonat pyrimme vastaamaan 
ympäri vuoden. Olemme tavallisia ihmisiä, jotka erilai-
sin taustoin ja elämäntilantein kokoonnumme yhteisen 
”Me Palvelemme” teeman ääreen. Jäsenyys paikallisessa 
Lions Clubissa on hieno tapa osallistua vapaaehtoistoi-
mintaan. Se on myös keino antaa omaa aikaansa ja tai-
tojaan yhteisön käyttöön.

Oman ajan ja voimavarojen antaminen ei tosin tunnu 
enää useinkaan olevan yhteiskunnassamme itsestäänsel-
vyys. En silti usko, että kyse olisi vaikkapa laiskuudesta 
tai itsekkyydestä. Monesti vain tarvitsemme rohkaisua ja 
lopulta pienikin tönäisy hyvän suuntaan auttaa meidät 
liikkeelle. Palvelun askeleiden aikana voi turvata ajatuk-
seen siitä, että auttajan matka on aina lyhyempi, kuin 
avun tarvitsijan.

Yhdessä muiden ihmisten, yhteisöjen ja yritysten kans-
sa me olemme voimakkaampia.

Heikki Mäki
Kirjoittaja on Suomen Lions-liitto ry:n 

puheenjohtaja

LC Pello
Syntynyt Pudasjärvellä 1963, eräopas

Puoliso Anitta  (LC Pello)

Lionstoiminta klubeissa
• Kutsuttu LC Pudasjärven jäseneksi 2011
• Tiedotussihteeri 2013-14
• Siirtojäsenenä LC Pelloon 2015
•  Presidentti 2017-18 ja 2018-19
• Klubin hallituksessa usean vuoden ajan

Lionstoiminta L-piirissä
• Lohkon puheenjohtajana  2018-19
• Uusia Ääniä/New Voices L-piirin edustaja 2018-
• 2. varapiirikuvernööri 2022-2023

Muuta
• Osallistunut neljään liiton vuosikokoukseen
• Piirikuvernöörin ja klubipresidentin myöntämiä tun-

nustuspalkintoja
• Melvin Jones – jäsen 2020

1. Varapiirikuvernööriehdokas 
2022-2023

Tiina Pesola 

LC Rovaniemi Petronella
Syntynyt 1960 Salla, KM erityisopettaja, 

puoliso Tapani

Lions-toiminta klubissa:
• Kutsuttu 12/2011
• Klubin presidentti 2017-2018
• Klubin sihteeri ja LCIF-koordinaattori 2018-2019
• Klubin jäsenjohtaja GMT ja klubikummi 2019-2020, 

2020-2021 ja 2021-2022

Lions-toiminta L-piirissä:
• Piirisihteeri 2018-2019 ja 2019-2020
• Lohkonpuheenjohtaja 2020-2021
• 2.VDG 2021-2022
• Piirin koulutuskoordinaattori GLT 2021-2022
• 1.VDG 2022-2023
 Piirin koulutuskoordinaattori GLT 2021-2023

Muuta Lions-toimintaa:
• Lions liiton vuosikokoukset 4
• Lions liiton järjestämät webinaarit, NSR2021  

Helsinki, KVN kokoukset
• Liiton kumppanuushanke Leijonaemot

Palkitsemiset:
• 100% presidentti ja klubin erinomaisuuspalkinto
• Klubissa vuoden Petronella ja vuoden Leijona
• Yhden ruusun ansiomitali, kuvernöörin tunnustus-

palkinto

Lisäksi:
• Käsityöt, matkailu, kullankaivuu Lemmenjoella

Pudasjärvellä VDG Matti Puolakanaho ja klubin presidentti Anna-Liisa Seppänen 
luovuttivat MJ jäsenyyden pitkäaikaiselle lion Saara Hintikalle. 

Aloitimme puolisoni Anit-
tan kanssa kuvernöörivierai-
lut LC Pudasjärvi /Hilimo-
jen vieraana. Olipa mukava 
tulla syntymäkuntaani ja ta-
vata tuttuja monen vuoden 
poissaolon jälkeen. Vierai-
lu oli lämminhenkinen ja 
innostava. Vireän naisklu-
bin jäsenet kertoivat mo-
nista aktiviteeteistaan, mm. 
toukokuisista Hyvän Olon 
Messuista. Klubi-illassa he 
luovuttivat Melvin Jones-
jäsenyyden Saara Hintikalle 
ja ottivat uudeksi Jäseneksi 
Riikka Tuomivaaran. Kuu-
limme myös Tanskassa nuo-
risovaihdossa olleen nuoren 
kuvakertomuksen mukavasta 
reissustaan.

Enontekiön  
klubi 50 v
Enontekiön klubia tapaa-
maan Jussan Tuvalle ajoim-
me parin päivän päästä. 
Klubi on siitä erikoinen et-
tä suuri osa paikalla olleis-
ta klubilaisista ovat muualta 
paikkakunnalle muuttanei-
ta. Heillä on monta hyvinkin 
mielenkiintoista aktiviteet-
tiä, mm. muovisten tienviit-
tojen laittaminen keskustan 
kaavateiden varteen syksyllä 
ja poistaminen keväällä. Tä-
män jutun ilmestyessä klubi 
on täyttänyt 50 vuotta, on-
nittelut vielä kerran siitä. 

Pohjanakoilla  
strategia- 
suunnitelma
Kuusamoon matka kulki 
Ruotsin rajalta Venäjän ra-
jan tienoille, toki kymme-
niä kilometrejä vielä jäi. LC 
Kuusamo / Pohjanakat on 
todella reipas naisjoukko, 
joiden klubi-illassa nauret-
tiin, käytiin läpi menneitä ja 
tulevia leijona-asioita. Akti-
viteeteistä jäi mieleen mm. 

Lähimmäisen apu, yhteistyö 
Vastaanottokeskuksen kans-
sa, hävikkiruokien jako ja 
kuljetus. Mainitsemisen ar-
voista klubin toiminnassa on 
oman Strategiasuunnitelman 
tekeminen viideksi vuodek-
si kerrallaan jo ennen lii-
ton kehittelemää ehdotusta. 
Suunnitelmassa on määritel-
ty tavoitteet ja mittarit sekä 
vastuuhenkilöt.

Petronellat 
markkinoilla
LC Petronellojen kuukausi-
tapaamisessa kuultiin ensin 
ajankohtaista kaavoitusasi-
aa Rovaniemen kaupungin 
edustajan esittämänä. Sitten 
käsiteltiin klubi-illan asiat 
ja ruokailtiin monenlaisen 
lisukkeen kera. Petronella-
naisilla on monta hyvää ak-
tiviteettia, mm. Lettuko-
ju Vanhoilla markkinoilla, 
munkkien ja siman myynti 
vappuna. Klubi-illan lopuksi 
otettiin vielä ryhmäkuva lä-

hetettäväksi klubin kummi-
lapselle Sri Lankaan-

Pikkujoulu 
Petronelloilla
Ennen marraskuun piirihal-
lituksen kokousta vierailim-
me LC Kemi / Merenhelmen 
pikkujouluissa. Presidentti-
Mirja oli muiden klubin 
naisten kanssa jo keittänyt 
riisipuuron valmiiksi tulles-
samme. Golfklubin muka-
vissa tiloissa oli naisklubin 
jäsenten lisäksi muutama 
mies LC Kemistä. Klubien 
jäsenet kertoivat toiminnois-
taan puuron syönnin ja mu-
kavan jutustelun lomassa. 
Torttukahvien juonnin jäl-
keen, vatsa täysinäisinä läh-
dimme ajamaan kohti Pik-
ku-Syötettä, ja lauantaista 
piirihallituksen kokousta.

Posiolla 
liitännäisklubi
LC Posion vieraina Loma-
keskus Himmerkissä olim-

me tammikuun alkupäivinä. 
Tie oli tuttu jo Pohjanakko-
jen luona käynnistä, lunta 
vain huomattavasti enem-
män metsässä. Matti-pres-
sa veti klubi-illan reippaasti 
monen vuoden kokemuk-
sella. Mukana olivat myös 
liitännäisklubi Posio/Livon 
naiset. Puheenaiheiksi nou-
sivat mm. toimihenkilöi-
den hankala saaminen klu-
bien toimintaan, nykyisen 
verkkosivuston (Verkkovies-
tin) loppuminen kuluvana 
vuonna, tehdyt ja tulevat ak-
tiviteetit, joita tuntui olevan 
mukavasti.

Kiitos kaikille 
klubeille hyvästä 

vastaanotosta 
ja iloisista 

tapaamisista

Matti Puolakanaho, 
varapiirikuvernööri

Klubivierailukierros alkoi Pudasjärveltä

Maailma näyttää olevan se-
kaisin. Pahoja asioita tapah-
tuu. Ihmisen itsekkyydellä ja 
pahuudella ei näytä olevan 
ei mittaa ei määrää. Kilpai-
lussa vallasta eettisyys ja mo-
raali eivät merkitse mitään. 
Kautta aikojen on ollut ris-
tiriitoja eri uskontokuntien 
ja etnisten ryhmien välillä. 
Me tulemme erilaisista kult-
tuuri- ja muista taustoista. 
Jokaisella kansakunnalla on 
oma muistinsa, ja se näkyy 
monissa sukupolvissa eteen-
päin. Se näyttäytyy tänä päi-
vänä erityisen selvästi.

Osallistuin 1. kansainvä-
lisen presidentin, Patti Hil-
lin järjestämään webinaariin 
Peace Resolutions 2023. Sii-
nä käytiin läpi muun mu-
assa haasteita, joita klubeis-
sa kohdataan. Esiin tulivat 
myös etniset ja uskonnolliset 
kysymykset. Tietenkin myös 
ikäerot ja eri sukupolvien 
näkemysten yhteensovitta-
minen. Mitä me Leijonat 

voimme tehdä tässä maail-
man tilanteessa? 

Taloudellisesti ja myös 
henkisesti autamme hätää 
kärsiviä lähellä ja kaukana. 
Ukrainalaiset ovat saaneet 
kokea myös Leijonien apua 
kautta maailman. Mitä muu-
ta me voimme tehdä? Miten 
me voimme edistää rauhaa 
ympäristöissä, joissa toimim-
me ja tilaisuuksissa, joissa 
kohtaamme erilaisia ja eri ta-
voin ajattelevia ihmisiä? On 
tunnettua, että meidän vies-
timistapamme eroavat toisis-
taan eri puolilla maailmaa.

Olen matkustellut jonkin 
verran ulkomailla ja nähnyt 
eri elämäntapoja, mutta en 
tarpeeksi. Monta maailman-
kolkkaa on jäänyt vieraaksi. 
Tämä meidän järjestömme 
on avara ikkuna ja mahdol-
lisuus kohdata muista kult-
tuureista tulevia lähimmäi-
siä, tutustua heihin ja oppia 
ymmärtämään ja kunnioit-
tamaan toistemme tapaa 

elää ja ajatella. Sen lisäksi, 
että teen voitavani kansain-
välisessä hallituksessa hyvien 
asioitten eteenpäin viemisek-
si ja tukemiseksi, yritän op-
pia ymmärtämään lisää eri 
kulttuureja ja toimintatapo-
ja. Tietysti myös toisinpäin. 
Toivottavasti saan viestitettyä 
myös suomalaista ja euroop-
palaista ajattelua ihmisille, 
jotka tulevat toisenlaisista 
toimintaympäristöistä. Meil-
lä kaikilla on yhteinen pää-
määrä: tehdä hyvää ja auttaa 
apua tarvitsevia lähimmäi-
siämme. Se on vahva side 
kaikkien Leijonien välillä 
huolimatta kotimaasta tai 
maanosasta, jossa juuremme 
ovat. Joskus mietinkin, että 
millainen maailma olisi, jos 
valtioiden asioista päättävät 
olisivat Leijonia.

Oli maailma missä asen-
nossa tahansa, me leijonat 
voimme olla toivon valon-
säteitä ihmisille, joita koh-
taamme ja joita autamme.

Kansainvälinen johtaja Pirkon pohdiskelua

Tapaamisiin viimeistään 
syyskuussa piirinne kauden 
ensimmäisessä piirihallituk-
sen kokouksessa. On ilo ol-
la mukana myös LC Posion 
60-vuotisjuhlassa. 

Pirkko Vihavainen, 
kansainvälinen johtaja 

2022-2024

Tyyli ei tunne aikaa  
– mutta tunteeko aika tyylin?

Suomen Lions-liiton 70. 
vuosikokous kokoontuu 9.-
11.6. Espoon Otaniemes-
sä. Vuosikokouksen järjes-
tävät tänä vuonna eri klubit 
Lions-liiton B-piiristä. 70. 
vuosikokouksen kotisivuil-
la www.vuosikokous.lions.
fi ja somessa facebook.com/
vk2023espoo on jo runsaas-
ti tietoa kokousviikonlopusta 
ja sivustolle tulee koko ajan 
lisää infoa. Kokoukseen il-
moittautuminen on auennut 
helmikuun alkupuolella.  

Perjantaina kannattaa ol-
la paikalla ajoissa, koska pal-
jon mukavaa tekemistä on 
tarjolla jo silloin. Ilta menee 
”perinteisen kaavan mukaan” 
puheenjohtajaehdokkaiden 
esittelyissä ja iltajuhlassa, 
jonka aiheena on 1950-lu-
ku. Ohjelmassa on kaiken-
laista siihen viittaavaa muun 
muassa pukeutumisessa.

Lauantain ohjelma on 
myös perinteinen, aamun 

lippumarssista kokouksen 
kautta iltagaalaan. 

Sunnuntaina viikonlop-
pu päätetään messulla Temp-
peliaukion kirkossa. Sinne 
pääsee paitsi omin neuvoin 
myös bussikuljetuksella tai 
perinteisesti kirkkoveneellä. 

Tyyli ei tunne aikaa 
– mutta tunteeko 
aika tyylin?
Nyt dandyvaatteet esiin ja 
kellohameet heilumaan! 
50-luku odottaa meitä. Si-
nulla on vielä neljä kuukaut-
ta aikaa penkoa vaatekaap-
pejasi tai vaikka äidin, isän, 
isovanhempien vaatekaap-
peja. Lions-liiton 70. vuo-
sikokouksen perjantain ilta-
juhlan aiheena Espoossa on 
1950-luku. Ohjelmassa on 
kaikenlaista siihen viittaavaa. 
Jos haluat paneutua 50-lu-
vun tunnelmaan asua myö-
ten, kurkkaa hivenen vinkke-
jä 1950-luvun tyylistä.

https://vuosikokous.lions.fi/
ohjelma/iltajuhlat/ 

https://www.facebook.com/
vk2023espoo

Marsa Bäck ja 
Espoo2023

-ohjelmatoimikunta

Hyvää tekemällä liitoon! Espoo 2023

Perjantai-iltana suositellaan pukeutumista 50-luvun 
tyyliin. 

L-piirin tavoitteena on saa-
da mahdollisimman paljon 
jäseniämme mukaan ensi 
kesän Suomen Lions-liiton 
vuosikokoukseen. Piiris-
sämme on 37 klubia (jäse-

niä tällä hetkellä yht. 843), 
joista osallistuminen liiton 
vuosikokouksiin on aiem-
min ollut noin kymmenes-
tä klubista. Olisiko nyt ai-
ka hieman petrata L-piirin 

jäsenten kokonaisosallistu-
mista ja lähteä innokkaana 
oikein isolla joukolla mu-
kaan liiton Espoon vuosi-
kokoukseen? Käy tutus-
tumassa vuosikokouksen 

kotisivuilla viikonlopun 
ohjelmiin tarkemmin ja il-
moittaudu mukaan! 

Helena Tuulaniemi 
L-piirin viestintävastaava 

L-piiristä mukaan vuosikokoukseen!

Tehdään hyvää Tehdään hyvää 
yhdessäyhdessä

Puhtautta koko kattaus sekä 
yrityksille että kotitalouksille.

Puhtaasti Koillismaalta.

www.muonionsahkoosuuskunta.fi

Piirikuverööriehdokas 
2022-2023
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Kuvernööri Jouni Hilkeen matkassa

Klubivierailuilla on monta 
kertaa kysytty piirikuvernöö-
rin valintaan ja nimeämiseen 
liittyviä asioita. Ajattelin täs-
sä avata omaa matkaani. Ku-
vernööriputki kestää kaikki-
aan neljä vuotta, joista kaksi 
on varakuvernöörivuosia ja 
sitten on varsinainen piiri-
kuvernöörivuosi. Neljäntenä 
vuonna toimitaan edellisenä 
piirikuvernöörinä. Sillä ha-
lutaan turvata jatkuvuutta. 
Edellinen kuvernööri toimii 
mentorina ja neuvonantaja-
na niin klubeille kuin piiri-
hallituksellekin. 

Varapiirikuvernöörivuosi-
en aikana saadaan hyvä kou-
lutus pääasiassa kotimaassa, 
tutustutaan kollegoihin ja 
valmistaudutaan varsinai-
seen piirikuvernöörivuoteen. 
1. varapiirikuvernööreillä on 
nykyisin myös vajaan viikon 
mittainen kansainvälinen 
koulutus kansainvälisen pää-
majan liepeillä. Itseltä-ni tuo 
peruuntui pandemian takia. 
Koulutus oli järjestetty osin 
verkkokoulutuksena ja osin 
kansainvälisen vuosikokouk-
sen yhteydessä pidettynä nel-
jän päivän valmennuksena.

Kuvernöörin valinta
Piirikuvernöörin valinta on 
monivaiheinen prosessi. Jo-
kaisen piirin vuosikokous 
valitsee ehdokkaan tulevak-

si piirikuvernööriksi. Ehdok-
kuus todetaan Lions-liiton 
vuosikokouksessa ja varsi-
nainen valinta ja nimeämi-
nen tapahtuu kansainvälisen 
järjestön vuosikokouksessa.  

Keminmaassa pidetyssä L-
piirin vuosikokouksessa vii-
me vuoden huhtikuussa ää-
nestettiin valitsemi-sestani 
ehdokkaaksi. 

Liiton vuosikokous
Kesäkuun alussa Kouvolassa 
pidetyssä Lions-liiton vuosi-
kokouksessa mm. todettiin 
piirien tekemät ehdokasva-
linnat ja vahvistettiin heidät 
Lions-liiton kuvernöörineu-
voston jäseniksi. Kuvernöö-
rineu-vosto (KVN) on Suo-
men Lions-liiton korkein 
päättävä elin vuosikokous-
ten välillä. Kuvernöörineu-
vostoon kuuluvat liiton 
puheenjohtajat, kauden pii-
rikuvernöörit ja liiton edel-
linen puheenjohtaja. KVN 
kokoontuu sääntömääräises-
ti neljä kertaa vuodessa ja te-
kee mm. valintoja liiton eri 
luottamustehtäviin. Tämän 
kauden ensimmäinen KVN-
kokous oli heti vuosikoko-
usta seuraavana päivänä. 
Siinä kokouksessa valittiin 
mm. liiton hallitus kuluval-
le toimikaudelle. Hallituksen 
muodostavat liiton puheen-
johtajat, kaksi kuvernöö-

riedustajaa, yksi ensimmäi-
nen varapiirikuvernööri ja 
yksi aiempi kuvernööri. Tällä 
kaudella kuvernööriedustaji-
na on Pertti Tofferi Turusta, 
A-piiristä ja minä L-piiristä. 

Lions Clubs 
Internationalin 
vuosikokous 2022 
Kansainvälisen järjestön, 
Lions Clubs Internationalin, 
vuosikokous pidettiin Mont-
realissa Kanadassa 24.–28.6. 
Matkamme Montrealiin al-
koi Rovaniemeltä aamuvar-
haisella tiistaina 21.6. ja ko-
ko päivän matkustamisen 
jälkeen kuvittelimme pääse-
vämme onnellisesti hotelliin. 
Pääsimmehän me, mutta 
monen viivästyksen jälkeen. 

Helsingissä matkaryh-
mämme täydentyi. Meitä 
matkusti samalla lennolla 
kahdeksan kuvernööriä puo-
lisoineen Amsterdamin kaut-
ta Montrealiin. Montrealin 
lentokenttä olikin sitten ko-
kemus. Maahantulotarkastus 
sujui hitaasti ja muut paitsi 
minä pääsivät odottamaan 
matkatavaroita. Minua tar-
kastettiin ja juoksutettiin 
kohteesta toiseen, johtuen 
siitä, että maahantulotarkas-
tuksen automaatti ei ollut 
ottanut minusta hyväksyt-
tävää valokuvaa. Epäilyttävä 
tulija siis. Lopulta erinäisten 

Laukut löytyivät.

tarkastusten ja vakuuttelu-
jen jälkeen pääsin muiden 
joukkoon hakemaan matka-
laukkujani.

Aikamme odottelun jäl-
keen hihnat rullasivat tyhjinä 
ja minä olin ilman laukku-
ja. Etsinnän jälkeen minul-
le todettiin, että laukut ovat 
Amsterdamissa. Sain laukku-
ni kolmen päivän päästä. Tuo 
tuotti aika paljon ongelmia, 

koska matkatavaroissa olivat 
kaikki muu paitsi päälläni 
olevat vaatteet. 

Heti saapumistamme seu-
raavana aamuna oli virallinen 
kuvaus kansainvälisen presi-

denttiparin Bri-an ja Lori 
Sheehanin kanssa. Tarvittiin 
siis virka-asu jne. Kollegani 
auttoivat minua. Kuvausjär-
jestystä hieman muuttaen 
pääsimme kuvaan. Yhdeltä 

sain kengät, toiselta housut, 
kolmannelta virkatakin jne. 

Välittömästi kello 8 alkoi 
perehdytys ja orientaatio, jo-
ka kesti kolme päivää ja illat 
sisälsivät erilaisia järjestetty-
jä tapaamisia, joten vapaa-
aikaa ei juurikaan ollut. Oh-
jelmaa oli koko ajan 7–22. 
Puolisot hoitivat kiitettäväs-
ti aikatauluissa pysymisen 
ja varmistivat, että olimme 
kaikki oikeissa asuissa -pait-
si minä vain lainakamppeis-
sa - oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan.  

Koulutusosion jälkeen 
alkoi järjestön vuosikoko-
us. Tuo osio oli onneksi väl-
jempi ja siinä oli mahdolli-
suus jo tavata muitakin kuin 
koulutettavia. Silloin olisi ol-
lut myös mahdollisuus käy-
dä hankkimassa vaatteita ka-
doksissa olevien tilalle, mutta 
kaupat olivat kiinni, koska 
kanadalaisilla on juhannus 
24.6. ja kansallispäivä 25.6. 
Joten jatkoimme pyykkää-
mistä joka ilta. Laukku tuli 
tuon 25. päivän iltana, jo-
ten lopulta pääsimme nor-
maalitilanteeseen. Vuosiko-
kouksen viimeisenä aamuna 
oli päätöstilaisuus, jossa an-
noimme virkalupauksen ja 
meidät nimitettiin virallises-
ti piirikuvernööreiksi. Nimi-
tys vahvistettiin repäisemäl-
lä nimikyltistä elect- nauha. 
Raija repäisi minun nauha-
ni ja minä puolestaan hänen 
nauhansa. Virkakausi saattoi 
siis alkaa. 

Vuosikokouksen jälkeen 
jäimme omakustanteisesti 
vielä muutamaksi päiväksi 
Kanadaan. Kävimme suoma-
laisten kuvernöörikurssilais-
ten kanssa mm. Torontossa ja 
Niagaran putouksilla. Palat-
tuamme Montrealiin muut 
lähtivät Suomeen, mutta me 
Raijan kanssa jäimme vielä 
tutustumaan Montrealiin 
pariksi päiväksi. 

Yllätykseksemme hotel-
limme lähellä oli meneillään 
viikon kestävä maailman 
suurin Jazz-festivaali. Mekin 
saimme siis osamme tuosta. 
Kävimme alueella kuuntele-
massa hyvää musiikkia. Tuo 
tapahtuma oli siinäkin mie-
lessä kokemus, että sinne oli 
vapaa pääsy ja runsaasti il-
maisia konsertteja. Kävijöi-
tä festivaalilla oli kaikkiaan 
noin miljoona henkeä. Upea 
kokemus!

Kaikki hienosti, mutta 
piina jatkui, paluumatkalla 
laukkuni oli taas joutunut 
hukkateille. Laukun kotiu-
tuminen kesti 11 päivää. Yli 

kolmen viikon hienot koke-
mukset ja piinaavat odottelut 
olivat onnellisesti ohi 18.7.

Kuvernööri- 
neuvoston  
kokous  
Rovaniemellä
Elokuun viimeiselle viikon-
lopulle sovittu KVN järjes-
tettiin Rovaniemellä. Koko-
ukset järjestetään eri puolilla 
Suomea ja nyt oli L-piirin 
vuoro. Järjestelyt ovat pii-
rin (kuvernöörin) vastuulla. 
Valmistelut tilojen ja ohjel-
man järjestelyineen vaati-
vat aikamoisen työmäärän. 
Oman klubini kautta hoitui 
ilmoittautumiset ja laskutuk-
set. Tuo vaati itseltäni paljon.  
Avuksi järjestelyihin olin saa-
nut LC Rovaniemi/Petronel-
lan ja he vastasivat varsinai-
sen kokouspäivän kulusta. 
Hyvin hoidettu. Kiitos Pe-
tronellat! 

Piirihallitukset
L-piirin piirihallitus kokoon-
tuu sääntömääräisesti neljä 
kertaa vuodessa, elo-syys-
kuussa, loka-marraskuussa, 
helmikuussa ja maalis-huhti-
kuussa. Huhtikuussa järjeste-
tään piirin vuosikokous. 

Kokousten järjestäminen 
on usein piirihallitukseen va-
litun kokousjärjestäjän teh-
tävänä, mutta tälle kaudelle 
en valitettavasti saanut ko-
kousvastaavaa, joten järjes-
telyt kaatuvat minulle. Tästä 
aiheutuu jonkin verran lisää 
touhua, mutta tästäkin sel-
vittänee.  Edessä on vielä pari 

piirihallituksen kokousta ja 
piirikokous. 

Klubivierailut
Edellisten kahden vuoden ta-
paan olen tehnyt klubivierai-
luja niin, että kahta klubia 
vaille kaikki on tullut jo teh-
tyä. Nuo kaksi ovat vuoros-
sa vielä maalis-huhtikuussa. 
Aikomus oli käydä kaikki jo 
syksyllä, mutta aikataulut ei-
vät sopineet yhteen. 

Olen iloinnut kaikista 
klubivierailuista ja tapaa-
misista. L-piirissä on hyviä 
klubeja ja erinomaisia teke-
viä leijonia. Aika monelle tä-
män kauden klubikäynnille 
myös Raija on voinut osal-
listua. Siitä on ollut erityinen 
apu. Kiitos kaikille kohtaa-
misista ja mukana elämisestä!

Jouni Hilke,  
piirikuvernööri

Perehdytys Montrealissa, suomalaiset yhdessä kansainvälisen ryhmän kanssa.

 Jouni ja Raija Hilke, Tiina Pesola, Matti Puolakanaho ja Anitta Ojanperä.

Kaupunginjohtaja 
Ulla-Kirsikka Vainio esitti 
kaupungin tervehdyksen 
KVN-Rovaniemi 
-kokouksessa.

Kuvernööriehdokkaasta kuvernööriksi, Elect-nauhan 
irrotus.

Kuvernöörit lavalla Kouvolan vuosikokouksessa, arvotaan piirikohtaisia kampanja 
100-palkintoja.

Lainatamineissa kuvaus yhdessä KV-presidentin kanssa. Jouni, Brian ja Lori Sheehan, 
Raija Hilke.

Jazz-festivaaleilla.

Kauden 2022–2023 kuvernöörineuvosto Rovaniemellä, 
vas 1. ja 2, riveissä kuvernöörit, oikealla puheenjohta-
jisto.

Montreal Canadiens Kunniataulua mm Saku Koivu, DGt vasemmalta Matti Kärnä 
F; Hannu Nurmik-ko N; Markku Paavolainen D; Aki Naukkarinen B; Jouni Hilke L; 
Markku Kauppinen G-piiri.

Lions – Suomen 
merkityksellisin 

auttaja

Strategiatyöryhmä on teh-
nyt työtänsä runsaan vuo-
den ajan. Työ on edennyt 
niin, että ryhmän esitys 
tuodaan maaliskuun ku-
vernöörineuvostolle, josta 
se viedään päätösasiana en-
si kesän vuosikokoukselle.

Strategiatyö alkoi toi-
mintaympäristön sel-
vityksillä ja jatkui jä-
senkyselyillä, klubien 
arvokeskusteluilla sekä 
työpajoilla piirien ja toi-
mialojen kanssa. Myös lii-
ton johdon kanssa on ollut 
säännöllistä vuorovaiku-
tusta. Saadun, hyvin kat-
tavan aineiston perusteel-
la on tehty Strategia 2030.

Strategiassa määritel-
lään lionstoiminnan tar-
koituksen olevan lähim-
mäisten auttaminen ja 
palveleminen. Lisäksi to-
detaan meidän tarjoavan 
kaikille mahdollisuuden 
olla rakentamassa kestä-
vää tulevaisuutta. Toimin-
nan tarkoitus on siis meil-
le hyvin tuttu, ja sitä ovat 
klubit toteuttaneet monin 
eri tavoin.

Strategia vastaa myös 
kysymykseen mihin me 
uskomme. Vastaus kitey-
tyy neljään osaan, jotka 
ovat auttaminen - autam-
me yhdessä toimien ja tu-
kien, luotettavuus - toteu-
tamme mitä lupaamme, 
paikallisuus - paikallises-
ti kaikkialla maailmassa ja 
yhteisöllisyys - olemme yh-
dessä enemmän.

Toiminnan suuntaa oh-
jaa visio, se mitä me tah-
domme. Meidän visiom-
me määrittelee leijonien 
olevan vuonna 2030 Suo-
men merkityksellisin aut-
taja. 

Vision ohjaamana meis-
tä rakentuu elinvoimainen 
palvelujärjestö ja me olem-
me vahva yhteiskunnalli-
nen toimija. Jotta tähän 
päästään, meillä tulee ol-
la tarkoituksenmukaiset ja 
tehokkaat toimintatavat. 
Piirien ja liiton toiminta-
tapojen kehittäminen, ver-
kostoitumisen ja kumppa-
nuuksien vahvistaminen, 
koulutuksen kehittäminen 
sekä viestinnän uudistami-
nen ja vahvistaminen ovat 

esimerkkejä välttämättö-
mistä toimenpiteistä. Me 
luotamme siihen, että näil-
lä toimenpiteillä saadaan 
myös jäsenmäärä kasvuun.

Toimenpiteiden taus-
talla on klubien toimin-
nan tukeminen ja kehit-
täminen niin, että niiden 
omaleimaisuus voi kuiten-
kin säilyä. Ajatus on, et-
tä klubien palveluvoiman 
vaikuttavuutta voidaan 
kasvattaa. Apua ja palvelua 
tarvitsevien määrä kasvaa, 
joten kaikki toimet klubi-
en auttamiseksi ovat ter-
vetulleita.

Strategia 2030:n toteut-
taminen on ajoitettu seit-
semälle vuodelle. Lähiajan 
tavoitteet ja toimenpiteet 
on määritelty ja aikataulu-
tettu, mutta on luonnollis-
ta, että tarkempi ohjelma 
säätyy myöhemmin. To-
dettakoon, että aiemmin 
esiin noussut piirien yhdis-
tämisajatus ei ole lähiajan 
tavoitteita.

Strategiatavoitteiden 
etenemistä mitataan sään-
nöllisesti ja saatujen tu-
losten perusteella voidaan 
tehdä tarvittavia toimen-
piteitä.

Piirin leijonat ovat osal-
listuneet kiitettävästi lions-
toiminnan kehittämiseen 
tähtäävään strategiatyö-
hön viimeisen vuoden ai-
kana. Strategiaan liittyvät 
toimintatavat tulevat ole-
maan esillä klubeissa, loh-
koissa ja piirissä myös jat-
kossa. Siihen, miten meistä 
tulee elinvoimainen palve-
lujärjestö ja vahva yhteis-
kunnallinen toimija, voi 
jokainen vielä sanansa sa-
noa.

Tuomo 
Romakkaniemi 

Liity 
mukaan:

www.
lpiiri.lions.fi
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MessutOlonHyvän
Lauantaina 6.5.2023 klo 9-15
Tuomas Sammelvuo -salissa

mm. messuarpoja, tuote-esittelyjä ja 
-myyntiä, luentoja, lapsille ohjelmaa.

Vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

LC Pudasjärvi
/ Hilimat

Ulla 
Kiminkinen 

Teemana Hyvinvointi ja 
Luontomatkailu. 

Tohtori Tapani 
Kiminkinen 

LL--Piirin toimintakauden avaus jaPiirin toimintakauden avaus ja
Lions Club Posio 60 vuottaLions Club Posio 60 vuotta

2. syyskuuta 20232. syyskuuta 2023
Lomakeskus Himmerkissä – PosiollaLomakeskus Himmerkissä – Posiolla

Tiedustelut:Tiedustelut:
posio@lions.fiposio@lions.fi         tai      040 766 6650         tai      040 766 6650

Metallijalaksilla seisovan savustamon paino on noin 350 kg, 
joten se siirtyy peräkärryllä. 

Metalliritilöille mahtuu vaikka 200 kiloa fileitä.
Tiedustelut: Jouni Hilke +358 40 0694546 tai 

Tommi Venäläinen +358 40 7641992

Tee itse kylmäsavulohta!

Viikoittaisen äijäjumpan ansiosta olemme 
virkeitä veikkosia. Porukalla hyvää tekemässä.

Liity iloiseen joukkoomme, nyt!

LC Rovaniemi-Pöyliö vuokraa huippuluokan 
valmistamoa ja tykötarpeita asevelihintaan.

ANTENNIHUOLTOANTENNIHUOLTO
A & T KOIVUNIEMI KYA & T KOIVUNIEMI KY

AITO AMMATTILAINENAITO AMMATTILAINEN

0500 926 3040500 926 304
040 550 9309040 550 9309

1VDG tien päällä
Kauden 2022-2023 klubi-
vierailuja oli syksyn aikana 
useita ja muutama vierailu 
tulee vielä keväällä. Klubi-
en omaleimaisuus erilaisine 
arvokkaine aktiviteetteineen 
lämmittää mieltäni, palvelu 
ja halu auttaa yhdistää lione-
ja kautta koko Lapin ja Koil-
lismaan.

LC Pudasjärvi
Vierailuni Pudasjärvellä 
osoittaa klubilaisten väli-
sen yhteistyön merkityksen 
ja ilon palvella kanssaihmi-
siä. Klubissa on 19 jäsentä 
ja toiveissa on saada lisää lio-
neja klubiin. Elokuun pää-
aktiviteetti Venetsialaiset oli 
hyvällä mallilla jo suunnitel-
tuna. Toinen kohokohta on 
tammikuun kansainvälinen 
nuorisoleiri ”Aurora  Borea-
lis Winter wonderland Lions 
youth camp 107-L” Pikku-
Syötteellä. Leirin johtaja 
Katri Virtanen joukkoineen 
tekee ison työn leirin onnis-
tumisen eteen yhteistyös-
sä alueen muiden klubien 
kanssa. Klubin aktiivisuutta 
osoittaa myös yhden jäsenen 
L-piirin strategialähettiläänä 
olemisena. Kokouksessa kä-
siteltiin myös toimikuntien 
asioita ja niitä oli päihde-, 
jäsen- ja muut toimikunnat 
kuten hirviarpatoimikunta. 
Vierailusta sainkin kotimat-
kalla ajatuksen myös oman 
kauteni teemaan.

LC Aanaar-Inari
Pohjoisen turnee alkoi Ina-
rista. 13 jäsenen klubi toi-
mii erittäin aktiivisesti paik-
kakunnallaan mm. kylätien 
siivousprojekti, Inarin kou-
lun ensimmäisen luokan op-
pilaille on lahjoitettu pyö-
räilykypärät, molemmissa 
kaupoissa on pullopantti 
keruupisteet, joululahjoja 
annetaan pohjois-inarilaisil-
le perheille, stipendejä kou-
lulaisille. Aktiviteettejä on 
mm. laskiaisena laskiaisrie-
ha, lankalauantain pääsiäis-
messut Pielpajärven erämaa-
kirkossa. Vaikka klubissa on 
vähän jäseniä, se ei vaikuta 
aktiviteettien määrään ja ha-
luun auttaa tai tukea kans-
saihmisiä alueella.

LC Ivalo
Toinen vireä pohjoisen klu-
bi LC Ivalo kertoi jo toteu-
tuneesta aktiviteetistään eli 

he ovat pystyttäneet Toimin-
takeskukseen grillikatoksen, 
joka on ollut hyvällä käytöl-
lä jo tässä vaiheessa. Tulossa 
olevia aktiviteetteja on run-
saasti ja niistä nostan esiin 
mm. S-Market Ivalon inven-
toinnin, lämpötilaveikkauk-
sen järjestämisen, vähäva-
raisten perheiden avustuksen 
jouluna. Lisäksi järjestetään 
Nappulahiihdot, Vaskooli-
hiihto sekä lasten pilkkita-
pahtuma. Itsenäisyyspäivänä 
viedään kynttilät sankarihau-
doille ja jouluaattona jäälyh-
dyt hautuumaatien varteen. 
Arvokasta työtä.

Välihuomio: Kiitos mo-
lemmille klubeille vierailuis-
ta, jotka saatiin järjestettyä 
peräkkäisinä päivinä (työn-
antaja saa myös kiitoksen 
etätyömahdollisuudesta). 
Inarista ennen lähtöäni kävin 
myös Siidassa tutustumassa 
uuteen näyttelyyn, suositte-
len sitä kaikille. Ivalon uu-
teen kouluun sain myös tu-
tustua työn merkeissä.

LC Simo
Simon klubissa sain kun-
nian luovuttaa Melvin Jo-
nes jäsenyyden lion Mart-
ti Ruotsalaiselle. Samalla 
klubin presidentti Markku 
Kylmälä palkitsi muitakin 
jäseniä. Klubi myy kunta-
laisille Isännänviiriä, he ovat 
lahjoittaneet polkulaitteen 
ikäihmisten päivätoimin-
taan. Tärkeä aktiviteetti on 
heinäkuun rantailta, jossa 
tarjolla lohisoppaa sekä loi-
mulohta. Rantailta kokoaa 
lionit tekemään hyvää yhdes-
sä. Jäänlähtöveikkaus kuuluu 
myös Simon klubin aktivi-

antoisaa, kaikkien läsnäol-
leiden ääni tuli kuulluksi. 
Ylitornion omat nettisivut 
ovat erinomaiset. Klubin 
aktiviteettejä on mm. jään-
lähtöveikkaus, jätkänkyntti-
lät sekä yhdessä Kotiseutu- 
ja Museoyhdistyksen kanssa 
paikallinen joululehti Yli-
tornion Joulu, jonka tuoton 
klubi jakaa alueen nuorille.

LC Kuusamo
Kuusamon klubin vierai-
lu oli yhdessä DG Jouni 
Hilkkeen kanssa. Kesällä oli 
kunnostettu partiolaisten 
eräkämppä kunnostamal-
la kellaria ja aurinkopanee-
leja sekä maalattu pintoja. 
Syyskuun lopussa oli Valo-
juhla ja samalla eräkämpän 
siunaus. Joululehti tehdään 
yhdessä partiolaisten kanssa 
ja tuottoa meneekin luon-
nollisesti heille. Kuusamon 
klubien kesken on keilakisat 
ja voittajat saavat seuraavan 
järjestelyvuoren ja nyt se on 
Kuusamon klubilla. Liippo-
jen myynnistä tulevaa tuot-
toa käytetään paikkakunnan 
hyväksi. Kuusamon klubeilla 
on vankka yhdessä tekemisen 
ajatus, seuraavassa lohkofoo-
rumissa aiheena onkin Kier-
totalous. 

LC Muonio
Viimeinen pidempi klubivie-
railu oli Muonioon. Alussa 
oli Ammattiopisto Lappi-
an esittely uusissa remon-
toiduissa tiloissa. Klubilla 
on useita toimikuntia kuten 
mm.  kalenteri-, arkisto-, 
rauhanjuliste-, joulukuusi- 
ja kuntotoimikunnat. Au-

rausviittatalkoisiin osallistui 
9 lionia ja Keimiöntien rai-
vaukseen oli tilaaja tyytyväi-
nen. Kalenteri oli menossa 
painoon ja sitä jaetaan kau-
pan kassoilla kuntalaisille il-
maiseksi. Palveluaktiviteetti 
on helatorstaina kirkkopy-
hä. Klubin lionien oma ak-
tiviteetti on kuntokortti, jo-
hon myös minä sain haasteen 
(huonosti menee). Klubi te-
kee retkiä ja näin vahvistaa 
jäsenkokemusta. Seuraavan 
kerran kokoontuvat Kalakir-
jastolla.

Välihuomio: Ei kannata 
bensa-autoon laittaa dieseliä, 
voi tulla mutkia matkaan. 
Kiitos klubin presidentille 
avusta.

LC Rovaniemi/
Pöyliö
Pöyliön klubi-illasta huomio 
on keskustelevasta klubista. 
Jäsenhankinta on myös ajan-
kohtaista kuten myös mo-
nella muulla klubilla. Akti-
viteettejä on kalansavustus ja 
usein  mukana on myös mui-
ta klubeja. He ovat osallistu-
neet Rovaniemen invalidien 
Norvanmajan kesäkeittiö-
hankkeeseen suunnittele-
malla ja toteuttamalla sitä. 
Äijäjumppa maanantaisin 
pyörii entiseen malliin ja Sri 
Lankassa klubilla on kolme 
kummipoikaa. Klubilla on 
kummiaktiviteettina myös 
Rovaniemellä yhden per-
heen kolmoslapset. Pöyliön 
klubista henkii yhteinen te-
keminen sekä yhteistyö mui-
den klubien kanssa, joka 
näkyi kauden alussa Lions-
toiminta iltapäivään osallis-

tumisena.

LC Rovaniemi/
Ounasvaara
Ounasvaaran klubi-illassa 
oli vieraana N-piiristä Otf-
ried Blumchen ja hän ker-
toi terveisiä Sri Lankasta 
mielenkiintoisessa esittelys-
sään. Pääaktiviteetti Poroki-
sat tullaan järjestämään tällä 
kaudella koronavuosien jäl-
keen, tulossa on myös lehti 
ja arvat. Klubilaisia osallistui 
myös elokuun lopulla Lions-
toiminta iltapäivään Kuver-
nöörineuvoston kokouksen 
yhteydessä. Kilvenryöstö 
myös puhuttaa, onhan se ol-
lut klubissa jo parisen vuot-
ta ja toivomus olisi, että pii-
rin muut klubit innostuisivat 
ryöstämään sen. Klubissa on 
perineenä tietokilpailu ja täl-
lä kertaa aiheena oli jalkapal-
lon MM-kisat ja voittaja oli 
luonnollisesti entinen jalka-
palloilija.

LC Rovaniemi/
Alakemijoki
Alakemijoen toiminnassa 
korostuu paikallisuus, Muu-
rolan elinvoimaisuuden yl-
läpitäminen. Klubi on ak-
tiivisesti mukana Muurola 
viikolla ja Nätti Jussi -päi-
vänä myös esillä. Klubin ai-
kaisempi aktiviteetti Nätti 
Jussi -kirja on tunnettu val-
takunnallisesti kulttuurise-
na tekona. Suunnitelmissa 
on muistomerkki paikalli-
selle taiteilijalle Risto Im-
moselle. Klubi osallistuu 
järjestysmiestoimintaan yh-
teistyössä Lainaksen kanssa 
sekä he ovat olleet Pöyliön 

LC Pudasjärvi.

LC Aanaar-Inari.

LC Ivalo.

LC Simo. LC Ylitornio.

teetteihin. Klubilaiset käy-
vät yhdessä esim. teatterissa 
ja tämä onkin mahtavaa jä-
senhuoltoa.

LC Ylitornio
Ylitornion klubi on suu-
rin piirimme klubeista. Il-

lan aikana sain vetää klu-
bilaisille arvokeskustelun 
ensimmäisen vaiheen. Siel-
tä nousi paikallisuus, autta-
minen, avoimuus ja rehel-
lisyys tärkemmiksi arvoiksi 
unohtamatta vastuullisuut-
ta. Keskustelu oli hyvää ja 

LC Kuusamo. LC Muonio.

LC Rovaniemi/Pöyliö.

LC Rovaniemi/Alakemijoki. LC Rovaniemi/Ounasvaara.

klubin kanssa talkoilemas-
sa Invalidien Norvanmajoil-
la mm. tekemällä halkoja. 
Keskiviikkoisin jäsenhuoltoa 
jumpan merkeissä. Alakemi-
joella myös keskustellaan ja 
tarinoidaan yhdessä, onhan 
siellä myös Tarinan kerron-
nan Suomen mestari.

LC Rovaniemi/
Napapiiri
Klubin kokoontuminen oli 
tietysti Napapiirillä Joulu-
tontun klubitalossa. Napa-
piirin klubissa ilmenee ta-
pahtumien omaleimaisuus. 
Ensimmäisiä toimia oli Ro-

vaniemen maalaiskunnan 
verokalenterin tekeminen, 
Syväsenvaaran koulun ym-
päristössä pidetään perintei-
sesti Nappulahiihdot, klubi 
on osallistunut aktiivisesti 
Punainen Sulka keräyksiin 
sekä valtakunnallisiin koko-
uksiin. Yksi pääaktiviteeteis-
ta on Perinteiset joulumyy-
jäiset Lapin Urheiluopistolla, 
parin välivuoden jälkeen jär-
jestetään joulukuussa. Yh-
teistyötä tehdään klubien 
välillä esim. raveissa, muita 
kumppaneita on Omakoti-
taloyhdistys ja Atleettiklubi. 
Paikallisuus korostuu Na-

papiirin klubin toiminnassa 
esim. Napapiirin yläasteen 9 
luokan oppilaiden stipendi-
en jaossa.

Koronan jälkeen 
klubeissa on päästy 

”tosi toimiin”. 
Koontina voisinkin 

sanoa, että 
teette arvokasta 

työtä omilla 
paikkakunnillanne. 

Kiitos teille!

Tiina Pesola
1VDG
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Kolme askelta uuteen 
tulevaisuuteen

LC Rovaniemi/Ronjat tu-
tustuivat EDURO -sääti-
ön toimintaan 16.11. Edu-
ro vie eteenpäin. Eduro on 
kolme askelta uuteen tu-
levaisuuteen. Kuka tahan-
sa voi päätyä tilanteeseen, 
jossa merkityksellinen elä-
mä vaatii rohkean askeleen 
uuteen suuntaan. Voit saa-
da kiinnostavan työn, jossa 
olet parhaimmillasi. Etkö 
usko? Eduro uskoo ja kat-
soo sinua erilaisin silmin. 
Tarvitaan vain yksi ratkai-
seva askel. Eduro auttaa si-
nua ottamaan sen. Tämän 
kuultuaan Ronjat olivat 
valmiita hakemaan Eduron 
asiakkaiksi, mutta meiltä 
puuttui diagnoosi ja lähete.

Paikalla oli seitsemän 
Ronjaa ja kaksi Ronjien 
vierasta, kun Eduron toi-
mitusjohtaja Riitta Har-
manen esitteli säätiön toi-
mintaa. Päällimmäisenä 
jäi mieleen toteamus, et-
tei nuorilla mene hyvin. 
Eduro auttaa tukea tarvit-
sevia ihmisiä. Tuki koos-
tuu sosiaali- ja terveys-, 
kuntoutus-, koulutus- se-
kä työllistymisen palveluis-
ta. Eduron asiakkaat ovat 
nuoria, muita työnhaki-
joita, maahanmuuttajia ja 
osatyökykyisiä. Edurossa 
toimii neljä yksikköä: Voi-

mio – työkyky- ja kuntou-
tuspalvelut, Tiimiö – hy-
vinvointipalvelut, Toimio 
– työllistymispalvelut ja 
Suuntio – tutkimus- ja tuo-
tekehitysyksikkö. Toimin-
taympäristön muutokset 
kuten hyvinvointialueiden 
toiminnan alkaminen 2023 
ja TE -palveluiden siirtymi-
nen kunnille 2024 tuovat 
mukanaan haasteita myös 
Edurolle. 

Uusia jäseniä
Klubi-illan keskiössä oli 
uusien jäsenten esittely ja 
heidän jäseniksi ottaminen. 
Illan alussa jäsenluku oli 28 
ja illan päättyessä 31; ja yk-
si henkilö jäi vielä mietti-
mään jäsenyyttään, ehkä 
tapaamme hänet vielä tu-
levaisuudessa. Ei uusien jä-
senien hankinta ole vaikeaa 
vai mitä. Useat meistä tai-
sivat nauttia talven ensim-
mäiset glögit illan aikana. 
Perinteisten arpajaisten jäl-
keen kukin suuntasi kotiin 
talven ensimmäisessä kun-
non pakkasillassa, miinus 
kymmenen astetta.

Ronjat kiittävät Eduro 
-säätiötä vieraanvaraisuu-
desta ja suosittelevat mui-
takin klubeja tutustumaan 
säätiöön www.eduro.fi

Merja Lämsä

Paikalla oli seitsemän Ronjaa ja kaksi Ronjien vie-
rasta.

Ronjat Mannerheimin 
Lastensuojeluliitossa
Miten kenraali Manner-
heim liittyy lastensuojeluun 
vai onko kaiken takana nai-
nen? 1920-luvulla lapsikuol-
leisuus oli suurta, ja Manner-
heim oli huolissaan siitä, että 
suuri osa maan miespuolises-
ta nuorisosta ei läpäissyt kut-
sunnoissa lääkärintarkastus-
ta heikon fyysisen kunnon 
vuoksi. Keskeinen aloitteen-
tekijä kuitenkin lastensuo-
jeluliiton perustamiseen oli 
Mannerheimin sisar. Man-
nerheimin Lastensuojelulii-
tosta ovat saaneet alkunsa 
mm. neuvolat, turvakodit ja 
kodinhoitajatyö. Tähän 100 
-vuotiseen toimintaan Ron-
jat tutustuivat Rovaniemen 
toimipisteessä 18.1.2023.

Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton Lapin piiri ry 
on toiminut vuodesta 1962 
lähtien, nykyisin paikallis-
yhdistyksiä on 21 eli jokai-
sessa Lapin kunnassa. Piiri-

hallituksen puheenjohtajana 
toimii yksi Ronjista, Rit-
va Olsen. Erityisesti Ron-
jia ilahdutti lastentarvike-
vuokraus ja sen laaja kirjo: 
turvaistuimia, matkasänky-
jä, syöttötuoleja, vaunuja. 
Vuokraushinnat ovat edulli-
set. MLL on tehnyt muuta-
kin liikenneturvallisuustyötä 
kuin vuokrannut turvaistui-
mia, he ovat olleet mukana 
mm. suojatiepäivytyksissä 
koulujen alkaessa kuten use-
at lions -klubitkin, mikä on 
erittäin tärkeää työtä.

MLL kouluttaa koko ajan 
uusia vapaaehtoisia mm. tä-
nä keväänä on koulutuksia 
Ystäväksi maahanmuutta-
jille sekä Lukumummeiksi 
ja -vaareiksi. Tukihenkilöitä 
tarvitaan myös tuntitöihin. 
Ole rohkeasti yhteydessä! 
MLL:n tutuimpia toiminta-
muotoja ovat lastenhoito ja 
erilaiset tapaamispiirit mut-

MLL:n toiminnanjohtaja Katja Rippstein esitteli tur-
vaistuimia.

Ronjien lahjoitusten syksy
LC Rovaniemi/Ronjat aloit-
tivat lahjoitusten syksynsä 
vaatekeräyksellä Rovaniemen 
Päiväkeskuksen asiakkaille. 
Päiväkeskuksen palvelut on 
suunnattu yhteiskunnan hei-
koimmassa asemassa oleville 
kuten päihde- ja mielenter-
veyskuntoutujille. Päiväkes-
kuksessa voit syödä maksut-
ta, peseytyä, pestä pyykit, 
käyttää tietokonetta ja tu-
lostinta tai vaikka mittaut-
taa verenpaineesi. Ohjaajilta 
saat apua asioiden hoitoon 
ja voit keskustella kipeistä-
kin asioista tarvittaessa. Päi-
väkeskus on monelle tärkeä 
olohuone, jonne saat tulla 
sellaisena kuin olet kunhan 
olet selvinpäin. 

Seuraavaksi Ronjat tem-
paisivat Auta Lasta Auta Per-
hettä -keräyksen Rovanie-
men Prismassa sunnuntaina 
20.11. Hyväsydämisten ja 
avokätisten asiakkaiden tu-
ella kerättiin seitsemän tä-
pötäyttä ostoskärryllistä 
päivittäistavaroita rovanie-
meläisille lapsiperheille. Suu-
ret kiitokset kaikille tavaroi-
ta ostaneille ja lahjoittaneille 
asiakkaille sekä tavaratalo 
Prismalle, joka mahdollisti 
keräyksen. Seuraavalla viikol-
la Rovaniemen kaupungin 
perhetuvalla vietettiin iloisia 
hetkiä, kun Ronjat luovutti 
kerätyt tuotteet kotipalvelul-
le eteenpäin toimitettavak-
si niitä tarvitseville perheil-

le. Rovaniemen kaupungin 
lapsiperheiden kotipalvelu 
on tarkoitettu perheille, jot-
ka tarvitsevat lyhytaikaista 
tukea arjessa selviytymiseen. 
Vanhempien voimavarat ei-
vät aina riitä lapsista ja ko-
dista huolehtimiseen. Taus-
talla voi olla vauvaperheen 
univelkaa, uupuminen, sai-
rastuminen, ero. Kotipalve-
lu auttaa tavallisissa kodin 
askareissa kuten siivoukses-
sa, ruuanlaitossa ja lasten-
hoidossa. Maksu määräytyy 
perheen tulojen ja koon mu-
kaan, pienituloisimmille pal-
velu on maksutonta. 

Ja vielä ennen jouluka-
lenteri ensimmäisen luukun 
aukaisua, Ronjat ehtivät toi-
mittaa Lapin keskussairaalan 
Lastenklinikan joulukalente-
riin pieniä paketteja. 

Lahjoitusten ketju jatkui 
Etelärinteen lapsi-ja nuori-
sokodin asukkaiden joulu-
lahjoilla, jotka olivat kauan 
kaivattu televisio ja pizzalah-
jakortteja. Televisio meni ko-
vaan käyttöön nuorten peli-
huoneeseen. Pizzalahjakortit 
jaettiin nuorille, jotta he voi-
vat käydä syömässä yhdes-
sä perheensä kanssa. Etelä-
rinteen lapsi- ja nuorisokoti 
on Rovaniemen kaupungin 
13-paikkainen lastensuo-
jeluyksikkö, joka järjestää 
lastensuojelulain mukaisia 
avo- ja sijaishuollon palve-
luja. Yksikkö on tarkoitettu 

Ronjat Auta Lasta Auta Perhettä keräyksessä Prismassa.

Vaatekeräyslahjoitus Rovaniemen Päiväkeskukselle.

Lapin keskussairaalan Lastenklinikalle vietiin pieniä 
joulukalenteripaketteja.

Ronjat myyntitykkeinä Saarenkylän Nuorisoseuran 
joulumyyjäisissä.

ensisijaisesti 13-17 -vuotiail-
le rovaniemeläisille nuorille. 
Toiminnan tavoitteena on 
turvata nuorelle hyvä hoito- 
ja kasvatus sekä turvallinen 
arki. Jokaista nuorta tuetaan 
yksilöllisesti ja suunnitel-
mallisesti yhdessä vanhem-
pien, sosiaalitoimen ja mui-
den yhteistyötahojen kanssa. 
Etelärinteen henkilökunta on 
tiimi, johon kuuluu 11 oh-
jaajaa, yksi vastaava ohjaaja 
ja johtaja. 

Ronjien jouluviikon oh-
jelmaan kuului vielä osal-
listuminen joululahjojen 
lahjoitustilaisuuteen ukrai-
nalaisille lapsille yhdessä 
muiden paikkakunnan lions-
klubien kanssa.

Ronjien syyskausi alkoi 
Hiskin pirtistä ja päättyi Nie-
melän talon pirttiin, siinä vä-
lissä ehdittiin tehdä ja kokea 
paljon. Syksyn mieleen pai-
nuvimpia klubi -iltoja olivat 
tutustumiset Lapin muisti-

yhdistykseen ja Eduro -sää-
tiöön. Lapin muistiyhdistyk-
sen toimintaperiaate on, että 
ihmistä pitää kohdella ihmi-
senä, ei muistisairaana sai-
raudesta huolimatta. Eduro 
-säätiöltä jäi mieleen lauseet: 
Eduro vie eteenpäin. Eduro 
on kolme askelta uuteen tu-
levaisuuteen. Kuka tahansa 
voi päätyä tilanteeseen, jos-
sa merkityksellinen elämä 
vaatii rohkean askeleen uu-
teen suuntaan. Voit saada 
kiinnostavan työn, jossa olet 
parhaimmillasi. Etkö usko? 
Eduro uskoo. Eduro katsoo 
sinua erilaisin silmin. Tarvi-
taan vain yksi ratkaiseva as-
kel. Eduro auttaa sinua otta-
maan sen. 

Menestyksellistä 
vuotta 2023 kaikille 

lions -klubeille 
toivottaa LC 

Rovaniemi/Ronjat!

Lahjakortteja 
luovutettiin Kemissä

LC Kemi luovutti joulu-
kuun alussa hyväntekeväi-
syyskeräyksillä saamillaan 
tuotoilla hankittuja osto-
kortteja 2000 euron arvosta 
seurakunnan diakonian ja 
perhetyön kautta joululah-
joina luovutettavaksi. Varat 
on kerätty mm. markettien 

auloissa olevilla pyramideil-
la ja arvauskilpailuilla.

Kemin seurakunnan 
johtava diakoniatyönteki-
jä Teija Jestilä, LC Kemin 
presidentti Raimo Torvela 
ja diakoniatyöntekijä Päivi 
Rimpiläinen. MP

Kemijärvellä joulukarkkipusseja
pakolaisnuorille
Maanlaajuisesti klubeja pyy-
dettiin joulukuussa mukaan 
generaattoreiden lahjoitta-
miseen Ukrainan sota-alu-
eille. LC Kemijärvi käsitteli 
asiaa ja päädyttiin generaat-
torilahjoituksen sijaan anta-
maan Kemijärven ukrainai-
nalaisille pakolaisnuorille 
jouluinen karkkipussi. Jokai-
nen meistä muistaa, kuinka 
mukava oli saada joulun ma-
kea karkkilahja.

Ukrainan pakolaisia Ke-
mijärvellä on noin 300, jois-
ta nuoria, alle 15-vuotiaita 
90. Karkkipussin arvoksi so-
vittiin 10 euroa. Tämän tie-
don perusteella hallitus lähti 
karkkiostoksille paikalliseen 
tavarataloon. Karkkeja tuli 
pussiin kahdeksaa eri laatua: 
chipsejä, keksejä, suklaapa-
tukoita ja -levyjä, talvipu-
suja jne. Rahastonhoitaja 
Timo Alaräisänen kulki kär-
ryjen kanssa kassalle. Os-
tosten viivakoodien luvussa 
meni 15-20 minuuttia, joten 
muut asiakkaat ohjattiin toi-
selle kassalle.

Seuraavana päivänä pa-
kattiin karkit talkoilla jou-
lulahjapusseihin. Pussit täyt-
tivätkin presidentti Hannu 
Kulmungin auton. SPR:n 
Kemijärven osasto järjesti 
10.12. pakolaisnuorille jou-
lujuhlan ravintola Ulpukas-
sa, jossa joulupussit jaettiin.

Sunnuntain sää oli tuu-
linen ja kylmä, -14 C. Vas-
taanottokeskuksesta matkaa 
Ulpukkaan on noin kaksi 
kilometriä. Sunnuntaipäi-
vänä linja-autovuoroja on 
hyvin harvoin, joten pako-
laiset tulivat kävellen pai-

kalle. Kukaan ei valittanut 
kylmyydestä. SPR oli järjes-
tänyt kuumaa glögiä ja tort-
tuja. Paikalliset yritykset ja 
yksityiset olivat lahjoittaneet 
erilaisia joulun tarvikkeita ja 
koristeita jaettavaksi. Viisi 
pöytää oli täynnä lahjoitus-
tavaroita. Moni pakolaisper-
he sai joulukoristeet ja kynt-
tilät tilaisuudesta.

Kun sisällä oli lämmitelty, 
lähdettiin ulos tervehtimään 
joulupukkia, joka oli harras-
tajanäyttelijä Lauri Haara-
hiltunen. Pukki oli opetellut 
joulutervehdykset ukrainan 
kielellä, ja se lämmitti osal-
listujien mieltä. Pukki ja-
koi korista makeisia lapsille 
ja lapsenmielisille. Totta kai 
joulupukilla oli vielä aikaa 
poseerata jokaisen halukkaan 
lapsen kanssa. 

Karkkipussit jakoivat klu-
bin presidentti Hannu ja lion 
Tellervo Ruokonen. Kaikki 
nuoret eivät olleet päässeet 
paikalle. Loput pussit toi-
mitettiin vastaanottokeskuk-
seen, jossa SPR:n henkilöt ja-
koivat pussit poissaolleille.

Nuorin mukana ollut 
pakolainen oli Kemijärvel-
lä elokuun lopulla syntynyt 
3,5- kuukautinen vauva. Hä-
nellä oli päällään potkuasu, 
jota koristi rintamuksessa 
teksti ”My First Christmas”. 
Aivan varmasti tämä vauva 
tulee loppuelämänsä muista-
maan ensimmäisen joulunsa 
kaukana kotimaasta. Ainakin 
kuvien perusteella.

Kari J. Ruokonen

Joulupukki jakamassa karkkeja lapsille.

Hannu ja Tellervo jakoivat joulukarkkipussit. 

Ronjat aloitti 
toimintakautensa 

Hiskin kotimuseolla

LC Rovaniemi Ron-
jat nauttivat elokuun lä-
hes 30 asteisesta lämmös-
tä Hiskin historiallisessa 
pihapiirissä. Hiskin sata 
vuotta vanha hirsitalo pi-
hapiireineen sijaitsee Son-
gan kylässä Rovaniemellä. 
Talossa on runsaasti esillä 
vanhoja esineitä. Kotimu-
seossa palvelee myös kesä-
kahvila. Sonka on kylänä 
tunnettu tervanpoltostaan 
ja kotiseutujuhlistaan.

Kahvilan emännät Mar-
ja Tuisku ja Mervi Ristiluo-
ma kertoivat elävästi talon 
historiasta. Hiskias ja Vil-
helmiina Sonkajärvi raken-
sivat talon vuonna 1924. 
Talo säilyi sodista kuin ih-
meen kaupalla, mutta sitä 
edesauttoi sotilaiden ma-
joittaminen ja se, että siel-
lä toimi puhelinkeskus. 
Talossa vieraili myös arvo-
vieraita kuten tuon aikai-
nen presidenttimme Urho 
Kaleva Kekkonen ohikul-
kumatkallaan Hiski isän-
nän pyynnöstä vuonna 
1961. Hiskin ja Vilhelmii-
nan poika Lauri Sonkajär-

vi asutti taloa 70 -luvulle 
asti. Hän keräsi runsaas-
ti vanhaa talonpoikaiskä-
sityökulttuuria. Hän itse 
oli erikoistunut tuohi- ja 
pahkatöitä, joita on myös 
runsaasti nähtävillä.  En-
nen varsinaista klubi-iltaa 
nautimme poropiirakka- ja 
kampanisukahvit. 

Toimintakauden aloi-
tustilaisuuteen osallistui 
puolet jäsenistä, 13 Ron-
jaa. Klubi-illan keskiössä 
oli alkaneen toimintakau-
den toiminnan suunnitte-
lu. Klubi-ilta runsaine ar-
pajaisvoittoineen saatiin 
pidettyä kokonaan ulkona. 
Klubi-illan päätyttyä en-
simmäiset vesipisarat saa-
vuttivat auton ikkunan, ja 
sää muuttui nopeasti uk-
kosmyrskyksi illan ede-
tessä. Mielenkiintoinen ja 
mieleen painuva ilta kaik-
kinensa.

Ronjat kiittävät Hiskin 
kotimuseon ja kesäkahvi-
lan emäntiä ja suosittele-
vat paikkaa muillekin klu-
beille.

Merja Lämsä

Kahvilan emännät Marja Tuisku ja Mervi Ristiluoma 
kertoivat elävästi talon historiasta.

Ronjat Hiskin talon edustalla.

ta sieltä löytyy myös tukea 
esim. nuorille, mistä osoitus 
oli Lapin suurin oppitunti 
nettikiusaamista vastaan, jo-
ka tavoitti noin 2000 osal-
listujaa.

Muuten klubi-ilta kului 

tuttuun tyyliin kahvitellen, 
arpajaispalkintoja nauraen 
ja uusia jäseniä tervetulleek-
si toivotellen. 

Merja Lämsä
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Hyvän Olon Messut Hilimojen 
vuoden päätapahtuma
LC Pudasjärvi Hilimat 
on vielä nuori klubi, mut-
ta toimintavuosien aikana 
olemme saavuttaneet oman 
paikkamme paikkakunnan 
tunnettuna hyväntekeväi-
syysjärjestönä. Monia haas-
teita ja avuntarvetta on tul-
lut vastaan ja olemme aina 
tarttuneet niihin ja pyrkineet 
antamaan apua. Emme ole 
suuntautuneet toiminnas-
samme vain johonkin tietyn 
ryhmän auttamiseen, vaan 
kohteitamme ovat apua tar-
vitsevat lapset, vanhukset ja 
erityisryhmät. Huomioimme 
myös perheitä kokonaisuu-
dessaan avustuksia jakaessa.

Suurin ja vaativin aktivi-
teettimme on Hyvän Olon 
Messut keväisin, jolla me ke-
räämme rahaa lahjoituksiin, 
mutta osallistujien näkökul-
masta ne ovat kesän avajaiset 
Pudasjärvellä. Yksi nuori to-
tesi meille kerran, kun har-
kitsimme välivuotta messuis-
ta, että ei tule kesää ilman 
Hilimojen järjestämiä Hyvän 
Olon messuja. 

Messuistamme on muo-
dostunut tietynlainen koho-
kohta keväässä, jota kysellään 
ja annetaan vihjeitäkin ohjel-
maan. Hyvän Olon messuil-
la -22 meillä oli esiintymässä 
omalta paikkakunnalta läh-
töisin oleva iskelmälaulaja 
Tiina Pitkänen. Tämän ke-
vään messuille- 23 olemme 
varanneet vierailemaan Toh-
tori Kiminkisen. Hän on pit-

kän linjan vahva terveysalan 
ammattilainen ja tämä Ko-
ronan jälkeinen aika tarvit-
see mielestämme positiivisen 
alan asiantuntijan paikalle. 
Mukanaan hänellä on puo-
liso, joka johdattaa meitä 
Itämaisen tanssin saloihin. 
Tämän tunnetun pariskun-
nan ympärille rakennamme 
myös muun ohjelman. Py-
rimme tarjoamaan jokaiselle 
jotakin. Tapahtuman tarjo-
amme ilmaisena kuntalaisil-
le ja kauempaakin tuleville 
ja jaamme näin hyvää oloa 
laajalti. 

Olemme tunnetusti yh-
teistyötä tekevä klubi ja 
saamme siihen liittyen pal-
jon yhteydenottoja. Viime 
kesänä hoidimme kyläyhdis-
tyksen torikahvilaa Pudasjär-
ven torilla viikon ajan. Se oli 
mielestämme hyvä näköala-
paikka kuntalaisiin ja ihmi-
set tulivat juttelemaan kans-
samme. Monet heistä olivat 
yksinäisiä ja hakivat juttu-
seuraa, jota meidän pirteät 
naiset kyllä auliisti tarjosivat. 
Juttelu ja ihmisen kuuntele-
minen on tärkeää, koska yk-
sinäisyys on lisääntynyt.

Hilimojen auttamisen 
Ukrainan sodasta kärsi-
neille pakolaisille olemme 
suunnanneet Pudasjärvelle 
tulevien auttamiseen. He tar-
vitsevat monenlaista apua ja 
palvelujen tarpeesta tulemme 
olemaan yhteistyössä heidän 
asioitaan hoitavan viranhalti-

Hyvän Olon Messuilla toukokuun alussa on monipuolinen ohjelma, runsaasti myyjiä ja yleisöä.

jan kanssa. Olemme osallis-
tuneet myös keräykseen Uk-
rainalle LCFI; n kautta. 

Jouluavustuksia jaoimme 
jouluna ja olimme yhteis-
työssä niistä Oulunkaaren 
sosiaali- ja vanhustenpalve-
lun kanssa, jotta lahjoitusten 
kohteet hoituivat tarvitseville 
viranhaltijoiden kautta. Ke-
vään stipendit opiskelijoille 
lahjoitimme myös koulujen 
jaettavaksi.

Saara Hintikka 
Melvin Jones 
jäseneksi
Melvin Jones jäsenyyden sai 
klubimme ahkera lion Saa-
ra Hintikka. Hänen avul-
laan olemme saaneet vietyä 
monet Hyvän Olon messu-
jen arpajaiset tuottoisasti ja 
monta muuta aktiviteettiä 
myös onnistuneesti loppuun.

Leijonien Rauhanjuliste-
kilpailuun olemme aina in-
nostaneet kouluja Pudasjär-
veltä mukaan. Tällä kertaa 
Syötteen koululla opiskele-
van Julia Partalan työ sijoit-
tui toiseksi L piirin valinnas-
sa. 

Syötteen Peikkopolul-
le saimme haasteen valmis-
taa peikko. Tietysti otimme 
haasteena vastaan ja nyt siellä 
seisoo Hilima-peikko lumen 
keskellä. Keväällä käymme 
vähän korjailemassa, että 

kesällä kulkijat voivat ihail-
le luontoystävällistä Hilimaa 
polun varressa. 

Museon pihansiivous 
on klubimme yksi vuosit-
tain toistuva vastuutehtävä 
ja samalla saamme viettää 
Niemelän pirtissä muiste-
lun menneestä kaudesta ja 
suunnitella uuttakin tule-
valle kaudelle. Yhteenveto-
na voimme aina todeta, että 
mukavaa meillä on ollut ”yh-
teen hiileen puhaltaa”.

Presidenttimme Anna-
Liisa Seppänen on johta-
nut joukkojaan kaksi kautta 
ja hallitus sekä kaikki jäse-
nemme ovat toimineet mal-
likkaasti mukana. Yhteistyö 
on ollut saumatonta.

Elvi Räisänen

Hilimojen jäsen Saara 
Hintikka vastaanotti Mel-
vin Jones jäsenyyden.

Museon pirtissä kevään viimeisessä kokoontumisessa 
saimme vastaanottaa uuden jäsenen Pirkko Savelan.

Hilima-peikon tekijät Pirkko Savela, Anja Jussila, Eija 
Ahonen, Elvi Räisänen ja Kaarina Nevanperä.

Petronellat tekevät yhdessä 
merkityksellistä palvelutyötä
LC Rovaniemi Petronella 
ry:n toiminta on aktiivista 
ympäri vuoden: palvelua, va-
rainkeruuta ja mukavaa yh-
dessä tekemistä. Petronello-
jen monipuolisen talkootyön 
ansiosta vapaaehtoistuntien 
määrä on ollut kymmenen 
parhaan joukossa valtakun-
nallisen Lions tilaston mu-
kaan kaudella 2021-2022. 

Klubi toimii niin pai-
kallisella, kansallisella kuin 
kansainväliselläkin tasolla. 
Paikallisesti teemme sään-
nöllisesti yhteistyötä palvelu-
kotien, sairaalaosastojen, Et-
sivän nuorisotyön sekä lasten 
kasvua ja kehitystä toimivien 
järjestöjen sekä yhdistysten 
kanssa. Myös yhteistyö pai-
kallisten lions-klubien lisäksi 
eri puolella Suomea toimivi-
en klubien kanssa on meille 
tuttua.

Tärkeimmät varainhan-
kintatapahtumat ovat elo-
kuussa Rovaniemen Wan-
hoilla Markkinoilla pidettävä 
Petronellan Lättypuoti ja 
huhtikuussa Sima- ja munk-
kiralli. Me olemme näistä 
tunnettuja Rovaniemellä ja 
tuotteemme ovat kysyttyjä 
jonoksi asti. Klubina pää-
semme osallistumaan eri-
laisten tapahtumien järjes-
tämiseen ja tutustumaan eri 
kohteisiin. Näissä kohtaa-
misissa saamme uusia ko-
kemuksia, yhteistyökump-
paneita ja ystäviä. Näistä 
esimerkkinä ovat esimerkiksi 
Arctic Rally, Poro Cup -kil-
pailu ja Rovaniemellä järjes-
tettävät muut erilaiset suur-
tapahtumat.

Varainhankinta tulee 
merkitykselliseksi silloin, 
kun lahjoitamme tai tuem-
me talkootyönä hankituil-
la varoilla mm. ikäihmisten 
palvelutaloja ja sairaalaosas-
toja sekä lasten ja nuorten 
ryhmien toimintaa. Talkoo-
työllä hankituilla tuotoilla 
ostetaan myös neulelanko-

ja, joista neulotaan vuosit-
tain suuri määrä sukkia, 
lapasia ja huiveja joulupus-
seihin tai johonkin muuhun 
erilliseen keräykseen. Joulu-
viikolla 2022 lahjoitimme 
80 elintarvikkeita sisältäviä 
joulupusseja Tapionkodin ja 
Veitikantuvan päiväryhmi-
en ikäihmisille. Lisäksi an-
noimme yhteistyökumppa-
nin Nquyen Thanh Tri Ng 
lahjoitusprojektille 30 kap-
paletta ruokaa ja neuleita si-
sältäviä joulupusseja, jotka 
jaettiin jouluviikolla lapsi-
perheille. 

Meille on tärkeää myös 
palvelutyö. Käymme sään-
nöllisesti palvelutaloissa lau-
lattamassa, ulkoiluttamassa 
ja paistamassa lättyjä. Viime 
syksynä yllätimme yhden 
palvelukodin myös puoluk-
kasaaliilla. Meille ei ole vie-
rasta myöskään pitää festa-
riseuraa nuorisolle aitojen 
ulkopuolella. Tämän het-
ken tärkeä projektimme on 
auttaa Stand with Ukraina-

Petronellat lahjoitti Pulkamontien kuntoutussairaa-
lan osaston K1 asukkaiden huoneisiin viisi televisiota 
seinille asennettuna ja omaisten käyttöön kaksi vara-
vuodetta.

Yhteisten joulupussien kokoamista yhteistyökumppanimme luona ravintola Himossa.

ryhmää vaatteiden, kenkien 
ja muiden lahjoitustavaroi-
den lajittelussa yhdessä Ro-
vaniemellä toimivien Lions 
seurojen kanssa.

Klubissa oleminen on 
mahdollistanut Petronelloja 
etenemään myös Lions -lii-
ton eri tehtäviin niin paikal-

lisella ja kansallisella tasolla. 
Yhteistä klubi-ilmettä ja nä-
kyvyyttä tuomme esille vih-
reillä huiveilla ja liiveillä sekä 
iloisella talkoohengellä.

Klubissamme on me-hen-
keä ja tekemisen meininkiä!

Riitta Anetjärvi

VOITA KIAVOITA KIA
HYBRIDI!HYBRIDI!

Arvan hintaArvan hinta
20€20€

LUOSTOLLA 31.3.-1.4.2023LUOSTOLLA 31.3.-1.4.2023

K. Hekkanen Oy
Eekintie 6, 95200 Simo, khekkanen@luukku.com

Anu  ( 040 506 1317 
Kullervo  ( 0400 691 728

Valtakatu 12, 94100 Kemi
www.kinopirtti.fi

Lions Clubs Internatio-
nal Foundation (LCIF) on 
myöntänyt L-piirille 30 000 
dollarin apurahan piirin 
alueella olevien ukrainalais-
tapakolaisten avustamiseen. 
Apuraha on myönnetty ruo-
ka- ja hygieniatarvikkeiden, 
astioiden, kodin pienkonei-
den, lämpimien vaatteiden 
& jalkineiden hankkimi-
seen sekä harrastustoimin-
nan tukemiseen. 

Piirin alueella olevil-

la vastaanottokeskuksilla 
ja kunnilla on valmis ot-
taa vastaan kaikkiaan noin 
2 300 ukrainalaista pako-
laista. Tällä hetkellä ukrai-
nalaisten piirin alueella on 
noin 1 700 ukrainalaista pa-
kolaista ja on todennäköis-
tä, että määrä nousee lähel-
le maksimia lähikuukausien 
aikana. Ukrainalaisia pako-
laisia on tällä hetkellä Rova-
niemellä, Kemissä, Kemijär-
vellä, Kuusamossa, Pellossa, 

Ranualla, Sodankylässä ja 
Taivalkoskella. 

Ukrainalaisille hankit-
tavaa tukea koordinoi pii-
rihallituksen nimeämä 
työryhmä, jossa on edus-
tus kaikilta paikkakunnil-
ta, joissa ukrainalaisia on. 
Työryhmä selvittää parhail-
laan paikkakuntakohtaisia 
ukrainalaisten tarpeita. Sel-
vitystyön tarkoituksena on 
varmistaa, että ukrainalai-
sille annettava tuki ja ukrai-

nalaisten tarpeet kohtaavat 
toisensa mahdollisimman 
hyvin. Klubeja tarvitaan 
avuksi lahjoitusten perille 
saamisessa viimeistään lah-
joitusvaiheessa. 

Apurahaprojektin arvioi-
tu valmistumisajankohta on 
toukokuu 2023. 

Liisa Isomaa
Apurahatyöryhmän 

puheenjohtaja  

LCIF:ltä apuraha ukrainalaispakolaisten 
auttamiseen

LCIF Lions Clubs Interna-
tional Foundation on lio-
nien oma kansainvälinen 
säätiö, joka on vuodesta 
1968 tukenut ja avustanut 
lioneita vahvistamaan mei-
dän palveluamme.

LCIF:n monipuoliset 
apurahaohjelmat anta-
vat lioneille mahdollisuu-
den vastata riskiryhmässä 
ja haavoittuvassa asemassa 
olevien väestöryhmien ja 
yhteisöjen tarpeisiin. Hu-
manitaarisilla pyrkimyksil-
lämme autamme edelleen 
parantamaan ihmisten ar-
kea ja hyvinvointia ympäri 
maailmaa. 

Me saamme aikaan 
upeita asioita yhdessä joka 
päivä teidän tukenne ansi-
osta. Vaikka tukea voidaan 
antaa monin eri tavoin, yk-
si parhaista tavoista on tu-
kea LCIF-säätiötä.

Miksi lahjoittaa 
LCIF:lle?
Tukemme menee 100 
prosenttisesti kohteeseen. 
Olemme kansainvälinen 
järjestö. Tavoitteemme 
tälle kaudelle on 20 500 
USD (24 USD/jäsen). 
Emme ole pelkästään net-
tomaksajia. Vuodenvaih-
teeseen mennessä on saatu 
pakolaisavustusta 210 000 
USD ukrainalaisten avus-
tamiseen. LCIF rahoit-
taa myös Elämisentaitoja 
Lions Quest koulutusoh-
jelmaa. Olemme paikalla, 
kun katastrofi iskee. LCIF 
tuo apua ja toivoa ihmisil-
le yhteisöissä, joissa he ovat 
ehkä menettäneet kotinsa 
ja työpaikkansa. Säätiöm-
me tarjoaa kaikkialla maa-
ilmassa kriittistä rahoitusta 
lionien johtamiin katastro-
fiaputoimiin. Palvelemme 
ihmiskuntaa. Joka ainut 
lahjoitus on tärkeä. 

Miten tukea 
Ukrainan sodan 
uhreja?
Yhdessä lionit kaikkialla 
maailmassa -LCIF:n tu-
ella- yhdistävät voiman-
sa auttaakseen Ukrainan 
pakolaisia suuren hädän 
hetkellä. Ukrainan sodan 
vuoksi miljoonat ihmiset 
ovat joutuneet jättämään 
kotinsa ja pakenemaan in-
tensiivistä taistelua ja vä-
kivaltaa, mikä on luonut 
yhden nopeimmin etene-
vistä pakolaiskriiseistä sit-
ten toisen maailmansodan. 
Sodan edetessä Ukrainasta 
lähtevien perheiden määrä 

jatkaa kasvuaan.
Lionit palvelevat ihmis-

ten humanitäärisissä tar-
peissa ympäri maailman 
erityisesti niitä, jotka etsi-
vät turvaa ja apua. LCIF 
on perustanut pakolaisra-
haston, josta voidaan aut-
taa tämän katastrofin uh-
reja.

Suomen 
Lions-liiton 
katastrofirahasto
Entä jos kotimaassamme 
tarvitaan kiireesti apua? Si-
näkin olet varmaan mietti-
nyt, että myös meillä tääl-
lä kotimaassa voi kohdata 
jokin katastrofi. Voit tu-
kea lahjoittamalla rahaa 
LCIF:lle tai vaihtoehtoi-
sesti Suomen Lions-liiton 
katastrofirahastoon. 

Onko meillä valmius 
toimia nopeasti? Sitä var-
ten meillä on liiton ka-
tastrofirahasto. Nyt olem-
me siinä tilanteessa, että 
sitä pitää kartuttaa, jotta 
siitä olisi tositilanteessa an-
nettavaa. Vuosikokouksen 
päätöksellä suositellaan, 
että jokainen klubi lahjoit-
taa vuosittain katastrofira-
hastoon esimerkiksi viisi 
euroa/jäsen. Myös yksit-
täiset henkilöt voivat lah-
joittaa. Maksu osoitetaan 
liiton katastrofitilille FI 54 
8000 1970 8298 84, vies-
tikenttään ”klubin nimi”, 
”katastrofirahasto”. 

Melvin Jones 
Fellowship 
-ohjelma
LCIF saa valtaosan tulois-
taan lahjoituksena lion-jä-
seniltä Melvin Jones Fel-
lowship -ohjelman kautta. 
Melvin Jones -plakaatti ja 
-pinssi ovat ulkoiset mer-
kit kiitoksena 1 000 USD 
lahjoituksesta LCIF:n ra-
hastoon. Viime toiminta-
kaudella saatiin L-piiriin 
seitsemän uutta Melvin 
Jones -tunnustuspalkintoa:

Arto Koivuniemi LC 
Keminmaa, Kalevi Immo-
nen LC Posio, Asta Har-
ju-Autti LC Rovaniemi/
Lainas, Simo Murtomaa 
LC Rovaniemi/Napapii-
ri, Kauko Tapio LC Rova-
niemi/Pöyliö, Kalevi Miet-
tunen LC Simo ja Martti 
Ruotsalainen LC Simo.

Veijo Nurmikumpu, 
LCIF-

Piirikoordinaattori 
LC Keminmaa
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Hilimoilla vaihteleva ohjelmapäivä nuorisoleiriläisille
Tämän vuodenvaihteen 
merkittäviin toimintoi-
hin kuului tietysti Leijoni-
en järjestämä kansainväli-
nen nuorisoleiri. Olimme 
järjestelyssä mukana ja 
meillä oli oma vastuupäi-
vä. Lähdimme rakenta-
maan vastuupäiväämme 
Pudasjärven kirkonkylän 
Kurenalustan ympärille. 
Aamulla ensimmäisenä vie-
railimme meidän uudessa 
koulussamme Hirsikam-
puksella. Nuoret jakaan-
tuivat kolmeen eri luok-
kiin seuraamaan opetusta. 
Filosofian luokassa olleiden 
palaute oli, että asiat, joita 
siellä käytiin opetuksessa 
läpi, eivät ole heidän koti-
maassaan opetuksessa mu-
kana. Kulttuurieroja mai-
den välillä tunnetusti on 
olemassa.

Kouluruokailu oli seu-
raavana ja se oli heille uutta 

ja erikoista. Vapaassa keskus-
telussa tuli ruokailussa esille, 
että koulumme uusi Hirsi-
kampus oli heidän mieles-
tään todella ihana koulu. 
Kysyttäessä, että haluaisiko 
joku tulla tänne opiskele-
maan, nousivat monet kä-
det empimättä ylös. 

Seuraavana tutustumis-
kohteena oli Hyvän Olon 
keskus ja kansalaisopistolle 
savitöihin osallistuminen. 
Hyvän Olon keskus esitel-
tiin heille palveluineen. Tai-
denäyttely siellä kiinnos-
ti kovasti ja keskustelu kävi 
vilkkaana. Lopuksi siirryim-
me nuorisotilojen puolelle. 
Siellä tarjosimme mehua ja 
vasta leivottua pullaa nuoril-
le. Siellä he saivat pelata ja lö-
höillä sekä odottaa siirtymis-
tään seuraavaan kohteeseen, 
koska ryhmä oli jälleen jaettu 
kahteen osaan toiminnoissa.

Kansalaisopiston tiloissa 
Nuorisovaihdon talvileirin osallistujat savityöpajassa opettajiensa Vuokko Nymanin 
ja Riikka Tuomivaaran kanssa.

taideaineiden opettaja lion 
Vuokko Nyman apunaan li-
on Riikka Tuomivaara opet-
tivat nuoret muotoilemaan 
savesta kuusen. Vuokko Ny-
mänin avustuksella monien 
valmistuksessa tarvittavien 
vaiheiden kautta kuuset val-
mistuivat upeiksi valkoisiksi 
tykkypuiksi ja nuoret saivat 
lähtöjuhlassa ne vietäväksi 
kotiinsa muistona matkasta. 

Lähtöjuhla oli iloinen ta-
pahtuma, jonka järjestäjien 
puolelta täytti pieni haikeus. 
Tiesimme, että nuoret lähti-
sivät kohta koteihinsa ja em-
me näkisi heitä enää näissä 
merkeissä ainakaan. Me Hi-
limat ojensimme heille omal-
la logolla varustetun nimik-
kokynttilän kiitoksena, että 
olimme saaneet tutustua hei-
hin.

Elvi Räisänen, 
kuva Eeva-Kaisa Jakkila

Aurora Borealis Winter 
Wonderland

 Lions Youth Camp 107 L
Ensimmäinen Lionsien L-
piirin nuorten talvileiri jär-
jestettiin Pudasjärven Syöt-
teellä 7.-16.1.2023. Leiriä 
edelsi perhemajoitusjakso 
27.12.2022-7.1.2023. Per-
heet löytyivät yllättävän hy-
vin ja he toimivat yhdes-
sä toisiaan tukien. Useassa 
perheessä oli kaksikin nuor-
ta. Perheisiin tuli 17 nuorta 
Meksikosta, Brasiliasta, In-
donesiasta, Malesiasta, Sri 
Lankasta, Unkarista, Itali-
asta ja Ranskasta. Leirillä 
apuna olivat myös kolmei-
säntänuorta Sofia, Osgar ja 
Annika. 

Kannustin alusta asti per-
heitä tekemään yhteistyötä, 
mikä toteutuikin. Pudasjär-
vellä apuna olivat isäntänuo-
ret Sofia Harju ja Annika 
Ranua, jotka jatkavat leirillä 
nuorten kanssa opiskelujen 
lomassa ja viikonloppuisin. 
Kolmas isäntänuori on tor-
niolainen Osgar Kangastie, 
joka asuu leirillä koko ajan.

Pudasjärvellä toisen vas-
tuuklubin, LC Pudasjär-
vi/Hilimojen Helveen per-
he, kutsui nuoret laavulle 
makkaranpaistoon ja naut-
timaan kauniisti valaistusta 
piha-alueesta. Samoin osa 
vieraista nautti Pirkko Sa-
velan luona pannukakkua 
ja kuuli lapsenlapsen Lau-
ran mielenkiintoisia tarinoi-
ta armeija-ajastaan ja koke-
muksista rauhanturvaajana 
Libanonissa. Perheen koiran 

Pudasjärvellä nuoret kokoontuivat lioneissa toimivan 
Helveen perheen laavulle tutustumaan toisiinsa.

Ensimmäisessä kuvassa esitellään lahjaksi saatuja villasukkia. 

monet temput jäivät varmas-
ti mieleen.

Uimahalli Puikkari tarjo-
si parastaan ja kiitoksen sai 
hyvä asiakaspalvelu. Tääl-
lä nuoret viihtyivät. Nuo-
risotiloissa rentouduttiin ja 
kauppojen tavaroita ja hin-
toja ihmeteltiin. Toki perheet 
vierailivat myös Oulussa.

Ruokakulttuurin erot 
olivat suuria. Perheessämme 
asuva nuori oli tottunut syö-
mään joka aterialla riisiä sor-
min. Aamupala oli hänelle 
ihmetys eri vaihtoehtoineen. 
Hän oppi pitämään erityi-
sesti hirvenlihasta tehdyistä 
lihapullista, pannukakku ja 
lohiruoka maistuivat mielui-
sina. Rohkeana poikana hän 
maistoi kaikkea.

Saunakulttuuriin emme 

Nuorten tekemät keramiikkakuuset.

Paracord-rannekkeitten teko vaati keskittymistä. 

Hiihtäminen oli uusi kokemus lähes kaikille.

Huskyajelu oli elämys. 

Maisemia kuvattiin jatku-
vasti.

Lc Pudasjärvi/Hilimojen lahjakuuset jakoivat lion 
Vuokko Nyman ja presidentti Anna-Liisa Seppänen.

Juhlapuheen nuorille piti 
LC Pudasjärven president-
ti Ilpo Virtanen. 

Lahjoja vaihdettiin puolin 
ja toisin.

Talvileirin idean klubiin tuonut Aki Niemitalo sai kut-
sun päätösjuhlaan ja tärkeä yhteiskumppanimme Lions-
liiton nuorisovaihdon ja leirien vastuuhenkilö Tor-Erik 
Backström kuvassa nuorten kanssa.

Piirikuvernööri Jouni Hilke luovutti L-piirin pinssit 11 
Leolle lounastapaamisessa Rovaniemellä. Riemukas yhteiskuva leirin päätösjuhlassa.

le tulo, jossa eron hetkellä 
niin isäntäperheiden jäsenet 
kuin nuoretkin herkistyivät. 
Kansainvälisiä ystävyyssuh-
teita syntyi.

LC Pudasjärvi vastasi lei-
rikokonaisuudesta ja Pik-
ku-Syötteeltä oli ostettu 
Nuorisokeskuksen palve-
lut. Vierailupäivän järjesti-
vät alueemme muut klubit 
LC Pudasjärvi/Hilimat, LC 
Posio ja LC Ranua. Lions 
liitto ja L-piiri tukivat lei-
rin kustannuksissa ja Pudas-
järven kaupunki mahdollisti 
vierailun Hirsikampukselle 
tutustumaan suomalaiseen 
kouluun ja kouluruokailuun 
sekä vierailun Hyvän Olon 
Keskukseen ja tutustumisen 
kansalaisopiston toimintaan 
käytännön savitöissä Vuokko 

po Virtasen puheen jälkeen 
tunteet pääsivät valloilleen 
eikä valokuvien ottamisesta 
tullut loppua. Lahjoja vaih-
dettiin, tapaamisia sovittiin 
ja taisimme luoda 11 Leol-
le polun lioniksi ja eiköhän 
muutkin nuoret innostuneet 
asiastamme. Juhlaillallisem-
me oli hotelli Pikku-Syöt-
teen taidonnäyte, josta läm-
min kiitos tekijöille.

Leirin ohjelman toteutuk-
seen osallistuivat lohkon klu-
bit omilla päiväohjelmillaan 
ja muuten aktiviteetit tilat-
tiin Nuorisokeskus Pikku-
Syötteeltä.  Piirikuvernööri 
Jouni Hilke ja lion Raija Hil-
ke lounastivat Rovaniemellä 
kanssamme. Leot saivat pii-
rikuvernööriltä L-piirin kau-
niin pinssin. Leirin johtaja-
na olin nuorten kanssa koko 
ajan, koska halusin kerätä 
mahdollisimman paljon ko-
kemuksia leiristämme. Mer-
kittävän panoksen leirin su-

Nymannin ohjauksessa.
Taide ja lumi olivat pää-

teemat leirillämme. Nuoret 
pääsivät kaksi eri kertaa te-
kemään savitöitä ammattitai-
teilijoiden kanssa. Jokainen 
punoi itselleen paracord-
rannekkeen, taidenäyttelyi-
hin tutustuttiin ja piirtämi-
nen oli suosittua.

Ehdoton suosikki oli lumi 
eri muodoissaan. Lumiken-
käiltäessä ja hiihdettäessä oli 
kunnon pakkanen, mutta se 
ei estänyt liikkumista kau-
niiden tykkypuiden lomassa. 
Viima piiskasi kasvoja hiih-
dettäessä, mutta sinnikkääs-
ti jokainen osallistui, eikä 
kukaan valittanut kylmästä. 
Nuoret osallistuivat akti-
viteetteihin ja ihailin koko 
ajan heidän innokasta ute-
liaisuuttaan suomalaisuutta 
kohtaan.

Päätösjuhlamme oli kau-
nis, arvokas ja hauska. LC 
Pudasjärven presidentti Il-

juvuuteen antoivat kolme 
isäntänuortamme.

Katri Virtanen
leirin johtaja

LC Pudasjärvi

saanet nuorta tottumaan, 
vaikka kuulimme muissa 
perheissä nuorten nauttivan 
saunan lämmöstä. Jotkut jo-
pa uskaltautuivat avantoon. 

Hiihtokin tuli osalle tuttua.
Monet valokuvat ja ta-

rinat kertovat perheiden ja 
nuorten kiintymyksestä toi-
siinsa. Asiaa vahvisti leiril-

Mursketta liukkauden 
torjuntaan

Rauhanjulistekilpailu-
töitä palkittiin 

Hepolan koululla

Lionien kansainvälistä Hy-
vän Päivää vietettiin lau-
antaina 8.10. LC Tornio 
Putaan leijonat jakoivat 
tällöin 190 betoniämpäriä, 
jotka oli täytetty murskeel-
la. Klubin yhteistyökump-
panina olivat paikalliset 
yritykset Tornion Akut ja 

KTK, joiden tuki mah-
dollisti palveluaktiviteetin 
toteuttamisen. Suurin osa 
ämpäreistä jaettiin jako-
paikalla, mutta niille, jot-
ka eivät päässeet mursketta 
hakemaan, ämpärit toimi-
tettiin kotiportaille.

Erkki Taskila 

Suurin osa ämpäreistä jaettiin jakopaikalla.

LC Kemin presidentti Rai-
mo Torvela kävi palkitse-
massa Kemin Hepolan 
koulun parhaat rauhanju-
listetyöt lahjakorteilla.

Koulun sisäiseen kilpai-
luun osallistui 30 oppilasta 

ja kuvassa lahjakortein pal-
kittuna parhaiksi valitut.

1. Sofia Aho, 2. Ali-
sa Nevasaari, 3. Niilo 
Dianoff. Vasemmalla Rai-
mo Torvela ja oikella luo-
kan opettaja Mika Hodju.

1. Sofia Aho, 2. Alisa Nevasaari, 3. Niilo Dianoff. 
Vasemmalla Raimo Torvela ja oikella luokan opetta-
ja Mika Hodju.

PAINORATKAISUT

Länsi-Pohjan Kirjapaino
Asentajankatu 13, 94600 Kemi

info@lpkp.fi     www.lpkp.fi     p.0400 290088

Alueella
käytettävä

hengityssuojainta

Tarrat
Tehdaskilvet
Turvallisuus-
oppaat ja vihkot
Suurkuvatuotteet
Laitekortit
Liikennemerkit
Rakennuspiirustus
tulosteet
Putkistoteipit

TEOLLISUUDEN
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Kesäkenkä saanut 
kyytiä Kuusamossa
Suomi on erilaisten tapah-
tumien ja toinen toistaan 
kummallisempien kisojen 
luvattu maa. Milloin istu-
taan muurahaispesässä, mil-
loin kannetaan eukkoa, mil-
loin heitetään kännykkää tai 
kananmunaa, milloin testa-
taan, kuka saunoo pisimpään 
jne. Etenkin kesällä näitä mi-
tä mielikuvituksellisimpia 
tapahtumia on eri puolilla 
maatamme.

LC Kuusamo on vuodesta 
2014 lähtien järjestänyt suo-
situn kesäkengän eli crocsin 
potkaisun MM -kisat. Kisan 
säännöt kehitti klubin jäsen, 
Olli Ranua. Aluksi kenkää 
potkaistiin Kuusamoonkin 
rantautuneen mökkikau-
den lopettajaistapahtuman 
eli venetsialaisten yhteydes-
sä. Ensimmäiset kisat pidet-
tiin Sokos -keskuksen taka-
na olevalla parkkipaikalla, 
jolloin tehtiin myös uuden 
lajin ensimmäiset maailman 
ennätykset. Sarjoja on ollut 
tytöille ja pojille 9 vuoteen 
asti, nuorille 10-16 vuotta, 
aikuisille 17-59 vuotta ja se-
nioreille yli 60 vuotta. Heti 
aloituskisassa koettiin kisa-
sarjan ehkä värikkäin episo-
di, kun paikalle tuli poltta-
riporukka. Tuleva sulhanen, 
Rosita nimeltään, sai tai 
joutui kavereiden maksaessa 
potkaisemaan kenkää kym-
meniä kertoja. Helmat vain 
kahahtelivat.

Sokoksella kisailtiin myös 
seuraavina vuosina. Alku-
vuosien jälkeen kisoja pi-
dettiin myös urheilukentän 
pysäköintialueella, Kelanran-
nassa ja entisen Hotelli Kuu-
samon vieressä. Venetsialais-
ten ohella taustatapahtuma 
ovat olleet muut kesäjuhlat 
ja v. 2022 Talonpöytä Festit. 
Tällöin parannettiin myös 
kahden eri sarjan maailman-
ennätyksiä.

Tapahtumaa varten alu-
eelle merkitään potkaisualue 
ja alueen sivurajat Ollin laa-
timien sääntöjen mukaan. 
Mittaus tapahtuu satelliittien 
avulla tarkalla gps -laitteel-

la. Virallisesti kisasääntöjen 
mukaan pienellä osallistu-
mismaksulla saa kaksi ki-
sayritystä ja pitempi tulos 
merkitään pöytäkirjaan. Täs-
sä ei ole oltu liian ryppyot-
saisia ja välittömän tuoma-
rineuvoston antaman luvan 
perusteella yrityksiä on jat-
kettu niin kauan, että tulos 
on syntynyt. Etenkin nuoril-
la on kenkä saattanut lähteä 
taaksepäin tai mennä sekto-
rien ulkopuolelle. 

Kisatapahtumia on kerty-
nyt yleensä n. 100-200 kap-
paletta tapahtumaa kohti. 
Lasten ja nuorten osallistu-
minen on maksanut euron 
ja vanhemmilta potkijoilta 
kaksi euroa. Tuotto klubin 
aktiviteettitilille mm. par-
tiolaisten avustamiseen ei 
ole kovin suuri ollut, mutta 
toivottavasti tapahtuma on 
hieman eloa ja iloa tuonut 
kaupunkimme kesäpäivään. 
Ainakin meille järjestäjille on 
jäänyt hyvä mieli pitkän päi-
vän jälkeen. Jatkossa tapah-
tumaa pyritään kehittämään 
esim. haastekisan suuntaan, 
yhtiösarjoina jne. 

Myös tulevana kesänä 

Siitä se lähtee…

Rositan tyylinäyte.

Kaikki sarjat huomioiden on pisin potkaisutulos Pertti Kilpijärven nimissä, 25,90 m.

kenkä saa kyytiä jossakin 
sopivassa yhteydessä, joten 
harjoittelu kannattaa aloit-
taa hyvissä ajoin. Välineiden 
hinnasta ei tämän lajin har-
rastus jää kiinni. Tosin pak-
sun ja pehmeän lumen ai-
kaan kenkää saattaa joutua 

tovi etsimään. Innokkaim-
mat voivat varata liikunta-
hallin tai koulujen liikunta-
salin tai sitten lähteä etelän 
lämpöön harjoitteluleirille.

Kimmo Mustonen

Easy living in Kemi!
Olimme jo useamman vuo-
den puhuneet kotona, että 
olisi kiva saada ulkomail-
ta nuoria perheeseemme. Ja 
nyt tämä haaveemme toteu-
tui! LC Kemi/Merenhelmet 
ja LC Kemi tekivät myön-
teisen päätöksen vaihdosta ja 
isäntäperhejaksosta.

Perheemme sai ihania 
nuoria vieraaksi Meksikosta 
ja Ranskasta. Juan ja Gwen-
dal saapuivat Kemiin 28.12. 
Perheessämme on viisi las-
ta, joista enää kaksi asuu ko-
tona. Kaksoset Noel ja Mio 
ovat 16-vuotiaita ja ovat ha-
keneet Lions-nuorisovaih-
toon Italiaan ensi kesänä.

Ensimmäisenä päivänä 
kysyimme, mitä asioita vie-
raamme haluavat tehdä ja 
kokea Kemissä. Lumi oli 
Meksikosta saapuneelle Jua-
nille se ”ykkösjuttu”. Hän 
halusi kävellä lumessa, teh-
dä lumipalloja, lumiukkoja 
ja lumitöitä.  Kävimme myös 
kävelemässä ja pyöräilemässä 
jäällä. Kotimatkalla Juan otti 
paljon kuvia kaupunkimme 
tyhjistä kaduista. Hän poh-
ti, missä kaikki ihmiset ovat? 
Molemmat pojat olivat myös 
ihmeissään, kun keilahallissa 
ei ollut muita meidän lisäk-
semme.  ”Onko tämä varat-
tu vain meille”, he kysyivät.

Gwendal kertoi haluavan-
sa bongata revontulia. Puhe-
linsovelluksen avulla löytyi 
sopivia iltoja ja öitä lähteä 
kävelemään isolla porukal-
la ja kuvaamaan näitä yötai-
vaan värikkäitä, tanssivia ja 
vaihtelevista kuvioista koos-
tuvia valoilmiöitä. Instagra-
miin oli kiva laittaa perheelle 
ja tutuille upeita otoksia re-
vontulista. Gwendal ihmet-
teli instagramissaan myös 
esimerkiksi suomalaisen 
parkkeerauksen helppoutta 
sekä parkkipaikkojen tyh-
jyyttä.

Retket nuotiopaikoille 

olivat ikimuistoisia. Kuuma 
glögi ja makkara maistuivat 
kaikille. Kävimme Jungossa 
(jossa oli myös kiva mäki) 
ja Mansikkanokan laavulla 
meren rannalla. Gwendal toi 
Kemiin dronen, jolla kuva-
simme upeita videoita Perä-
mereltä. Kaikki vieraamme 
viihtyivät ulkona hyvin. He 
olivat erittäin hyvin varus-
tautuneita Suomen talveen. 
Juanille annoin tuubihuivin, 
koska hän sanoi laavuretkel-
lä, että hänen kasvojaan pa-
leltaa. Olikin aika pureva vii-
ma sinä päivänä.

Vieraamme halusivat 
maistaa innolla suomalai-
sia ruokia. Maistelimme-
kin esim. hilloja, leipäjuus-
toa, riisipuuroa, suomalaisia 
marjoja ja poroa. Leivoimme 
yhdessä joulutorttuja ja ome-
napiirakkaa. Gwendal leipoi 
meille ranskalaisia ”crepes” 
eli kreppejä (erittäin ohui-
ta pannukakkuja), jonka si-
sään laitoimme jäätelöä ja 
Nutellaa. Nam! Herkullis-
ta! Suolaisia kreppejä teim-
me myös. Nämä provencelai-
set herkut tehtiin kuitenkin 
vehnäjauhojen sijaan tatta-
rijauhoista. Sisään laitettiin 
esim. perunaa, jauhelihaa, 
ilmakuivattua kinkkua, si-
pulia, tomaatteja, juustoa ja 
päälle tietenkin paistettu ka-
namuna.

Loppiaisena Gwendal 
leipoi meille kolmen ku-
ninkaan kakun (Galette de 
rois). Tämä loppiaiskakku on 
Ranskassa vanha loppiaispe-
rinne. Kakun sisään Gwen-
dal piilotti pienen enkelin, 
jonka löytäjä kruunattiin ku-
ninkaaksi. Poikani Noel löysi 
sen omasta kakkupalastaan. 
Hänen toiveitaan muut sit-
ten yrittivät toteuttaa yhden 
päivän ajan. Hauska perinne!

Tinanvalanta oli outo ja 
uusi uuden vuoden perin-
ne Gwendalille ja Juanille. 

Tinojen tutkiskelun jälkeen 
söimme suomalaiseen tapaan 
nakkeja ja erilaisia salaatteja. 
Kemin ilotulituksen lisäksi 
kävimme katsomassa myös 
Tornion ja Haaparannan ilo-
tulitukset. Pojat olivatkin in-
noissaan, kun pääsivät pii-
pahtamaan myös Ruotsissa 
ja ottamaan itsestään kuvan 
rajan kuvauspisteellä.

Uuden vuoden jälkeen 
perheeseemme tuli Gre-
ta Unkarista. Greta tykkäsi 
luistella ja hiihtää. Yhdessä 
Gwendalin kanssa he uskal-
tautuivat myös uimaan avan-
nossa! Saunan jälkeen käytiin 
myös uimassa hangessa.

Yhdessä perheemme kans-
sa vietimme monta ikimuis-
toista hetkeä pelaillen lauta-
pelejä, biljardia ja pingistä. 
Oli musiikkivisaa ja toivebii-
sien kuuntelua. Välillä vain 
keskustelimme englanniksi 
toistemme kanssa hioen kie-
litaitoamme. Ja miten antoi-
saa oli kuulla ja oppia uusia 
asioita Meksikosta, Ranskas-
ta ja Unkarista!

Lauantaina 7.1. veim-
me nuoret Pikku-Syötteel-
le, jossa Gwendal, Juan ja 
Greta viettivät viikon leirillä 
muiden Suomeen tulleiden 
nuorten kanssa.  Ohjelmas-
sa oli mm. retki Rovaniemel-
le ja joulupukin tapaaminen 
(joulupukki tosin piipahti 
myös perheessämme joulun 
jälkeen tuoden joululahjat 
Gwendalille ja Juanille), lu-
mikenkäilyä, seinäkiipeilyä, 
jousiammuntaa, hiihtoa jne.

Ensi kesäksi saimme kut-
sun mennä Gretan ja hänen 
perheensä luo Unkariin, 
Gyoriin. Ehkäpä piipahdam-
me myös Ranskassa, Pariisis-
sa, sillä meillä on kuulema 
hyvä kaupunkiopaskin siel-
lä. Myös Meksikoon saim-
me kutsun. Juanin äiti Alma 

Delia oli hyvin kiitollinen 
perheellemme ja ”Suomi-
äidille”, kun otimme hänen 
poikansa kotiimme tutustu-
maan suomalaiseen arkeen. 
Koko perheessämme viete-
tyn ajan lähetin Meksikoon 

Vieraamme halusivat maistaa innolla suomalaisia ruo-
kia. Maistelimmekin esimerkiksi hilloja, leipäjuustoa, 
riisipuuroa, suomalaisia marjoja ja poroa.

Lumi oli nuorille se ”ykkösjuttu”. Haluttiin kävellä lumessa, tehdä lumipalloja, lu-
miukkoja ja lumitöitä.

Nuoret uskaltautuivat uimaan avannossa! Saunan jäl-
keen käytiin myös uimassa hangessa.

Retket nuotiopaikoille olivat ikimuistoisia. Kuuma 
glögi ja makkara maistuivat kaikille.

kuvia ja tervehdyksiä puheli-
men välityksellä. Tällä tavoin 
halusin kertoa, että kaikki on 
hyvin täällä toisella puolel-
la maailmaa. Ja välittyihän 
ilo ja olemisen helppous var-
masti myös lähettämistäm-

me kuvista ja videoista. Pal-
jon hymyä ja naurua, uusia 
kokemuksia ja ystäviä. Meil-
lä kaikilla. Easy living in Ke-
mi.

Anne Rahikainen, 
Kemi

Tinan 
leijonakonsertti 

Kemijärvellä

Loppiaisena LC Kemijär-
vi sai vieraakseen taiteili-
janimellä TINA esiintyvän 
Tiina Nyyssösen. Hän on 
alkujaan kotoisin Kemi-
järveltä, jossa on saanut 
vahvan musiikillisen poh-
jan opiskeltuaan Koillis-
Lapin musiikkiopistossa 
viulun- ja pianonsoittoa. 
Nyt hän toi terveisiä taitei-
lijauraltaan laulaen ja soit-
taen. Näin hän toi hyvän-
tekeväisyyskonsertissaan 
viestikapulan takaisin ra-
kastamalleen kotiseudulle. 
Esityksissään Tiina halusi 
nostaa esille kotiseudun 
merkityksen ja vaikutuk-
sen tähänastiseen uraansa. 
Illan kappaleet oli valittu 
juuri sitä silmällä pitäen. 

Lions Club Kemijär-
vi on aikaisemmin tuke-
nut Tiinaa hänen muusi-
konurallaan, joten Tiinan 
toiveesta tämän konsertin 
tuotto käytetään kokonai-
suudessaan kemijärveläis-
ten lasten ja nuorten har-
rastusten tukemiseen. 

Tiina aloitti musiikki-
opinnot 6-vuotiaana viu-
lunsoitolla Koillis-Lapin 
musiikkiopistossa. Hän 
valmistui muusikoksi Hel-
singin Pop & Jazz Konser-
vatoriosta ja parhaillaan 
hän kirjoittaa gradutut-
kielmaansa Jyväskylän yli-
opistossa tavoitteenaan 
valmistua ensi toukokuus-
sa musiikinopettajaksi. 

Opiskelunsa ohella Tii-
na työstää uutta musiikki-
aan ja keikkailee aktiivi-
sesti. Hänen musiikissaan 
elektroniset ja orgaaniset 
pop-elementit yhdistyvät 
tarttuviin melodioihin ja 
rehellisiin teksteihin. 

Debyyttisinglensä Pi-
sarat hän julkaisi keväällä 
2020. Ensitreffit alttarilla 
-ohjelmassakin soinut Tik-
Tok -hitti Loppukiri syn-
tyi vuonna 2021. Tiina on 
tuttu myös vuoden 2017 
The Voice of Finlandis-
ta, jossa hän eteni finaa-
liin saakka. Kaudella 2021 
hän oli mukana TVOF All 
Stars`ssa. 

TINA toi hyväntekeväisyyskonsertissaan viestikapu-
lan takaisin rakastamalleen kotiseudulle Kemijär-
velle. 

Tinan leijonakonser-
tissa kuultiin hänen omaa 
tuotantoaan ja suosikki-
covereita vuosien varrelta. 
Kappaleiden välissä hän 
kertoi hauskasti omasta 
tiestään artistiksi.

Teostensa sisällös-
tä Tiina kertoi, että ne 
ovat tarinoita omista epä-
varmuuksista, ajoittain 
kohdattavasta pienuuden 
tunteesta ja fiiliksistä tä-
män suuren maailman ja 
ihmissuhteiden keskellä. 
Niistä kuultaa myös pil-
kahduksia kuplivasta ilos-
ta ja rakkaudesta – elämän 
juhlistamisesta sellaise-
naan. Erityisesti ihmis-
suhteet, ovatpa ne sitten 
minkälaisia tahansa, ins-
piroivat häntä suuresti.

Runsaslukuinen yleisö 
ja paikalliset leijonat kiit-
tävät lämpimästi Tiinaa 
ihanasta konsertista ja eri-
tyisesti kotiseudun merki-
tyksen tuomisesta esille! 

Kiitokset myös kaikil-
le konsertin järjestelyissä 
ja mukana olleille leijonil-
le! On monta tapaa tehdä 
hyvää. 

Lauri Akola,
 kuvat Aleksi Murtojärvi 

ja Kari Ruokonen

Opiskelunsa ohella 
Tiina työstää uutta mu-
siikkiaan ja keikkailee 
aktiivisesti. 
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Pohjanakat puhaltavat 
uusin tuulin tulevaisuuteen

Kuvakollaasi LC Kuusamo Pohjanakkojen strategiasta.

Auta lasta – auta perhettä keräys Kuusamon Prismassa ja Citymarketissa.

Klubimme pikkujoulut vietettiin perinteisesti Palvelu-
koti Rantalassa yhdessä asukkaiden ja henkilökunnan 
kanssa.

Lämmintä mehua ja piparia Kuusamon kirkon eteisessä 
konsertin jälkeen.

Pohjanakat kävelyviikon lyhtykävelyllä täyden kuun aikaan. 

Ruska Laukassa saatiin ihastella hevosten ja ponien 
lisäksi monia muitakin eläimiä. 

Koillismaan Osuuskaupasta Rosa Vartiainen luovutti 
klubillemme lahjoituksen vähävaraisten lapsiperheiden 
auttamiseen.

LC Kuusamo Pohjanakat 
täyttää muutaman vuoden 
kuluttua 30 vuotta. Miltä 
haluamme näyttää silloin 
klubina? Tähän olemme 
pyrkineet hakemaan vasta-
usta uuden strategian avulla.

Pari vuotta sitten aloitim-
me strategiaprosessin unel-
maklubin saavuttamiseksi. 
Neljän hengen työryhmällä 
kartoitimme klubimme jäse-
nille tehtyjen kyselyjen avulla 
nykytilannetta ja tulevaisuu-

den haaveita. Vastauksista 
kokosimme strategiasuunni-
telman, jonka klubimme vii-
me syksyn vuosikokouksessa 
hyväksyi. Strategian toteutus 
on käynnistynyt!

Haluamme olla virkeä, 
uudistumiskykyinen ja ajan 
tasalla oleva vapaaehtoisuu-
teen perustuva palvelujärjes-
tö. Olemme yhdessä mää-
ritelleet klubimme arvoiksi 
avoimuus, yhteisöllisyys, lä-
himmäisen rakkaus ja vas-

tuullisuus, jotka tulee näkyä 
ja tuntua kaikessa toiminnas-
samme.  Klubitapaamisessa 
makkaratulien äärellä arvot 
aukipuhuttiin presidenttim-
me johdolla. 

Analyysien perusteel-
la hyväksyimme klubimme 
kriittiset menestystekijät. 
Unelmaklubimme saavutta-
miseksi tarvitaan hyvinvoiva 
jäsenistö, loistavat yhteistyö-
kumppanit, mielekkäitä pro-
jekteja sekä tunnettavuutta 
omalla paikkakunnallamme. 
Näille osa-alueille on laadit-
tu realistiset, saavutettavis-
sa olevat sekä mitattavat ta-
voitteet eri aikajaksoille. Nyt 
vaan kaikki suunnitellut kei-
not käyttöön unelman saa-
vuttamiseen!

Syyskesällä 2022 alkanut 
lions-toimintakausi on ol-
lut vilkas. Olemme vierail-
leet kahdessa palvelutalossa 
viihdyttämässä asukkaita ja 
henkilökuntaa. Lisäksi olem-
me kirjoitelleet joulukortteja 
hoiva- ja palvelukotien asuk-
kaille. Joululahjatkin on pa-
ketoitu ja toimitettu joulu-

pukin toimesta. Auta lasta 
– auta perhettä keräyksellä 
saadut tuotteet ovat myös 
ilahduttaneet monia kuusa-
molaisia lapsiperheitä.       

Mielenterveyden Tuki 
ry:n konsertin jälkeen tarjoil-
tiin lämmintä mehua ja Lyh-
tykirkon jälkeen lämmintä 
glögiä. Yhteistyökumppanit 
ovat tärkeitä!

Monenlaista muutakin 
ehdittiin tehdä syksyn aika-
na virkistystä unohtamatta. 

Kävelyviikolla kerättiin run-
saasti sekä askelia että kilo-
metrejä. Myös yhdessä kä-
veltiin täyden kuun aikaan. 
Kynttilälyhdyt valaisivat kä-
velyväylää ja samalla vaihdet-
tiin kuulumisia. Vierailimme 
myös Ruska Laukka – suo-
menhevospalvelut yritykses-
sä. Kuulimme yrityksen pal-
veluista ja saimme tutustua 
sen eläimiin, joita olikin mo-
nenlaisia suomenhevosten 
lisäksi. Tämän tallin ylisillä 
makkaratulien ympärillä klu-
bimme arvot aukipuhuttiin.

Koulutustakin on saa-
tu. Yhdessä lohkon klubien 
kanssa järjestetyssä jätteiden 
lajittelukoulutuksessa kuun-
neltiin tarkasti Kuusamon 
kaupungin kierrätysinfoa. 
Nyt osataan lajitella jätteet 
oikein ja oikeisiin paikkoi-

hin.
Olemme iloisia saamas-

tamme Koillismaan Osuus-
kaupan lahjoituksesta. Hiih-
tolajien maailman cupin 
avauksessa Ruka Nordicissa 
Kuusamon Rukalla Koillis-
maan Osuuskauppa järjesti 
huutokaupan, jonka tuoton 
saimme lahjoituksena. Va-
rat on luovutettu eteenpäin 
lahjakortteina kuusamolaisil-
le vähävaraisille lapsiperheille 
seurakunnan kautta. 

Tästä on hyvä yhdes-
sä jatkaa kevään projekteja, 
virkistystä unohtamatta se-
kä suunnitella jo seuraavan 
lions-kauden toimintaa klu-
bimme visio, arvot, kriittiset 
menestystekijät ja tavoitteet 
mielessä. 

Kirsti Ketola

Hyvää mieltä hyvillä mielin

Lions Club Keminmaa on monessa mukana

Lions toiminnan keskeinen 
teema, apua sitä tarvitsevil-
le, tuli konkreettisesti mie-
leen viedessämme klubimme 
pikkuhiljaa perinteeksi tule-
via lahjakortteja Keminmaan 
kunnan edustajille joulun al-
la.

Veimme hyvää mieltä vä-
hävaraisille lapsiperheille 
ja olimme itse hyvillä mie-
lin. Kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Helena Halttu 
oli lahjoituksesta kiitollinen 
ja oli varma, että lahjakortit 
tuovat saajaperheille taatusti 
jouluiloa.

Toinen samantyyppinen 
hyvän mielen aktiviteetti on 
keväinen stipendienjakoti-
laisuus. Silloin LC Kemin-
maa jakaa yli 60-vuotiaan 
aktiviteetin, Isohaaran tul-
vaveikkauksen tuoton ly-
hentämättömänä lapsi- ja 
nuorisotoimintaan. Osansa 
saavat koulut kevätstipendei-
hin, urheiluseurat, partiolai-
set ja aina joskus myös erityi-
sen kunnostautuneet nuoret. 
Hyvää mieltä hyvillä mielin.

Aina ei tarvita rahalahjaa 
hyvän tekemiseen. Syksyllä 
2021 aloitetut potunnosto-
talkoot onnettomuudessa 
loukkaantuneen perunan-
viljelijän tilalla jatkuivat 
myös syksyllä 2022. Muka-
na oli toistakymmentä hyvän 
mielen tuojaa. Vastaavanlai-
set talkoot ovat menossa ku-
luvana talvena, kun LC Ke-
minmaan talkooporukka 
huolehtii yhden vanhuksen 
omakotitalon lumitöistä.

Liikenteenohjaus 
suurin yksittäinen 
aktiviteetti
Syksyn messutapahtuma 
Tervolan Louella oli viime 
vuoden suurin yksittäinen 
aktiviteetti. LC Keminmaa 
hoiti tapahtuman liikenteen-
ohjauksen. Siinä tarvittiin 
päivittäin pitkälti toistakym-
mentä talkoolaista. Tunteja 
kertyi kaikkiaan parisataa. 
Kaikkiaan aktiviteettitapah-
tumia oli vuoden mittaan 
parikymmentä tuntimäärän 
kivutessa kuuteensataan.

Arto Koivuniemi otettiin Melvin Jones jäseneksi piirin 
vuosikokouksessa Keminmaassa. Tapahtumaa olivat 
todistamassa Lions-liiton silloinen puheenjohtaja Sanna 
Mustonen, piirikuvernööri Veijo Nurmikumpu ja LCIF-
koordinaattori Matti Mälkiä. 

Hiihtosuunnistuksen MM-kisat sujuivat paikallisen 
Suunta 2000:n voimin palkintojenjakoa myöten hyvin. 
Keminmaan leijonat olivat apuna lähes viikon ajan yötä 
päivää.

Kemijoki-tapahtuma viime maaliskuussa mateineen ja 
muine kaloineen kiinnosti alaluokkalaisia.

Leijona-hiihto Kallinkankaalla yhteistyössä Keminsuun 
Kisan kanssa veti paikalle noin sata hiihtäjää.

Klubin kannalta merkittä-
vää on erittäin hyvä yhteistyö 
Keminmaan kunnan kanssa. 
Voisi väittää klubimme ole-
van melkein ammattilaisia 
esimerkiksi konserttitapah-
tumien käytännön järjeste-
lyissä. Tuolit löytävät nope-
asti paikkansa Vallenius-salin 
lattialla. Narikan hoito ja lei-
dien organisoima kahvitar-
joilu toimii yhtä hyvin.

Yhteistyö on 
toimivaa
Kunnan ohella Lions Club 
Keminmaa on ollut valmis 
yhteistyöhön kolmannen 
sektorin kanssa. Varsinkin 
urheiluseurojen avuksi on 
menty hanakasti puhtaalla 
talkooperiaatteella. Viime 
maaliskuussa Kallinkankaal-
la järjestetyissä hiihtosuun-
nistuksen maailmanmesta-
ruuskisoissa LC Keminmaa 
oli paikallisen suunnistusseu-
ran Suunta 2000:n apuna lä-
hes viikon ajan yötä päivää.

Mikä parasta; aikanaan 
LC Keminmaan stipen-

din saanut, vuosia Oulussa 
asunut Ville-Petteri Saarela 
voitti sprinttikilpailun maail-
manmestaruuden Kallinkan-
kaan MM-kisoissa.

Toinen hyvä yhteistyö-
kumppani on paikallinen 
hiihtoseura Keminsuun Ki-
sa. Huhtikuun alun Leijona-
hiihdot onnistuivat mainios-
ti Kisan vastatessa hiihdon 
sujumisesta ja LC Kemin-
maan tarjoilusta ja tietysti 
mitaleista. Mukana oli sata-
kunta lasta.

Ikääntyminen on 
huolenaihe
Kun itsekin on kohta kah-
deksankymppinen, ei ole 
ihme, että leijonien ikään-
tyminen huolettaa. Omalla 
kohdalla sormet eivät mei-
naa enää pysyä tietokoneen 
näppäimillä. Niinpä asia- ja 
kirjoitusvirheet voi panna 
ikääntymisen kontolle.

Kun LC Keminmaan lei-
jonien keski-ikä lienee jo 
lähellä seitsemääkymppiä, 
jaksaminen on ongelma. Ti-

lanteelle näyttää olevan vai-
kea tehdä mitään. Nuorem-
pi väki puurtaa työhommissa 
eläkeikään asti ja usein vielä 
sen jälkeenkin. Uusien, aktii-
visten leijonien löytäminen 
on vaikeaa. Tämä ei ole pel-
kästään lions-toiminnan on-
gelma. Saman vaivan kanssa 
painiskelevat lähes kaikki va-

paaehtoistoimintaan liittyvät 
yhdistykset.

Edellä sanotusta huoli-
matta Lions Club Kemin-
maassa uskotaan, että aika 
kuluu ja juna puksuttaa ku-
ten ennenkin.

Heikki Roimela 

Muonion Lions Club vie-
raili Suomen Kalakirjastos-
sa marraskuun kuukausi-
kokouksen yhteydessä. 
Tutustuminen kirjastoon, 
sen perustajan Ari Savikon 
johdolla, oli mieleenpainu-
va ja kiintoisa kokemus. Se 
ei jättänyt ketään kylmäk-
si aikaisempien, vuosikym-
menten takaisten oma-
kohtaisten kokemusten 
tai nykyisten harrastusten 
muistelujen osalta. – Vas-
taavanlaisia kokemuksia 
tullaan hakemaan muilta-
kin harrastusten ja kiinnos-
tuksen aloilta.

Kirjasto on Teidän kaik-
kien ulottuvilla virtuaali-
sesti tai Muoniossa Jerisjär-
ven ja Särkijärven välisellä 
kankaalla. 

Kalakirjastossa on Suo-

Kalakirjastoon tutustuminen mieliinpainuva kokemus

men kattavin kala-/kalastus-
aiheinen julkaisukokoelma. 
Kokoelma käsittää suoma-
laista kalakirjallisuutta vuo-
desta 1730 aina nykyvuosiin 
asti. Kirjaston erikoisalaa on 

suomalainen ennen vuotta 
1950 ilmestynyt kalakirjal-
lisuus. Tietokantaa päivite-
tään koko ajan, vuoden 2019 
alussa siellä on noin 23 000 
kirjaa, artikkelia tai kirjoi-
tusta. Mukana on kaikki ne 

ammattilehtien lehtiartik-
kelit, jotka ovat ilmestyneet 
ennen vuotta 1940. Lisäk-
si kokoelmaan kuuluu myös 
uudemmat, lähes kaikki, ai-
na 2000- luvulle asti ilmes-
tyneet suomalaiset kalakirjat 

ja -lehdet.
Kaikki ovat tervetullei-

ta Kalakirjastoon. Kalakir-
jastosta ei ole uloslainausta, 
mutta tarvittaessa, tekijän-
oikeuksien salliessa, kirjasto 
toimittaa yksittäisiä digiko-

pioita asiakkaille.
Kalakirjasto on auki ti-

pe kello 11-17 puh: 040 
8372587 tai 045 1204705, 
www.suomenkalakirjasto.fi

Heikki Kivinen 
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LC Ylitornion toimintakausi 
päätettiin illallisella Ruotsissa

Bussilla  
Luppiolle
Pitkin syksyä 2021 näkyivät 
rakennustyömaan valot tän-
ne Ylitornion puolelle Lup-
piovaarasta Väylän länsiran-
nalta. Lehtiuutiset kertoivat, 
että sinne rakennetaan ta-
sokasta matkailukeskusta. 
Joulukuussa työt olivat niin 
pitkällä, että keskus voitiin 
avata matkailijoille. Kun sit-
ten kevään mittaan selvisi, 
että paikan ravintola on auki 
myös muille kuin keskuksen 
asukkaille, klubi päätti pitää 
kauden 2021-22 viimeisen 
kokouksen siellä.

Lapland View Lodge kä-
sittää kaksi vierekkäin ole-
vaa isompaa rakennusta, jois-
sa on vastaanotto, ravintola, 
baari ja oleskelutila. Ylempä-
nä rinteessä on vielä kolmas 
iso rakennus, kylpylä. Majoi-
tus on pienissä mökeissä, joi-

ta on kaikkiaan 40 sijoitettu-
na kallioterasseille. Mökeissä 
on toinen pää kokonaan la-
sia, joista avautuu hieno nä-
köala etelän suuntaan Tor-
nionlaaksoon.

Aurinkoisessa kevätsäässä 
lähdettiin Ylitornion Kieva-
rin edestä bussilla kohti Lup-
piovaaraa. Perillä kokoon-
nuttiin ensin ravintolan 
terassille ja nautittiin lasilli-
nen kuohuvaa. Ennen illal-
lista oli myös mahdollisuus 
tutustua alueeseen. Huomio 
kiinnittyi mm. suureen mää-
rään puisia kävelysiltoja sekä 
portaita, joilla mökeille pää-
sy oli tehty mahdollisimman 
helpoksi. Siltoja ja portaita 
on myös hyödynnetty mök-
kien vesijohtojen ja viemäri-
en rakentamisessa, sillä kaik-
ki mökit ovat suoraan kallion 
päällä. Kaivantojen tekemi-
nen kallioon olisi ollut iso 

urakka ja tuskin siihen oli-
si saatu lupaakaan. Illallisen 
jälkeen suunnattiin bussin 
keula taas kohti Ylitorniota.

Aktiviteetteja  
v. 2022
Jokavuotinen aktiviteettim-
me jäänlähtöveikkaus saatiin 
päätökseen 8.5.2022, kun 
jäänlähtömerkki alitti Aava-
saksan sillan. Jäänlähtöarvan 
takasivulla on jäänlähtöpäi-
vät vuodesta 1950 alkaen. 
Melkoinen tilasto veikkaaji-
en tutkittavaksi.

Keväällä luovutettiin kier-
topalkintona kulkeva Paavon 
malja vuodeksi malminet-
sintäyhtiö Mawson Oy:lle. 
Palkinto voidaan luovuttaa 
henkilölle, yhteisölle, järjes-
tölle, yhdistykselle, joka/jot-
ka edistävät Ylitornion tun-
nettavuutta tai kehittävät 
kunnan palveluja sekä nos-

tavat matkailullista imagoa. 
Loppuvuodesta kävivät 

muutamat klubin jäsenet 
Ainolassa valmistamassa jät-
känkynttilöitä. 

Ainola on kartano Ylitor-
nion Pakisjärvellä. Sahan-
omistaja Kurthin 1900-lu-
vun alussa perustama 
kartano on paremmin tun-
nettu eversti Ragnar Nord-
strömin omistamana. Nord-
ström toimi talvisodan 
aikana hankkimalla omalla 
kustannuksellaan Ruotsis-
ta tykkejä Lapin rintamalle. 
Niistä oli apua neuvostoar-
meijan pysäyttämisessä tääl-
lä pohjoisella alueella. Aino-
la on edelleen Nordströmin 
suvun hallussa ja toimii met-
sästyshotellina.

Jätkänkynttilöitä myytiin 
joulun alla kotiin toimitettu-
na ja hyvin menivät kaupak-
si. Myymättä jäi vain muuta-

ma kappale.
Vuoden pääaktiviteetti 

liittyy myös joulun aikaan. 
Klubi on jo pitkään tehnyt 
yhteistyötä Ylitornion Mu-
seo- ja kotiseutuyhdistyksen 
kanssa. Molemmista yhdis-
tyksistä koottu toimikun-
ta on julkaissut Ylitornion 
Joulu-lehden, jota on saa-
nut ostaa eri paikoista Yli-
torniolla. Se on ollut hyvin 
suosittu joulutervehdys Yli-
torniolta pois muuttaneille.

Vuoden 2022  
aikana annetut 
avustukset
Eri aktiviteeteista saadut tuo-
tot on luovutettu vuoden 
2022 aikana mm. kouluille 
stipendeinä ja tapahtuma-
avustuksina, perusturvalau-
takunnan kautta vähävarai-
sille joulurahaksi sekä uuden 
päiväkodin hankintoihin. 

Urheiluseurat  ET-PO ja 
YliVoli sekä partiolaiset ovat 
myös saaneet toiminta-avus-
tusta. Ukrainan sodan uhri-
en auttamiseksi on lähetet-
ty avustusta sekä SPR:n että 
Leijonien Katastrofirahas-
ton kautta. Viimeksi maini-
tun kautta on lähetetty apua 
muuallekin. Lions nuoriso-
toiminta on myös muistettu 
samoin Sri Lankan kummi-
lasta sekä Lastenklinikoiden 
Kummit ry:n joulukeräystä 
syöpää sairastavien lasten hy-
väksi. 

Avustuksien yhteissumma 
nousi reiluun 12000 euroon. 
Toiminta jatkuu leijonahen-
kisenä mottonamme isku-
lause: ”Monta tapaa tehdä 
hyvää”.

Juhani Juvonen

Illallisen jälkeen presidentti Annikka Tuohino luovutti 
aktiivisen jäsenen palkinnon, Marttiinin puukon, lion 
Sirpa Uusimaalle (vas).

Etualalla kylpylä ja oikeassa reunassa ravintola sekä vastaanotto. Taustalla siintää Tornionjoki sekä Ylitornion kir-
konkylä.

Ravintolan terassilla nautittiin lasi kuohuvaa ja ihasteltiin avaraa maisemaa.
Paavon maljan luovuttaja Raimo Myssylä ja vastaanotta-
ja Noora Ahola.

L-piirin vuosikokous, Melvin Jones, 
Arne Ritari ja piirin vuosijuhla
L-piirin kauden 2021–2022 
vuosikokous ja Arne Ritari & 
Melvin Jones & piirin vuo-
sijuhla pidettiin 23.4.2022 
Kylpylähotelli Pohjanran-
nassa Keminmaassa. Ohjel-
massa oli mm. palkitsemi-
sia ja paikallisia esiintyjiä. 
Tilaisuuksia kunnioitti läs-
näolollaan Suomen Lions-
liiton puheenjohtaja Sanna 
Mustonen puolisoineen. Pii-
rikokouksessa valittiin piiri-
hallitus toimintakaudelle 
2022-2023. Piirikuvernöö-
riksi valittiin Jouni Hilke 
LC Rovaniemi/Pöyliö, 1. 
varapiirikuvernööriksi Tii-
na Pesola LC Rovaniemi/
Petronella ja 2. varapiiriku-
vernööriksi Matti Puolakan-
aho LC Pello. Kokouksessa 
palkittiin Heimo Turunen 
Liiton ansiotähdellä ja Raija 
Kylmälä yhden ruusukkeen 
ansiomerkillä. 100 %:n pre-
sidentin ansiomerkillä pal-
kittiin Arto Koivuniemi ja 
Tommi Venäläinen. Kukka-
kimpuin ja muistamisin on-
niteltiin PDG Matti Mälki-
ää ja 1VDG Jouni Hilkeä 
merkkipäivien johdosta. 

Arne Ritari, Melvin Jones 
ja L-piirin vuosijuhlaa vietet-
tiin Pohjanrannan juhlahuo-
neistossa. Juhlassa esiintyi 
Keminmaan nuorisolaulu-
ryhmä ja juhlapuheen piti 
Lions-liiton puheenjohtaja 
Sanna Mustonen. Juhlassa 
luovutettiin Matti Mälkiäl-
le LCIF:n kolmen timan-
tin ja Emma Mälkiälle yh-
den timantin Progressiivinen 
Melvin Jones -pinssi. Arto 
Koivuniemi palkittiin MJ-
jäsenyydellä. Jouni Hilke ja 
Ahti Massa palkittiin Me-
dal of Merit Znsiomerkillä, 
Veijo Nurmikumpu Liiton 
ansiotähdellä ja Kosti Hieta-

la yhden ruusukkeen ansio-
merkillä. Puolisoansiomer-
kin saivat Hilkka Laakso, 
Irma Jakovlev ja Annu Nur-
mikumpu. Piirikuvernöörin 
tunnustuspalkinnon sai Erk-
ki Alakuijala. 

Kauden 2022-2023 
aloituskokous 
Rovaniemellä
L-piirin piirihallituksen 
1. kokous pidettiin Rova-
niemellä Hirvaalla 3.9. hie-
nossa Hotelli Metsähirvaassa. 
Ennen kokousta jutusteltiin 
jäsenten kuulumisia kesän 
jälkeen. Kokouksen aluk-
si katsottiin Kansainvälisen 
presidentin Brian Sheehanin 
videotervehdys, jonka jälkeen 
perinteisesti laulettiin Leijo-
nahenki. Kokous vietiin läpi 
asialistan mukaisesti ja run-
saasti käytiin keskusteluja 
kaikista asioista. Kokouksessa 
myös palkittiin piirihallituk-
sen jäsen lion Liisa Isomaa 
sekä I alueen 3. lohkon pu-
heenjohtaja Pekka Maija-
la ansiokkaasta toiminnasta 
piirihallituksessa.

Piirihallituksen  
2. kokous  
Pikku-Syötteellä
Kauden 2. piirihallituksen 
kokous pidettiin 19.11. Pik-
ku-Syötteellä Pudasjärvel-
lä. Kokous pidettiin asialis-
tan mukaisessa järjestyksessä 
kuunnellen kaikkien eri toi-
mialojen ja lohkojen pu-
heenjohtajien puheenvuo-
rot. Varapiirikuvernööri ja 
koulutuskoordinaattori Tiina 
Pesola kertoi mm. huomioi-
taan klubivierailuista. Klubit 

ovat erilaisia ja ainutkertaisia, 
mutta kaikilla on tavoitteena 
palvelu. Klubit ovat ylpeitä 
omista palveluistaan ja niissä 
korostuu paikallisuus. Nykyi-
nen koulutuskoordinaattori 
kertoi myös koulutuskoor-
dinaattorin vakanssin olevan 
avoinna ensi kaudelle suosi-
tellen tehtävää. Koulutusta 
liiton puolelta saa runsaasti. 

Varapiirikuvernööri Mat-
ti Puolakanaho kertoi Uusia 
ääniä -aloitteesta. Lapissa on 
kaksi New Voices -koordi-
naattoria, jona on Puolakan-
ahon lisäksi Vappu Jokela. 

GMT-koordinaattori eli 

jäsenjohtaja Liisa Isomaa 
kertoi mm. käynneistään 
lohkojen kokouksissa sekä 
myös Rovaniemen ukrai-
nalaispakolaisista, joille yk-
sityishenkilöiden perustama 
Stand with Ukraina -ryhmä 
kerää mm. tällä hetkellä tal-
vivaatteita. Leijonat lähti-
vät tähän mukaan ja klubit 
on haastettu osallistumaan 
ukrainalaisten auttamiseen. 
GST-koordinaattori Tuomo 
Romakkaniemi kertoi stra-
tegiatyöstä ja sen nykytilan-
teesta. 

Kokouksessa valittiin 
myös Rauhanjulistekilpai-

Piirihallituksen kokouksessa Pikku-Syötteellä Leijonahenkeä laulamassa varapiiri-
kuvernöörit Matti Puolakanaho ja Tiina Pesola, sihteeri Anne Sandberg ja piirikuver-
nööri Jouni Hilke.

Piirikokouksessa Veijo Nurmikumpun palkitsemina Raija Kylmälä, Arto Koivuniemi, 
Heimo Turunen ja Tommi Venäläinen.

Kokouksen alussa kunnioitettiin kauden 2021 – 2022 edesmenneiden jäsenien muis-
toa kynttilän sammuttamisella ja Keminmaan kirkkoherra Ari Rautakosken puheen-
vuorolla. Puheenvuoron jälkeen lähetettiin seppelpartio sankarihaudalle.

Pikku-Syötteellä piirihallituksen kokousväkeä osallistumassa kokoukseen.

Rauhanjuliste-
kilpailun piirin 
parhaaksi valit-

tiin LC Rovanie-
mi Ounasvaaran 
tukeman Ranta-

vitikan koulun 
oppilaan Luisa 

Elina Kokkarisen 
työ. 

Suomen Lions-liiton pu-
heenjohtaja Sanna Musto-
nen kertoi liitossa meneil-
lään olevista tapahtumista 
ja tulevista tapahtumista 
ja hankkeista. 

Piirin vuosikokouksessa Keminmaassa oli runsaasti osallistujia kuuntelemassa tärkeitä piirin asioita.

Mielenkiintoisia klubikuvia katselemassa Mirja Torvela 
ja L-piirin viestintävastaava Helena Tuulaniemi.

lun piirin voittajatyö. Esillä 
oli kaikki klubien toimitta-
mat työt Rauhanjulistekil-
pailuun. Äänestyksen tulok-
sena voittajaksi selviytyi LC 
Rovaniemi Ounasvaaran tu-
keman Rantavitikan koulun 
oppilaan Luisa Eliina Kok-
karisen työ, toiseksi tuli LC 
Pudasjärvi Hilmojen tuke-
man Syötteen koulun Julia 
Partalan työ ja kolmanneksi 
LC Keminmaan Neidonken-
kien tukeman Pölhön koulun 
Adalmina Ronkaisen työ.

Helena Tuulaniemi,
 piirin tiedottaja,

 kuvat Heimo Turunen
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Kemijoen 
jäätilanne aiempia 

vuosia haastavampi

LC Sodankylä lahjoitti 20 000 euroa

Esteetön kalastuspaikka 
Sodankylään

Lions Club Sodankylän pe-
rustamisjuhlaa vietettiin 
26.11.1960. Klubin 60 vuo-
tistapahtumaa oli suunnitel-
tu jo pitkään ja klubi oli ke-
rännyt useamman vuoden 
varoja suurempaan lahjoi-
tukseen. Helmi- maaliskuus-
sa 2020 maailmalla raivon-
nut koronaepidemia sotki 
kuitenkin juhlasuunnitelmat 
ja yhteistä kokoontumista ei 
pystytty järjestämään. 

Joka tapauksessa klubissa 
mietittiin suuremmalle lah-
joitukselle sopivaa kohdetta. 
Juhlavuoden presidentti Sari 
Nikula otti yhteyttä Sodan-
kylän kuntaan ja tiedusteli 
mahdollista sopivaa kohdet-
ta lahjoitukselle. Sodankylän 
kunnasta Henna Illikainen 
kertoi osallistavasta budje-
toinnista, missä kuntalai-
set pääsevät vaikuttamaan 
mihin lahjoitus käytetään. 
Osallistavassa budjetoin-
nissa olivat sitten mukana 
Lions Club Sodankylä, So-
dankylän kunta ja TE-kes-
kus hankkeen kautta. 

Kuntalaiset saivat esittää 
toiveita ja Sodankylän kunta 
valitsi ehdotetuista kohteis-
ta viisi ehdotusta jatkoon. 

Avajaisnauhan katkaisivat presidentti Seppo Törmänen, kunnanjohtaja Jari Rantapel-
konen sekä tekninen johtaja Matias Yliriesto.

Esteetön kalastuspaikka sijaitsee Jeesiöjoen sillan poh-
joispuolella.

Leijonat, kuntalaiset ja lehdistö tutustumassa yhteen 
kalastuspisteeseen.

Lions Club Sodankylä pu-
dotti vielä kaksi kohdetta 
pois ja jäljelle jääneistä kol-
mesta kohteesta kuntalaiset 
sitten äänestivät parhaan. 
Äänestys tapahtui nettiäänes-
tyksenä ja voittajaksi valikoi-
tui esteetön kalastuspaikka. 
Lions Club Sodankylä lah-
joitti 20 000 euroa esteettö-
män kalastuspaikan rakenta-
miseen. Varat lahjoitukseen 
on kerätty klubin aktiviteet-
tien, lähinnä Martinpilkin 

tuottojen kautta.
Kalastuspaikan rakenta-

minen alkoi kesällä 2021 
ja saatettiin loppuun kesän 
2022 aikana. Kalastuspaik-
ka sijaitsee Jeesiöjoen sillan 
pohjoispuolella koirapuis-
ton ja jäähallin läheisyydes-
sä. Kalastuspaikalle on estee-
tön pääsy ja siitä on helppo 
suorittaa ongintaa. Esteet-
tömän kalastuspaikan vih-
kijäiset järjestettiin 6.loka-
kuuta 2022. Paikan vihkivät 

käyttöön kunnanjohtaja Jari 
Rantapelkonen, Lions Club 
Sodankylän presidentti Sep-
po Törmänen sekä kunnan 
tekninen johtaja Matias Yli-
riesto. Avajaisten nauhan 
katkaisun jälkeen tarkastet-
tiin kalastuspaikka ja juotiin 
Sodankylän Sotilaskotiyh-
distyksen tarjoamat munk-
kikahvit. 

Jari Haavisto,
 kuvat Jukka Rautio 

Rovaniemen jäätilanne 21.11.2022.

Jäänlähtöarvat ovat jälleen 
Rovaniemellä myynnissä 
ja itse merkki viedään Lai-
naalle helmikuun aikana. 
Merkki on ollut keväisin 
omalla paikallaan jo vuo-
desta 1959 lähtien LC Ro-
vaniemen toimesta. 

Seuraan työni puolesta 
Kemijoen virtaamaa läpi 
vuoden ja talviaikana si-
tä tulee katseltua erityisen 
tarkasti. Alkutalvesta jo-
keen jäädytetään jääkansi 
pitkää talvea varten, jotta 
vesivoimatuotanto ja vir-
kistyskäyttö onnistuu tal-
ven pimeimpinäkin het-
kinä.

Kuluvana syksynä jää-
dytysjuoksutukset aloitet-
tiin marraskuun puolivä-
lissä hyvän pakkasjakson 
siivittämänä. Edellisten 
vuosien kaltaisia syystul-
via ei tänä syksynä saatu ja 
työ päästiin tekemään rau-
hallisissa virtaamissa.  

Jäädytysjuoksutukset 
onnistuivat poikkeuksel-
lisen hyvin ja esimerkiksi 
Rovaniemen alue jäätyi jo 
marraskuun 21. päivän tie-
noilla, eli aiempia vuosia 
nopeammin. Joki sai jäätyä 
rauhassa muutaman viikon 
ajajan sään ollessa kohtuul-
lisen selkeä ja joen virtaa-
ma pidettiin tasaisena.

Marraskuun lopulla saa-
puivat lumisateet. Lyhy-
en ajan sisällä satoi 30cm 
lunta, joka loi jääkannen 
päälle eristävän kerrok-
sen. Eristekerros hidasti 
jäätymistä ja keräsi vielä 
ohuen jääkerroksen pääl-
le painoa, joka nosti vettä 
jäälle. Samalla jäänpäälle 
tullut paine söi alapuolelle 
jo muodostunutta teräsjää-
tä ohuemmaksi. 

Saimme joulukuussa 
Kemijoen valuma-alueen 
eri osista tietoa, että vettä 
oli noussut jäälle paikoin, 
jopa 30 cm. Virkistyskäyt-
tö ja talviajan verkkopyyn-
ti oli käytännössä mahdo-
tonta. Veden nouseminen 
jäälle on jokavuotinen il-
miö, joka tapahtuu niin 
säännöstellyillä kuin myös 
säännöstelemättömillä ve-
sistöalueilla.

Kuluvana talvena vet-
tä nousi jäälle paikoin rei-
lusti normaalia enemmän 

hyvästä jääkannesta huoli-
matta. Samalla kun lumi-
sateet nostivat vettä jäälle, 
niin satanut lumi aiheut-
ti avonaiseen jokiveteen 
suppoa. Suppoa muodos-
tui hieman normaalia tal-
vea enemmän, mutta siitä 
ei aiheutunut ympäristölle 
haittaa. Perinteisen jääpa-
dot Kemijoella olivat Oi-
karaisen ja Rovaniemen 
alueella. 

Miksi jääpatoja 
ja niiden liikkeitä 
seurataan?
Virtaavassa vedessä jääki-
teet kerääntyvät kuvassa 
näkyvällä tavalla jäälau-
toiksi tai voivat jäätyä jo-
pa pohjaan kiinni. Suppo-
pato tai pohjajää muuttaa 
joen virtausta ja muodos-
taa sula-alueita yllättäviin 
paikkoihin. Suppopadot ja 
pohjaan jäätyneet jäämassa 
liikkuvat talven aikana ja 
joen virtaussuunta muut-
tuu kesken talven. Rova-
niemellä tämä on hyvin 
nähtävissä Ounaskoskessa, 
jossa jokiuoman päävirta-
us on vaihtanut paikkaa jo 
kolmesti kuluvalle talvelle. 
Nyt tammikuun puolivä-
lissä se näyttää asettuneen-
sa normaaliin uomaan kau-
punginpuoleiselle rannalle. 
Jäällä, etenkin jokijäällä 
liikkuminen vaatii vank-
kaa paikallistuntemusta ja 
sinne ei pidä mennä miet-
timättä. Onkin tärkeä, et-
tä pidämme huolta muis-
ta ja ohjeistamme etenkin 
turisteja pysymään poissa 
vaarallisista paikoista, he 
eivät välttämättä ymmärrä 
vaaraa. Tiedotamme joki-
alueilla havaitsemistamme 
muutoksista Lapin ELY-
keskuksen asiantuntijoita 
ja he jakavat tietoa maa-
kuntaan. Saumaton hyvä 
yhteistyö on erittäin tärke-
ää läpi vuoden. 

Turvallista 
lopputalvea 

kaikille ja pidetään 
kanssaliikkujasta 

huolta! 

Heikki Poikela, 
Kemijoki Oy

Koko maailmaa järkyttänyt 
Venäjän hyökkäyssota Ukrai-
naan on pakottanut miljoo-
nat ukrainalaiset jättämään 
kotinsa ja etsimään turvaa 
kotimaansa ulkopuolelta. 
Ukrainalaisten pakolaisuus 
on näkynyt myös L-piirin 
alueella. Piirimme alueella 
asuu tällä hetkellä yli 1500 
ukrainalaista pakolaista ja 
todennäköistä on, että uk-
rainalaisten pakolaisen mää-
rä tulee lähikuukausina kas-
vamaan vielä useilla sadoilla 
henkilöillä. 

Ukrainalaisten pakolais-
ten tulo on aktivoinut myös 
lionit toimimaan eri puolil-
la L-piiriä.  

Rovaniemeläisten lio-
nit ovat tehneet yhteistyö-
tä lokakuusta alkaen Stand 
with Ukraine Rovaniemi 
-vapaaehtoisryhmän kanssa. 
Stand with Ukraine Rova-
niemi-ryhmä pyörittää enti-
sen päiväkodin tiloissa Ri-
tarinteen avustuskeskusta, 
mistä jaetaan Rovaniemellä 
ja ympäristökunnissa olevil-
le ukrainalaisille pakolaisil-
le yksityishenkilöiden ja yri-
tysten lahjoittamia tuotteita. 
Käytetyt ja osin myös uudet 
talvi- ja muut vaatteet, ken-
gät, kodin tavara, lelut ja har-
rastusvälineet ovat löytäneet 
avustuskeskuksen kautta 
tiensä ukrainalaisen pakolai-
sen käyttöön. Lionit useista 
rovaniemeläisistä klubeista 
sekä Posion klubista ja Livon 
liitännäisklubista ovat olleet 
viikottain mukana lahjoitus-
ten vastaanottamisessa ja la-
jittelussa sekä tavaran esille 
laittamisessa ja avustuskes-
kuksen siistinä pitämisessä. 
Työtä on ollut paljon, sillä 
sekä rovaniemeläisten ihmis-
ten ja yritysten lahjoitushalu 
että ukrainalaisten avuntar-
ve on ollut suurta. Avustus-
keskuksen toiminta on kiin-
nostanut paikallista mediaa 
ja myös lionit ovat saaneet 
paikallismedian kautta poik-
keuksellisen paljon positii-
vista julkisuutta. 

Avustuskeskusavun lisäksi 
rovaniemeläiset klubit yhdis-
tivät voimansa joulun alla ja 
hankkivat lähes 100:lle ala-
ikäiselle ukrainalaiselle lap-
selle ja nuorelle pienen jou-
lulahjan. 

Myös Pellon, Ranuan, 
Kemijärven ja Kuusamon 
klubit ovat auttaneet paikka-
kunnilla olevia ukrainalaisia 
pakolaisia mm. lahjoittamal-
la heille lämpimiä vaatteita, 
kodin tavaraa ja polkupyö-
riä. Pellon klubi on järjestä-
nyt ukrainalaisten auttami-
seksi myös lipaskeräyksen 
sekä mahdollistanut yhdessä 
muiden kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa ukrai-
nalaisen talvijuhlan järjestä-
misen. Pellon ukrainalaisten 
pellolaisille auttajilleen jär-
jestämä kiitosjuhla, jossa oli 
tarjolla ukrainalaista ruo-
kaa ja ukrainalaisten lasten 
musiikki- ja tanssiesityksiä, 

L-piirin lionit tekevät vapaaehtoistyötä sotaa 
paenneiden ukrainalaisten auttamiseksi

Rovaniemeläisten klubien joululahjojen luovutustilaisuudessa LC Rovaniemen, LC 
Petronellojen, LC Pöyliön ja LC Ronjien edustajat, Stand with Ukraine Rovaniemi 
-ryhmän edustajat ja kaksi ukrainalaista nuorta.

Vasemmalla ja keskellä ukrainalainen Pellossa asuva 
nuori ja oikealla pellolainen vapaaehtoinen myymäs-
sä arpoja ukrainalaisten järjestämässä kiitosjuhlassa. 
Pöydällä ukrainalaisia leivonnaisia ja muita arpajaispal-
kintoja.

Leijonia, Stand wiht Ukraine Rovaniemi -ryhmän jäseniä ja muita vapaaehtoisia  
Ritarinteen avustuskeskuksessa ensimmäisen talkoopäivän jälkeen.

oli yleisömenestys. Juhlan 
tuotto toimitetaan Kirkon 
ulkomaanavun kautta Uk-
rainaan. Ukrainan kansal-
lislaulu päätti koskettavan 
ja erittäin lämminhenkisen 
juhlatilaisuuden. 

Ukrainalaisten auttami-
nen on antanut myös lioneil-
le poikkeuksellista merkityk-
sellisyyden tunnetta, joista 
esimerkkeinä muutama lio-
nien ääneen lausuma ajatus. 

”Sota Euroopassa on jota-
kin, mitä en osannut kuvitel-
la. Tuntuu tärkeältä, että voi 
tehdä jotakin konkreettista 
sotaa paenneiden hyväksi.”

”Mieti, ukrainalainen äi-
ti katseessa kiitollisuus läm-
pimästä toppatakista tai 
kohtuukuntoisesta paistin-
pannusta tai ukrainalainen 
lapsi silmissä ja suupielissä 
ilo pehmolelusta tai legopus-
sista. Yhteistä kieltä ei tarvi-
ta – molemminpuolinen kii-
tollisuus ja vapaaehtoistyön 
merkitys välittyy ilman sa-
noja.”     

”Ai miksi tuntuu tärkeäl-

tä olla mukana? Uskon, että 
kuka vain voi päätyä tarvit-
semaan apua koska vaan. Ei 
voi tietää, mihin elämä heit-
telee ja kuka meistä on seu-
raava avuntarvitsija. Minä 
autan nyt, kun voin ja seu-
raavaksi minä tai joku lähei-

seni voi olla autettava.”
”Ukrainalaisten auttami-

nen on antanut minulle syyn 
olla sitoutunut ja tekevä li-
on.”

Liisa Isomaa, 
LC Rovaniemi 

www.asianajoisomaa.fi

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi   www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy

KAIKENLAISET 
sivunvalmistus- ja painopalvelut 

kauttamme.

Joulumieltä Inarin lapsiperheille
Inarin kunnan alueella toi-
mivat lionsklubit ovat jo 
vuosien ajan lahjoittaneet 
joulun alla vähävaraisil-
le ja tuen tarpeessa oleville 
lapsiperheille ostokortteja 
paikkakunnan kauppoihin. 
Viime jouluna klubit lah-
joittivat ostokortteja yhteen-
sä 1 600 euron edestä.

-LC Ivalo lahjoitti tuhat 
euroa ja kirkonkylän Anar-
Inari 600 euroa, joten on-
han tämä ihan hyvä summa 
jaettavaksi lahjakortteja lap-
siperheille. Lionithan eivät 
tietenkään itse näitä kortteja 
jaa, vaan tuttuun tapaan sen 
tekee Inarin kunnan sosiaa-
litoimi, joka koordinoi kor-
tit apua tarvitseville. Sosiaa-
litoimessa on paras tietotaito 
tähän asiaan, kertoo LC Iva-
lon presidentti Henry Kesti.

Joulumielen ostokortteja luovuttamassa LC Ivalon 
Matti Erik Hakkarainen Inarin kunnan sosiaalitoimea 
edustaneelle Tiina Kanniaiselle.

-Lionien lahjoittamat osto-
kortit tulevat tosi tarpeeseen. 
Tuen tarve ei ole ainakaan vä-
hentynyt, kun miettii, kuinka 
kaikki on nyt kallistunut. Ha-
luan lähettää kiitoksen kaikille 
muillekin, jotka ovat nyt jou-
lun alla tukeneet Inarin kun-
nan lapsiperheitä, yksinasuvia 
ja muita tuen tarpeessa olevia 
sosiaalitoimen kautta. Monet 
yhteisöt ja yksityiset ovat nyt 
halunneet osoittaa konkreet-
tista joulumieltä apua tarvitse-
ville, kertoi sosiaalityönjohtaja 
Tiina Kanniainen.

Inarin kunnan alueella toi-
mivat Lions-clubit muistivat 
myös Ukrainaa joulun alla. 
Ukrainassa on huutava pula 
aggregaateista, joten Ivalon 
ja Inarin klubit ovat muka-
na Suomen Lions-liiton ke-
räyksessä, joka toimittaa ag-

gregaattien muodossa valoa 
ja lämpöä Ukrainaan. 

–Meiltä lähtee yksi ben-
siinikäyttöinen aggregaatti, 
kertoi Kesti.

Vuosikymmeniä vanha 
perinne on jo se, että Iva-
lon lionit jäädyttävät satoja 
jäälyhtyjä Ivalon hautaus-
maantien varrelle. Kyntti-

läkuja on jouluaaton iltana 
huikaisevan kaunis, etenkin, 
kun seurakunta sammuttaa 
katulyhdyt illan ajaksi. Iva-
lon kylässä joulua viettävät 
kansainväliset matkailijatkin 
käyvät ihailemassa kynttilä-
kujaa.

Jaakko Peltomaa 

• Revontuli-disko  • Revontuli-disko  
• Karaokea   • Karaokea   
• Kokko syttyy klo 22.45 • Kokko syttyy klo 22.45 
• Ilotulitus päättää  • Ilotulitus päättää  
  kesäkauden klo 23.45  kesäkauden klo 23.45

Venetsialaiset  Venetsialaiset  
JyrkkäkoskellaJyrkkäkoskella
La 26.8.2023 klo 20-02 La 26.8.2023 klo 20-02 
Jyrkkäkoskella PudasjärvelläJyrkkäkoskella Pudasjärvellä

Rytilammentie 78, 93100 PudasjärviRytilammentie 78, 93100 Pudasjärvi

TANSSIORKESTERITANSSIORKESTERI
TANSSITTAA TANSSILAVALLLA!TANSSITTAA TANSSILAVALLLA!

Tule! Näe! Koe!Tule! Näe! Koe!
Tervetuloa!Tervetuloa!

Jyrkkäkoski

K-18K-18
Järjestää: Lions Club 
Pudasjärvi, yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijat 

Lippu: 20€

www.katri-fysiokv.fi   Pudasjärvi

Katri Virtanen
0400 767 795
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Arne Ritari Säätiön 
historia, toiminta ja 

tarkoitus
Vuonna 1986 perustettiin 
Suomeen oma säätiö Lions 
toiminaan tukemiseksi ja 
säätiö sai nimensä suoma-
laisen Lionismin kummin 
Arne Ritarin mukaan Arne 
Ritari Säätiö.

Yhtenä syynä säätiön 
perustamiseksi oli toivo-
mus ideoida järjestölle yh-
tenäinen suositus jäsenis-
tön palkitsemiseksi hyvistä 
suorituksista tai henkilö-
kohtaisina merkkipäivinä. 
Esille tuli idea rahaston 
tai säätiön perustamises-
ta, johon voisi onnittelui-
hin käytettävät varat ohja-
ta ja sieltä edelleen käyttää 
”Lions etiikan” mukaisesti. 

Säätiön tarkoituksena 
on tukea ja edistää Suomen 
lionsklubien hyvänteke-
väisyyteen johtavia aktivi-
teetteja sekä vaalia Suomen 
Lions toiminnan kummin, 
Arne Ritarin, elämäntyötä 
maamme Lions toiminnan 
perustamisessa. Säätiö to-
teuttaa tarkoitustaan jaka-
malla apurahoja Suomen 
Lions-liitto ry:n jäsenklu-
bien omille ja yhteisille 
piiri- tai liittotason akti-
viteeteille sekä tukemalla 
muutenkin suomalaista 
Lions toimintaa.

Alusta alkaen säätiötä 
ja sen toimintatapoja on 
kehitetty jatkuvasti. Halli-
tuksen piirissä kehitettiin 
myös arvostettu Arne Ri-
tari -kilta jonka jäseneksi 
hyväksytylle lionille myön-
netään Lions-ritarin nimi 
ja arvo 11.6.1994 vahvis-
tettujen killan sääntöjen 
mukaisesti.  Lions-Rita-
reille on 2016 alkaen tul-
lut mahdollisuus Pro Ri-
tariuteen. 

Lions-ritarit
Merkittävä huomionosoi-
tus klubin kokeneelle, ak-
tiiviselle jäsenelle on Ar-
ne Ritari-killan jäsenyys. 
Lions-Ritariutta jäsenel-
leen hakee klubihallitus ja 
nimityksen myöntää sääti-
ön hallitus. Lions-Ritareille 
on 2016 alkaen tullut mah-
dollisuus Pro Ritariuteen. 
L-Piirissä on 2023 vuoden 
alussa 78 Lions-Ritaria ja 
kaksi Pro Ritaria. Uusia Ri-
tareita ei piiriin ole saatu 
kuluneen vuoden aikana. 
L-piirin Ritari juhla järjes-
tetään yhdessä Melvin Jo-
nes juhlan kanssa L-piirin 

vuosikokouksen iltajuhlan 
yhteydessä 22. huhtikuuta 
2023. Siellä olisi hieno ja 
juhlallinen tilaisuus lyödä 
uusia Ritareita.

Arne Ritari 
-säätiön adressit
Arne Ritari –säätiön adres-
si sopii muistamiseen niin 
ilon kuin surunkin päivä-
nä. Adressipakkauksessa on 
neljä erilaista kuva-aihetta 
eri tilanteiden varalta. Sää-
tiön kotisivuilta löytyy oh-
jeet, kuinka voit lisätä ha-
luamasi kuvan adressiin. 
Mm. ylioppilasonnittelui-
ta varten on mukana myös 
kirjekuori, johon voi sul-
kea mahdollisen shekin tai 
rahalahjan.

Klubien Leijonat voivat 
hankkia adresseja klubinsa 
ARS-Leijonalta. Kun klu-
bi tarvitsee lisää adresseja, 
klubin ARS-Leijona tilaa 
niitä piirin L-piirin AR-
toimikuntapuheenjohta-
jalta tai kätevästi Arne Ri-
tari-säätiön sivujen kautta.

Kun Kansainvälisen 
Lions järjestön Kampan-
ja100 Suurkeräys 2018 – 
2022 on viimein päättynyt 
ja korona pandemian aihe-
uttamat kokoontumis- ta-
pahtumien järjestämisra-
joitukset ovat ohi, toivon 
että myös L-piirin klubit 
aktivoituisivat tukemaan 
tätä kotimaista säätiötä 
ja käyttämään enemmän 
adresseja ja myös palkit-
semaan jäseniään hyvistä 
suorituksista ja aktiivisuu-
desta Ritari- tai Pro Ritari 
arvolla. Vain siten voimme 
yllä pitää AR-Säätiön mah-
dollisuuksia tukea Suomen 
Lions-klubien avustamisia 
ja tärkeitä ja arvokkaita 
projekteja.

Ohjeet apuraha-ano-
muksiin, Ritari- ja Pro 
Ritari-hakemuksiin ja 
ARS-adressien tilaamisiin 
löytyvät Säätiön, Lions-
Liiton ja L-piirin sivuilta. 
L-piirin Ritari päivitetyt 
nimilistat löytyvät allekir-
joittaneelta, jos tarvetta 
varmistaa tietoja. Autan ja 
tuen piirin klubeja ja lei-
jonia myös muissa ARS-
asioissa.

Matti Mälkiä, LC Posio
040 766 6650, 

m.malkia@pp.inet.fi 

Lohkofoorumeissa uusia tuulia 
- Piirin GAT-ryhmä mukana 

entiseen tapaan
Piirin GAT-ryhmä Tiina Pe-
sola (koulutus), Tuomo Ro-
makkaniemi (palvelu) ja Liisa 
Isomaa (jäsenyys) ovat jatka-
neet osallistumista lohko-
foorumeihin viime kaudel-
la käyttöönotetulla tavalla. 
Tammikuun loppuun men-
nessä GAT-tiimi on ollut 
mukana Keminmaassa järjes-
tetyssä Kemin, Keminmaan, 
Simon ja Tervolan klubien 
lohkofoorumissa, Kuusamos-
sa järjestetyssä Kuusamon 
klubien lohkofoorumissa, 
Ranualla järjestetyssä Pu-
dasjärven, Posion ja Ranu-
an klubien lohkofoorumissa 
sekä kahdesti Rovaniemellä 
järjestetyssä Rovaniemen ja 
Kemijärven klubien lohko-
foorumissa. Foorumeissa on 
kerrottu myös GAT-tiimiin 
kuuluvan Helena Tuulanie-
men (viestintä) terveiset loh-
kojen klubeille. Helmikuun 
alussa GAT-tiimi vierailee 
Saariselän lohkofoorumissa 
ja pääsee ensimmäistä kertaa 
olemassaolonsa aikana tapaa-

maan Enontekiön, Kittilän, 
Muonion, Inarin ja Sodan-
kylän klubien jäsenistöä. Saa-
riselän jälkeen kevättalvella 
vuorossa on Pellon, Tornion 
ja Ylitornion klubien lohko-
foorumiin osallistuminen. 
Näiden kahden viimeisen 
lohkofoorumin jälkeen GAT-
tiimillä on ollut ilo tavata jä-
senistöä ja vaihtaa ajatuksia 
kaikissa lohkoissa. Lohkofoo-
rumiin osallistuminen ja klu-
bien kuulumisten välittämi-
nen piirihallitukselle on ollut 
GAT-tiimille tärkeä ja hyvin 
mieluisa tehtävä. Toivotta-
vasti kohtaamiset ovat olleet 
hyödyllisiä myös klubien ja 
jäsenistön näkökulmasta.   

Lohkojen puheenjohtajat 
ovat uudistaneet lohkofoo-
rumin konseptia kuluvalla 
kaudella raikkaalla tavalla. 
Klubikuulumisten, GAT-
ryhmän puheenvuorojen ja 
vilkkaan keskustelun lisäksi 
Kuusamon lohkofoorumissa 
Kuusamon kaupungin edus-
taja kertoi lajittelusta ja jät-

Ranuan kunnan kotouttamiskoordinaattori Iryna Ki-
vilahti kertoo Ranuan ukrainalaisten tilanteesta lohko-
foorumin osallistujille. 

Kuusamon leijonat kuuntelevat tarkkaavaisina kaupungin edustajan mielenkiintoista alustusta lajittelusta ja jätteen 
käsittelystä. 

teenkäsittelystä. Ranuan loh-
kofoorumiin oli kutsuttu 
Ranuan kunnanjohtaja Tuo-
mas Aikkila, joka kertoi Ra-
nuan kunnan strategiatyöstä 
ja muista kunnan kuulumi-
sista sekä kotouttamiskoor-
dinaattori Iryna Kivilahti, 
joka kertoi Ukrainasta Ra-

nualle tulleiden pakolaisten 
tilanteesta. Saariselän loh-
kofoorumin ohjelmassa on 
varsinaisen kokousohjelman 
lisäksi ainakin yhteinen ruo-
kailu ja keilausta.  

Liisa Isomaa

Simossa lahjoituksia 
nuorille ja ikäihmisille 
LC Simo lahjoitti joulu-
kuussa ruokakaupan lah-
jakortteja tukeakseen vä-
hävaraisia ja heikossa 
asemassa olevia simolaisia 
perheitä. Lahjakortit jaet-
tiin perheisiin Simon seu-
rakunnan diakoniatyön 
välityksellä. Diakonia-
työntekijä Ritva Lampela 
kiitti lämpimästi lahjoi-
tuksesta todeten lahjoi-
tusten tulevan tarpeeseen. 
Hän kertoi, että tänä päi-
vänä lapsiperheiden lisäksi 
myös ikäihmisiä on avun 
tarpeessa. 

Viime vuonna LC Simo 
lahjoitti stipendejä Simon 
yläkoulun oppilaille taito-
aineista, lokakuussa lahjoi-

tettiin polkulaite Simon 
ikäihmisten päivätoimin-
taan sekä marraskuussa 
klubi tuki siirrettävän ge-
neraattorin hankintaa uk-
rainalaisten auttamiseksi. 

LC Simo kerää varoja 
hyväntekeväisyyteen eri ta-
pahtumien lisäksi muun 
muassa yksityisiltä henki-
löiltä pullonpalautuksista 
saaduilla lahjoitusrahoilla. 
Keräyslaatikot löytyvät si-
molaiskauppojen pullon-
palautusautomaattien yh-
teydestä. 

Kevään 2023 varainke-
ruukampanjan klubi aloit-
taa myymällä jäänlähtö-
veikkausarpoja.

Minna Pirnes 

Ruokakaupan lahjakorteilla tuettiin vähävaraisia 
ja heikossa asemassa olevia simolaisia perheitä. 
Kuvassa Ritva Lampela, Markku Kylmälä ja Minna 
Pirnes.

Lokakuussa lahjoitettiin polkulaite Simon ikäih-
misten päivätoimintaan. 

Pellon klubilla 65-vuotisjuhla
LC Pellon toimintakausi 
aloitettiin elokuussa talkoo-
töillä. Klubilaiset maalasivat 
Ponnen urheilukentän huol-
torakennuksen presidentti 
Anitta Ojanperän johdolla. 
Ensin rakennuksesta raavit-
tiin vanha maali pois (mitä 
oli vielä jäljellä), sitten se sai 
uuden maalin pintaan. Jon-
kin verran vaihdettiin uutta 
lautaa pahimpiin paikkoihin.

Pelloon saapui elo-syys-
kuun vaihteessa ukrainalai-
sia pakolaisia. Leijonat 
osallistuivat myös osaltaan 
kaikenlaisten tarvikkeiden 
keräämiseen. Heille kun-
nostettiin mm. parisenkym-
mentä polkupyörää. Tam-
mikuussa osallistuimme 
ukrainalaisten, seurakunnan 
ja usean järjestön toteutta-
maan “Ukrainalaiseen tal-
vijuhlaan”. Seurakuntakoti 
oli sananmukaisesti nurkkia 
myöten täynnä väkeä nautti-
massa ukrainalaisesta ruoasta 
ja lasten esityksistä.

Lokakuussa osallistuimme 
“Vie vanhus ulos” -tapahtu-
maan ja luovutimme neuvo-
laan vauvapeittoja. Marras-
kuussa järjestimme Pellon 
kunnan perhetyön kanssa jo 
perinteeksi muodostuneen ja 
huippusuosion saavuttaneen 
Joulupuu-keräyksen. Lisäksi 
järjestimme yhteistyössä Pel-
lon seurakunnan kanssa “Au-
ta lasta, auta perhettä” -jou-
lukeräyksen.

Varainhankintaa on myös 
harrastettu. Talkoolaiset teki-
vät jätkänkynttilöitä ja klubi 
osallistui Pellon joulumyy-
jäisiin, saldona hyvä tuotto.

Tammikuussa klubim-
me juhli 65-vuotista taival-
ta Pellonhovi-ravintolassa. 
Juhlapuhujaksi oli kutsut-
tu PCC Sanna Mustonen. 
L-piirin kuvernööri Jouni 
Hilke puolisonsa kanssa oli 
mukana juhlassa, samoin 
edustajia tuli myös naapu-
riklubeista. Hyvän ruoan li-
säksi nautimme Emmy-trion 
mukaansatempaavasta mu-
siikista. Juhlan alussa Eero 
Mäntyrannan patsasrahas-

Ukrainalaisten kiitos Pellon klubille lahjoituksista.

Presidentti Anitta Ojanperä ja PCC Sanna Mustonen luovuttivat 65-vuotisjuhlassa 
Melvin Jones -palkinnon Reijo Mäelle. 

Talkoolaiset tekivät jätkänkynttilöitä, joista joulumyy-
jäisissä saatiin hyvä tuotto.

Toimintakausi aloitettiin maalaamalla Ponnen urheilukentän huoltorakennus. 

ton edustaja ja leijona Vesa 
Mäntyranta jakoi stipendejä 
pellolaisille urheilijoille ja ur-
heilunedistäjille. Klubi antoi 
puolestaan stipendit MLL:n 
Pellon osastolle ja Pellon par-
tiolaisille. Presidentti Anit-

ta Ojanperä ja PCC Sanna 
Mustonen jakoivat klubilai-
sille ansiomerkkejä ja Mel-

vin Jones -palkinnon Reijo 
Mäelle. 

Leena Lassila Neidonkengät aktiivisina
LC Keminmaa/Neidon-
kenkä on perustettu vuon-
na 1998 ja se vietti char-
ter-juhlaansa marraskuussa 
1998 Kemissä jäänmurta-
ja Sammolla. Klubilla tulee 
piakkoin täyteen 25 vuotta 
aktiivista liontyötä. Koron-
avuosien hiljaisemman jak-
son jälkeen olemme jälleen 
palanneet viime ja tällä kau-
della teams-tapaamisista live-
tapaamisiin.

Syyskuussa järjestimme 
metsätaitokilpailuihin kah-
vituksen eväsleipineen sekä 
paistoimme myös makkaraa 
tapahtumaan osallistuneille.

Marraskuussa pidimme 
perinteisen askarteluillan; 
askartelimme kartonkisydä-
miä joulukuun palveluakti-
viteettia varten. Olemme jo 
yli kymmenen vuoden ajan 
tehneet yhteistyötä Kemin-
maan kunnan perhetyönte-
kijöiden kanssa järjestämällä 
Hyvänmielen joulupuukerä-

yksen. Koristelemme joulu-
kuusen, johon ripustamme 
sydämiä. Sydämen sisällä on 
lappu, missä on kirjattuna 
lapsen ikä ja sukupuoli. Ha-
lutessaan jokainen vapaaeh-
toinen voi hankkia lapselle 
lahjan ja toimittaa sen per-
hetyöntekijöille edelleen toi-
mitettavaksi lahjan saajille. 
Näin yhdessä tuomme hyvää 
mieltä jouluksi. Tälläkin ker-

taa onnistuimme keräykses-
sä, sillä kaikki sydämet ”na-
pattiin” kuusesta ja kaikki 
lapset saivat lahjan. 

Hyvänmielen joulupuu-
keräyksen lisäksi ”elvytim-
me” joulukuussa klubin 
alkutaipaleelta tutun pal-
veluaktiviteetin. Kävim-
me laulamassa joululauluja 
Kallinrannan palvelutalolla. 
Laulujen lomassa esitimme 

pienen jouluisen kuvaelman 
tutun joululaulun Kello löi 
jo viisi (Joulukirkkoon) yh-
teydessä. Tämä palveluak-
tiviteetti sai lämpimän vas-
taanoton ja hyvän mielen 
asukkaille. Päätimme jatkaa 
tämän aktiviteetin järjestä-
mistä tänäkin vuonna.  

Anja Kiuru

Klubin jäseniä joululaulu -aktiviteetin yhteydessä.

Klubin jäseniä joululaulu -aktiviteetin yhteydessä.
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LC Rovaniemi/Napapiirillä 
toiminnantäyteinen kausi

Klubillamme on ollut 
melkoisen aktiivinen 

kausi takana, kun 
olemme pitkästä 
aikaa päässeet 

järjestämään monia 
jo perinteeksi 

muodostuneita 
tapahtumiamme. 

Perinteiset 
Nappulahiihdot
Niistä yksi oli 41. Perin-
teiset Nappulahiihdot Ro-
vaniemellä Syväsenvaaran 
koululla 30.3. Nappulahiih-
toihin saapui 110 innokas-
ta hiihtäjää runsaiden kan-
nustusjoukkojensa kanssa ja 
vilske hiihtoladuilla olikin 
melkoinen. Hiihtourakan 
jälkeen kisaajat saivat kuu-
maa mehua lämmikkeeksi ja 
kaikki lapset palkittiin mita-
lilla ja karkkipussilla. Lapset 
ja vanhemmat olivat iloisia 
ja tyytyväisiä päästessään pit-
kästä aikaa mukaan nappula-
hiihtoihin. 

Seinäkalenteri – 
yhden miehen 
talkoilla
Klubimme tärkeimpiin ja 
suurimpiin perinteisiin ak-
tiviteetteihin kuuluvan sei-
näkalenterin valmistustal-
koot pidettiin tällä kertaa 
yhden miehen talkoina mar-
raskuussa. Jorma Alakulppi 
teki yksin seinäkalenterei-
den suuren pohjustustyön 
eli mainokset kalenteriin ja 
kalenterisivujen taiton sekä 
lähetyksen painoon. Hän 
myös kokosi 1200 kalente-
ria täysin valmiiksi. Tämä so-
pi hänelle kaikkein parhaiten 
näin tällä kertaa. 

Perinteiset 
Joulumyyjäiset 
Klubimme kauden eh-
kä kaikkein suurin ja eni-
ten suunnittelua, talkoi-
lua ja työstämistä vaativin 
aktiviteettimme 2-päiväi-
set Perinteiset Joulumyy-
jäiset Santasport Lapin ur-
heiluopistolla 10.-11.12.
saatiin pidettyä jälleen kol-

men vuoden koronaepide-
miatauon jälkeen. Myyjäi-
set sujuivat todella hyvin, 
vaikkakin samaan aikaan 
oli kahdet muut isot joulu-
myyjäiset ja se hieman kar-
si sekä myyjiä että asiakkai-
ta. Siitä huolimatta saimme 
hyvää palautetta myyjäisistä, 
niitä oli jo kovasti kaivattu-
kin! Myyjäisiä varten teetet-
ty pöytävarausohjelma toimi 
myös hyvin. Myyjäisissä oli 
esillä jälleen todella runsaasti 
tuotteita ja myös aivan mie-
lettömän upeita käsintehty-
jä tuotteita eri materiaaleista 
monilla eri käsityötekniikoil-
la toteutettuina. Myyjäisten 
talkooporukka ahersi per-
jantai-iltapäivästä myöhään 
sunnuntai-iltaan saakka. Iso 
ja lämmin kiitos kaikille tal-
koolaisille, yhteistyökump-
panillemme Ounasvaaran 
Atleetti klubille, myyjille se-
kä myyjäisissä kävijöille!

Perinteinen 
Joulunavaus
Jokavuotisiin perinteisiim-
me kuuluu myös Joulunava-
us, mikä pidettiin Saarenko-
din aulassa Pulkamontiellä. 
Klubimme vuorottelee Saa-
renkylän omakotiyhdistyk-
sen kanssa joulunavauksen 
järjestelyistä. Toimitimme 
vuorollamme glögit, piparit 
ja suklaakonvehdit Saaren-
kodin ja myös Kotipihlajan 
henkilökunnalle ja asukkail-
le. Ohjelmassa oli mm. kaup.
valt. 2. varapj:n Mikkel Näk-
käläjärven sekä seurakunnan 

pastori Hannamaria Ylirau-
danjoen puheet, kuorolau-
lua, Kunnat pojat soitti ja 
laulatti joululauluja. Toimi-
tamme myös joka vuosi Saa-
renkodin ja Pulkamontien 
terveyskeskuksen etupihalle 
joulukuusen ja siihen valot. 
Itsenäisyyspäivänä käymme 
myös perinteisesti sytyttä-
mässä kynttilöitä Saarenky-
län liikenneympyrän keskel-
le.

Järjestyksen- 
valvontaa ja  
liikenteenohjausta
Olemme olleet monissa eri 
tapahtumissa järjestyksen-
valvojina mm. useissa kau-
den ravita0pahtumissa Män-
tyvaarassa ja Vanttausjärven 
2-päiväisillä Muikkufestivaa-
leilla heinäkuussa. Keväällä 
huhtikuussa oli leijoniamme 
liikenteenohjaajina Arctic 
Rally -tapahtumassa Vant-
tausjärvellä ja elokuussa jäl-
leen perinteisesti Syväsenvaa-
ran koulun ekaluokkalaisten 
ensimmäisenä koulupäivänä. 

”Perhepilkit etänä”
Pääsiäisenä klubimme jä-
senten Perhepilkit pidettiin 
vielä viime vuoden tapaan 
”etäpilkkeinä”. Pilkkijöitä 
oli Rovaniemen lisäksi Nor-
vajärvellä, Kotalahdessa, Vi-
tikanpäässä, Sierijärvellä, 
Ahvenlammella ja Olkkajär-
vellä. Sää oli todella hieno 
ja kalaonneakin pilkkijöil-
lä riitti. Palkinnot arvottiin 
osallistujien kesken. 

Kokoustamisia 
ja Melvin Jones 
-tunnustus
Kauden kokouksia pidim-
me sekä etänä että myös li-
venä. Vaalikokouksessamme 
21.4. Joulutontun klubita-
lolla Napapiirillä muistettiin 
klubimme jäseniä kunnia-
merkeillä, mm. Lions-liiton 
1 ruusukkeen ansiomerk-
ki L-piirin viestintävastaava 
Helena Tuulaniemi (kaudel-
ta 2020-21), Kauko Tasala 
ja Juhani Rinne 40-v. ja Jyr-
ki Huttunen 10-v. jäsenyys, 
Jussi Timonen-Nissi Lions 
Clubs Internationalin Key-
palkinto. Kauden vaihtoko-

Jorma Alakulppi talkoili seinäkalenterit kokonaan itse, tässä kokoaminen loppusuo-
ralla.

Joulumyyjäisissä kävi myös ulkomaalaisia asiakkaita ja 
he pääsivät tapaamaan myös joulupukkia.

Itsenäisyyspäivänä käymme myös perinteisesti sytyttämässä kynttilöitä Saarenkylän 
liikenneympyrän keskelle.

LC Rovaniemi/Napapiirin perinteisten Joulumyyjäisten viikonlopun kävijämäärä oli noin 3500 asiakasta.

Klubimme presidentin ja varapresidentin puolesta 
luovutti Joulumyyjäistoimikunnan pj Jukka-Pekka 
Alasuutari klubimme standaarin L-piirin 1. varapiiriku-
vernööri Tiina Pesolalle muistoksi vierailustaan koko-
uksessamme.

Lion Anna-Maarit Jokelainen, Napapiirin peruskoulun 
rehtori Tiina Mölläri ja Lion Helena Tuulaniemi. 

Nappulahiihtoihin saapui 110 innokasta hiihtäjää run-
saiden kannustusjoukkojensa kanssa ja vilske hiihtola-
duilla olikin melkoinen.

kouksessa 16.6. vallanvaih-
to Anna-Maarit Jokelaiselta 
Jussi Timonen-Nissille ta-
pahtui Santasportin hienol-
la ja tunnelmallisella Havuk-
ka-kodalla. Samalla Melvin 
Jones -tunnustuksen sai pit-
käaikainen jäsenemme Simo 
Murtomaa. Saimme 17.11. 
kk-kokoukseen vieraaksem-
me L-piirin 1. varapiiriku-
vernöörin Tiina Pesolan LC

Petronelloista. Tiina 
kertoi kokousväelle mm. 
L-piirin kuulumisia ja 
Strategia2030 -työpajan toi-
minnasta. Tiinalle luovu-
tettiin klubimme standaari 
muistoksi käynnistään klu-
bimme vieraana.

Stipendejä ja 
lahjoituksia
Klubimme on tehnyt useita 
lahjoituksia kauden aikana 
nuorten, lasten, vanhusten ja 
veteraanien hyväksi. Lahjoi-
timme mm. stipendejä Na-
papiirin peruskoulun 9. lk:n 
päättäjäisjuhlassa 12 nuo-
relle oppilaalle 4.6. Stipen-
dit jakoivat LC Napapiiristä 
kauden 2021-2022 pres. An-
na-Maarit Jokelainen ja vies-
tintävastaava Helena Tuula-
niemi yhdessä Napapiirin 
peruskoulun rehtorin Tiina 

Möllärin kanssa. Rehtori oli 
erittäin iloinen lahjoitukses-
tamme ja toivoi yhteistyöm-
me jatkuvan tulevaisuudes-
sakin. Ounasvaaran Atleetti 
Klubille teimme myös lah-
joituksen kiitoksena hyvästä 
yhteistyöstä Joulumyyjäisis-
sämme. Saimme myös erään 
yksinhuoltajaperheen jou-
luun iloa lahjakortilla ruo-
ka- ja tavarataloon.

Rantasaunan 
lasitus- ja 
halontekotalkoita
Kesällä klubimme jäsenet 
Pertti Mattanen ja Jorma 
Alakulppi asensivat van-
hukselle rantasaunan te-
rassille pleksit tuulen- ja 
sateensuojaksi. Nyt on Kaa-
rinalla mukava katsella te-
rassilta Ounasjoelle. Edes-
menneen jäsenemme Timo 
Nivan muistoa kunnioittaen 
pidimme hänen perikunnal-
leen myös halontekotalkoot 
kesällä. Näin monin eri ta-
voin olemme tehneet yhdes-
sä hyvää menneen kauden ai-
kana ja tästä on hyvä jatkaa!

Helena Tuulaniemi, ku-
vat Helena Tuulaniemi ja 

Jorma Alakulppi
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-stiftelsen 

Arne Ritari-stiftelsen stöder den finländska 
lionismen med bidrag. Genom att köpa 

stiftelsens adresser främjar du 
lionsverksamheten.

Suomen Lions-liitto ry / Arne Ritari -säätiö • Finlands Lionsförbund rf / Arne Ritari-stiftelsen • www.lions.fi

arne ritari 
-säätiö 

Arne Ritari -säätiö tukee suomalaista lionismia 
apurahoilla. Säätiön adresseja käyttämällä 

edistät lionstoimintaa.
Jokavuotisiin perinteisiimme kuuluu myös Joulunavaus, 
mikä pidettiin Saarenkodin aulassa Pulkamontiellä.

Kunnia olla vartiossa
Posion seurakunnan san-
karihautausmaa, joka on 
vihitty käyttöön 3.2.1940, 
on Posion kirkon läheisyy-
dessä. Tuona aikana oli 
käynnissä talvisota.

Hautausmaahan on 
haudattu yhteensä 128 
posiolaista sankarivaina-
jaa. Sankarihautausmaalla 
seisoo jyhkeä sankaripat-
sas. Sen on tehnyt Aimo 
Tukiainen. Monina merk-
kipäivinä patsaan äärellä 
suoritetaan kunnianosoi-
tuksia, seppeleenlaskuja 
sekä kenttähartauksia.

LC Posion jouluaaton 
aktiviteettejä on ollut pe-
rinteisesti kunniavartio 
sankarihautausmaalla se-
kä kirkolta hautausmaalle 
johtavan tien valaisu kynt-
tilälyhdyin. Kunniavartio 
oli aattona kello 10-16. 
Kahden henkilön vuorot 
olivat puolen tunnin mit-
taisia.

Minun jouluaaton pe-
rinteisiin on kuulunut 

viimeisen 30 vuoden aika-
na kunniavartio. On koettu 
monenlaisia säitä ja olosuh-
teita. Tuntuu, että ennen oli 
kylmempää ja paljon lunta. 
Sankarivainajien kynttilät 
ovat olleet joskus lähes lu-
mettomalla maalla, mutta 
useimmiten ne ovat loista-
neet lumeen kaivetuista kuo-
pista.

Vartiossa ajatukseni ovat 
kuitenkin vuosi vuodelta hy-
vin samanlaisia. Useimmiten 
mielessäni pyörii asioita Suo-
men itsenäisyydestä, sodista, 
uhrauksista ja saavutuksista. 
Meneillään oleva sota Euroo-
passa toi viime vuoden jou-
luaattooni hautojen äärellä 
seistessäni entistä vakavam-
mat uhkakuvat ja ajatukset 
siitä, mihin maailma onkaan 
taas menossa.

Ennen vartiossa seistiin 
armeijalta lainatuilla pu-
vuilla. Nykyään klubissa on 
omat lumipuvut. Vastuulleni 
LC Posiossa on annettu jou-
luaaton kunniavartion järjes-

täminen.  
Reilun kahdenkymmenen 

vapaaehtoisen etsiminen voi 
tuntua haasteelliselta Vuo-
sien kokemuksella voin sa-
noa, että tämä tehtävä on 

ollut helppo. Kukaan ky-
symäni henkilö ei ole kos-
kaan kieltäytynyt kunnia-
vartiosta.

Oiva Soudunsaari, 
kuva Vuokko Jokela
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Sight First
Lionsjärjestön suuri palvelutehtävä on sokeiden ja näköis-
vammaisten auttaminen. Sight First on Kansainvälisen 
Lions-järjestön ohjelma, jolla kerätään varoja näönsuoje-
luun kehitysmaissa. Näönsuojelu on ollut Lions-toimin-
nan erityiskohde vuosikymmeniä. Hyvä esimerkki tästä 
on valkoinen keppi, jonka synty ja leviäminen liittyvät 
läheisesti Lions-historiaan. Suomalaisten lionien erityis-
kohde on ollut Sri Lankan silmäsairaala. Näönhoidon 
lisäksi vapaaehtoisissa hankkeissa pyritään täyttämään 
sairaanhoito- ja koulutustarpeita kaikkialla maailmassa.

Punainen Sulka
Punainen Sulka on Suomen lionsklubien valtakunnallis-
ten varainkeräysten tuotemerkki. Punaisen Sulan mer-
keissä on järjestetty kuusi valtakunnallista keräyskam-
panjaa.

Katastrofiapu
Suomen Lions-liitolla on oma katastrofirahasto, jonka 
kautta lionsklubit lahjoittavat rahaa äkillisten katastro-
fien sattuessa. 

Yhteiset projektit muiden 
pohjoismaiden lionien kanssa
Suomalaiset lionit osallistuvat eri aktiviteetteihin myös 
pohjoismaisella tasolla.

Pohjoismaisen yhteistyöneuvoston - Nordiska Sa-
marbetsrådet - NSR:n puitteissa suomalaiset toteutta-
vat yhteispohjoismaisia aktiviteetteja, joista esimerkkeinä 
mm. silmäklinikan varustaminen Georgiassa, lastensai-
raalan rakennuttaminen Moskovassa. 

Orkester Norden: on vuosittain harjoitteluleirille 
koottava täysi sinfoniaorkesteri, jossa soittavat 17–26-v. 
pohjoismaiset nuoret soittajat. Orkesterin alkuvaiheessa 
kapellimestarina toimi pitkään Okko Kamu. Pohjois-
maiden lionsklubit antavat orkesteriin valituille soitta-
jille stipendit.

Yhteisiä keräyksiä
Lionstoiminta on lionsklubin muodostamassa yhteisössä tehtävää 
vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnalla ja yhdessä muiden 
lionsklubien kanssa kotimaassa ja myös koko maailmassa.
Lionien palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, vanhuksiin, sotave-
teraaneihin, vammaisiin ja näkövammaisiin sekä muihin avuntar-
peessa oleviin ihmisiin ”Me palvelemme” -hengessä.

Vapaaehtoistyön lisäksi lionsklubit kehittävät jäseniään tarjoamal-
la jäsenilleen koulutusta ja verkostoitumisen mahdollisuuksia 
muihin klubeihin niin kotimaassa kuin maailmallakin.

Vapaaehtoistyötä apua tarvitsevien hyväksi 
Teemme vapaaehtoistyötä niin lasten ja nuorten terveen elämän 
ja kehityksen turvaamiseksi kuin ikääntyneiden, perheiden, vam-
maisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksikin. Toimintaa on 
paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 
 
Me palvelemme kotiseutujamme
Lionsklubien tärkein palvelun kohde on oma lähialue ja asui-
nympäristö. Kohteina ovat muun muassa koulut ja päiväkodit, 
vanhainkodit ja palvelutalot, sotaveteraanit, vammaiset ja näkö-
vammaiset sekä lasten liikuntaharrastukset.
 
Lions-järjestö ei korvaa yhteiskunnan peruspalveluja, vaan 
vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäävät julkisin 
varoin hoitamatta. Tämä apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäi-
sille ihmisille hyvinkin merkittävää.

Palvelemisen lisäksi autamme taloudellisesti. Klubit keräävät 
varat avustuskohteisiinsa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja 
tempauksia. Paikallisen auttamisen ohella osallistumme myös 
kansallisiin ja kansainvälisiin katastrofikeräyksiin.

Nuorille turvallinen tulevaisuus
Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on kehitetty useita 
eri palveluja, joita klubit toteuttavat yhteistyössä eri oppilaitosten 
kanssa.

Lionsklubien aktiviteetteja
Lionsklubien aktiviteetteja ovat mm. nuorten harrastusten 
tukeminen, koululaisten stipendien ja hymypatsaiden jakaminen, 
sotaveteraanien tukeminen, vanhusten auttaminen esim. pienet 
remontit, polttopuiden hankinta/kuljetus, lähiympäristöjen kunnos-
tamista, erilaisten yleisötapahtumien järjestämistä jne. Lionsklubit 
auttavat monin eri tavoin myös vammaisia, perheitä sekä muita 
apua tarvitsevia. Kaikilla klubeilla on omanlaisia jopa perinteeksi-
kin muodostuneita aktiviteetteja.

Kaikilla Suomen lionsklubeilla on myös samoja yhteisiä aktiviteet-
teja, joita ovat mm.

Nuorisovaihto
Suomen Lionsklubit lähettävät vuosittain noin 300 nuorta nuoriso-
vaihtoon perheisiin eri puolille maailmaa. Vastaavasti Suomen 
lionsklubit vastaanottavat 200–300 nuorta muualta maailmasta 
nuorisoleireille ja vierailuun suomalaisissa perheissä.
 
Lions Quest
Elämisentaitoja - Lions Quest on Lions-järjestön maailmanlaajui-
nen ohjelma 5–25-vuotiaiden lasten ja nuorten elämänhallinnan 
tukemiseksi. Suomen Lionsklubit ovat kouluttaneet yli 16 000 
opettajaa toteuttamaan ohjelmaa Suomen kouluissa.
Lions Questin tavoitteena on opettaa nuorille oman elämänhal-
linnan taitoja, vahvistaa sosiaalisuutta ja itsetuntoa, kasvattaa 
toisen kunnioittamiseen, välittämiseen, vastuun ottamiseen ja 
huolehtimiseen sekä antaa eväitä ristiriitojen hallintaan. 

Suomen Lions-liiton tukemana toteutetaan Kiusaamisesta 
terveeseen nettikäytökseen, KiTeNet-kampanja. 
Suomen lionit ovat jo vuosikymmenen ajan puhuneet lasten net-
titurvallisuudesta. Aihe on entistä ajankohtaisempi, puhutaanpa 
sitten lasten terveydestä, syrjäytymisestä, oppimisesta, groo-
mingista tai häirinnästä. Kampanja on valtakunnallinen ja se on 
kohdistettu laajalle joukolle 9-10-vuotiaita.

Rauhanjuliste- ja esseekirjoituskilpailu
Joka vuosi Suomen lionsklubit kutsuvat oman toiminta-alueensa 
11–13-vuotiaita koululaisia mukaan kansainväliseen rauhanjulis-
tekilpailuun. Kilpailun voittaja saa palkintonsa vuosittain YK:ssa 
vietettävänä Lions-päivänä. Rauhanjulistetöitä on julkaistu muun 
muassa YK:n postimerkeissä. Näkövammaisten nuorten on mah-
dollisuus osallistua kilpailuun esseekirjoituskilpailun kautta.
 
Leot
Leot ovat lionsklubien oma maailmanlaajuinen nuorisoaktiviteetti. 
Lionien nuorisojärjestönä toimivia leoklubeja on Suomessa 20 
ja niissä noin kaksisataa 12–30-vuotiasta jäsentä. Leotoiminnan 
tavoitteena on kasvattaa nuoria palveluun sekä antaa klubien jä-
senille tilaisuuksia kehittää itseään ja saada kokemusta johtamis- 
ja palvelutehtävissä.
Tutustu tarkemmin Suomen Leoihin Leojen omilla nettisivuilla 
www.leo-clubs.fi tai somessa ig, fb sekä TikTok: @suomenleot

Etsitkö mielekkäitä kokemuksia ja uutta 
sisältöä elämääsi?
Lionstoiminta tarjoaa mahdollisuuden palvella avun tarpeessa 
olevia ihmisiä. Vapaaehtoisena toimiessasi saat myös elämääsi 
uutta sisältöä. Vapaa-ajan käyttämiselle tulee mielekäs vaihto-
ehto.

Oletko kiinnostunut toisten auttamisesta, muiden samanhen-
kisten ihmisten tapaamisesta ja vaikuttamisesta sekä omalla 
paikkakunnallasi että kaikkialla maailmassa?

Uusia ystäviä
Me lionit tiedämme, että lionstoimintaan antamamme aika auttaa 
meitä kehittymään myös ihmisinä. Saamamme hyvä palaute 
antaa hyvän mielen, ja se antaa taas uutta intoa olla mukana 
toiminnassa.
Lionstoiminnan kautta hankimme myös uusia ystäviä. Syntyy 
yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. On mahdollisuus kuulua 
johonkin, olla ryhmän jäsen. Se on jokaiselle tärkeää.
 
Kehitä itseäsi
Lions-järjestö valmentaa sinua toimimaan omassa klubissasi. 
Saat mielenkiintoisia tehtäviä ja osallistut palveluaktiviteetteihin 
sekä tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.
Lionsklubissa voit parantaa omia esitys- ja ryhmätyötaitojasi ja 
opit muilta jäseniltä uusia asioita asuinpaikkakunnastasi.
Jos intoa riittää, voit edetä oman klubisi presidentiksi ja sen 
jälkeen piirihallitukseen ja jopa valtakunnan tai kansainvälisiin 
lionstehtäviin.

Liittyminen lionsklubiin antaa elämääsi uutta sisältöä ja saattaa 
muuttaa elämäsi arvostuksia. Voit myös rikastuttaa perhe-elä-
määsi ottamalla perheesi mukaan toimintaan.

Lionsjärjestössä sinulla on mahdollisuus
auttaa heikompiosaisia ja tehdä arvokasta työtä

hyvien asioiden puolesta!

Kiinnostaako lionjäsenyys?
Mikäli kiinnostuit lionien palvelutoiminnasta, ota yhteyttä 

paikkakuntasi ja alueesi lähimpään lionsklubiin esim. 
sähköpostitse ja tule tutustumaan toimintaamme osallis-

tumalla kokouksiimme tai tapahtumiimme!

Klubien verkkosivuilla on myös paljon tietoa klubien 
toiminnasta. Jäsenhakemuksen saat klubista tai verkkosi-
vuilta. Klubien sähköpostiosoitteet löydät verkossa klubi-
haulla, tästä lehdestä sekä myös L-piirin verkkosivuilta.

Kaikki pohjoisen 37 lionsklubia löydät myös
L-piirin verkkosivuilta

www.lpiiri.lions.fi/
- Piirin klubit

Lisätietoja liontoiminnasta:

Suomen Lions-liitto ry
www.lions.fi 

Lions Clubs International
www.lionsclubs.org.fi

Tule sinäkin 

mukaan 

klubiemme

toimintaan ... !

Mitä on lionstoiminta?

Suomalaisen lionstoiminnan
toiminta-ajatus
Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kan-
sainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja 
kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, 
vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. 
Toiminta tarjoaa jäsenelle  mahdollisuuden toimia sosiaa-
lisessa yhteisössä, kehittyä ihmisenä ja kehittää johta-
mistaitoja sekä solmia kontakteja sekä kotimaassa että 
ulkomailla. 

LIONS-faktoja
• Maailmassa yli 1,4 miljoonaa lionjäsentä
• Maailmassa n. 48 440 lionsklubia
• Lions-toimintaa yli 200 maassa
• Suomessa lionsklubeja n. 800 kpl
• Suomessa lioneja n. 18 000 jäsentä
• Suomessa lionspiirejä 14 kpl
• L-piirissä lioneja 843 jäsentä
• L-piirissä klubeja 37 kpl
• L-piirissä lohkoja 8 kpl
• L-piirissä alueita 2 kpl 

Suomen Lions-liitto - lionsmotto:
 Luovuta
 Isänmaa
 Onnellisempana
 Nousevalle
 Sukupolvelle

TEEMAT:
Kansainvälinen teema ”We Serve - Me Palvelemme”
Kotimainen teema ”Lions - avoin muutokselle”
Puheenjohtajan teema ”Kerro Palvelustamme”
Piirin teema ”Ole rohkeasti Lion”

Rovaniemen lionsklubien yhteinen joululahja sadalle
ukrainalaiselle lapselle ja nuorelle luovutettiin

Rovaniemen Alueteatterilla. 

Lionsjärjestön
toiminta
perustuu

vapaaehtoistyöhön

- L-piirin viestintäterveisiä klubeille -
Tavoitteena kaikille L-piirin lionsklubeille omat toimivat verkkosivut
• Sisäinen ja ulkoinen viestintä olisi tärkeää saada toimivaksi myös omille ajantasaisille verkkosivuille
• Jäsentiedotteet ym. asiat myös klubin jäsenille samassa paikassa helposti saatavilla
• Verkkosivuille klubin tapahtumia ja aktiviteetteja – saadaan näkyvyyttä myös ulkoisesti klubille ja lionstoimintaan

Mikäli klubillanne ei ole vielä tai haluatte vaihtaa verkkosivut, vaihtoehtoja on ilmaisista verkkosivuista maksullisiin verkkosivuihin, esim.
• e-Clubhouse - ilmaiset LCI:n tarjoamat helppokäyttöiset verkkosivut - www.e-clubhouse.org (valitse kieli suomi)
• Yhdistysavain.fi - Suomen Lions-liiton kautta lionsklubeille tarjoamat helppokäyttöiset verkkosivut, ilmaisversio/maksullinen tarpeen mukaan
Lisätietoja saatte mm. L-piirin verkkosivuilta www.lpiiri.lions.fi/viestintä. Tutustukaa vaihtoehtoihin sekä mm. muutaman klubin Yhdistysavai-
men kautta tehtyihin verkkosivuihin. Voitte ottaa yhteyttä myös viestintävastaavaan. Laitetaanpa nyt klubien kotisivut ajantasalle!

Klubien tapahtumia ja aktiviteetteja esille L-piirin kanaville

Jutut + kuvat + videot - lähetysohjeita
• Kerro tapahtumasta/aktiviteetista lyhyt selostus mitä, 

missä, kuka, miksi ja milloin, liitä ainakin yksi valokuva 
mukaan. ”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”

• Myös pieni video tapahtumasta on mahdollista laittaa 
L-piirin kanaville: verkkosivut + facebook + YouTube + 
Instagram

• Jos klubilla on jo YouTube-video olemassa tapahtu-
masta tai aktiviteetista, lähetä siitä vain linkki sähkö-
postitse jutun/tekstin lisäksi

• Lähetä kuva/kuvat + tekstit piirin viestintävastaavalle 
helena.tuulaniemi@lions.fi

• Lähetä pienet videot (miel. vaakaan kuvatut) miel. 
WhatsAppilla puh. 040 571 2613, tai spostitse

L-piirin omat kanavat
Uudet kotisivut:
• www.lpiiri.lions.fi
• L-piirin omat verkkosivut - piirin ja klubien tapahtumia

Facebook-sivut:
• www.facebook.com/LionsLpiiri
• Piirin/klubien ajankohtaisia asioita ja aktiviteetteja

Instagram:
• www.instagram.com/lionslpiiri
• L-piirin/klubien tapahtumista kuvia ja pieniä videoita

YouTube-kanava:
• www.youtube.com/@lionsLpiiri - Tunnus: @lionsLpiiri
• L-piirin/klubien tapahtumista ja aktiviteeteista videoita 

(myös kuvavideoita)

Kaikilla L-piirin klubeilla on useita erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja, joita olisi hienoa jakaa myös L-piirin kautta muualle 
maailmalle kertomalla kuvin ja sanoin millaista hyväntekeväisyyttä olette aikaansaaneet paikkakunnillanne. 

L-piirin klubien tapahtumia ja aktiviteetteja kuvineen ja vaikkapa 
videoineen julkaistaan mahdollisimman paljon Klubien tapahtu-
maosiossa L-piirin verkkosivuilla sekä piirin eri somekanavilla.

Tehdäänpä yhdessä näkyvä Klubitapahtumat-osio!
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LC ANAR-INARI
aanaar-inari@lions.fi 

LC ENONTEKIÖ
enontekio@lions.fi

LC IVALO
ivalo@lions.fi

LC KEMI
kemi@lions.fi

LC KEMIJÄRVI
kemijarvi@lions.fi

LC KEMI/MERENHELMET
kemi.merenhelmet@lions.fi

LC KEMINMAA
keminmaa@lions.fi

LC KEMINMAA/NEIDONKENKÄ
keminmaa.neidonkenka@lions.fi

LC KITTILÄ-LEVI
kittila-levi@lions.fi

LC KUUSAMO
kuusamo@lions.fi

LC KUUSAMO/KITKA
kuusamo.kitka@lions.fi

LC KUUSAMO/POHJANAKAT
kuusamo.pohjanakat@lions.fi

LC KUUSAMO/RUKA
kuusamo.ruka@lions.fi

L-piirin eri kanavat löydät:

LC ROVANIEMI/PETRONELLA
rovaniemi.petronella@lions.fi

LC ROVANIEMI/PÖYLIÖ
rovaniemi.poylio@lions.fi

LC ROVANIEMI/RONJAT
rovaniemi.ronjat@lions.fi

LC SIMO
simo@lions.fi

LC SODANKYLÄ
sodankyla@lions.fi

LC SODANKYLÄ/SOMPIO
sodankyla.sompio@lions.fi

LC TERVOLA
tervola@lions.fi

LC TORNIO/MAMSELLI
tornio.mamselli@lions.fi

LC TORNIO/PUDAS
tornio.pudas@lions.fi

LC TORNIO/RAJA
tornio.raja@lions.fi

LC YLITORNIO
ylitornio@lions.fi

L-PIIRIN KLUBIT - LAPPI JA KOILLISMAA

LC MUONIO
muonio@lions.fi

LC PELKOSENNIEMI
pelkosenniemi@lions.fi

LC PELLO
pello@lions.fi

LC POSIO
posio@lions.fi

LC PUDASJÄRVI
pudasjarvi@lions.fi

LC PUDASJÄRVI/HILIMAT
pudasjarvi.hilimat@lions.fi 

LC RANUA
ranua@lions.fi 

LC ROVANIEMI (teemaklubi)
rovaniemi@lions.fi

LC ROVANIEMI/ALAKEMIJOKI
rovaniemi.alakemijoki@lions.fi

LC ROVANIEMI/LAINAS
rovaniemi.lainas@lions.fi

LC ROVANIEMI/NAPAPIIRI
rovaniemi.napapiiri@lions.fi

LC ROVANIEMI/OUNASJOKI
rovaniemi.ounasjoki@lions.fi

LC ROVANIEMI/OUNASVAARA
rovaniemi.ounasvaara@lions.fi

L-piiri on Suomen pohjoisin ja pinta-alaltaan suurin piiri.
Piiri kattaa Lapin maakunnan lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta Koillismaan kunnat eli Kuusamon,
Pudasjärven ja Taivalkosken. Pohjoisimman Inarin ja eteläisimmän Pudasjärven klubin välimatka on 499 kilometriä. 
Se on sama matka kuin Lahdesta Ouluun ja läänin etelärajalta Simosta 4-tietä pitkin on yhtä pitkä matka Helsinkiin 
ja Nuorgamiin.

Piiriin kuuluu kaiken kaikkiaan 37 lionsklubia, joiden jäsenmäärä on yhteensä 843 henkilöä. Pienimmällä klubilla on 
alle 20 jäsentä ja suurimmalla on liki 50 jäsentä. Klubit ovat sekä mies-, nais- että yhteisklubeja. Piirin vanhin klubi 
LC Rovaniemi (nro 12) on perustettu 1.4.1954 ja aktivoitu pienen tauon jälkeen uudelleen kevättalvella 2020, josta 
tuli piirin 1. teemaklubi. Liitännäisklubi LC Posio/Livo on perustettu 13.4.2010. Tuorein piirin klubeista on naisklubi 
LC Rovaniemi/ Ronjat, jonka perustamiskokous pidettiin 30.10.2014.

www.lpiiri.lions.fi
facebook.com/@LionsLpiiri
instagram.com/@lionslpiiri
youtube.com/@lionsLpiiri

K AT S O - T Y K K Ä Ä - S E U R A A

I Alue

II Alue

L-piiri koostuu uuden aluejaon myötä
2 ALUEESTA ja 8 LOHKOSTA: 

1. alue - 4 lohkoa - 19 klubia
2. alue - 4 lohkoa - 18 klubia

POSIO

ENONTEKIÖ

RANUA KUUSAMO

PUDASJÄRVI

INARI

PELKOSENNIEMI

SODANKYLÄ
KITTILÄ

PELLO

ROVANIEMI
YLITORNIO

TERVOLA

KEMINMAA

TORNIO

KEMI
SIMO

KEMIJÄRVI

MUONIO
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Lukitus-, hälytin-, kameravalvonta- sekä 
muut turvallisuusratkaisut!

Meiltä saatavilla:
- Lukitukset kaikkiin tarpeisiin
- Laajat lukostonhallintapalvelut
- Laajat avainhallintapalvelut
- Kattavat huollot ja huoltopalvelut

Meri-Lapin Lukituspalvelu:
0100 86630 /24h info@lukituspalvelu.fi
Tornion Lukituspalvelu:
050 462 2335 tornio@lukituspalvelu.fi
Rovaniemen Lukkopalvelu:
029 123 0580 info@rovaniemenlukkopalvelu.fi

WWW.LUKITUSPALVELU.FI

Eero Ahosella 55 vuotta 
leijonajäsenyyttä

LC Pudasjärven 
leijona Eero 
Ahonen on 
kuulunut klu-
biin 55 vuotta. 
Klubin presi-
dentti Ilpo Vir-
tanen luovutti 
hänelle asiaan 
kuuluvan jä-
senyysmerkin 
ystävänpäivänä 
14.2. klubin 
kuukausitapaa-
misessa.

Kansainvälinen Lionsjärjes-
tön ja Lionien oma säätiön; 
LCIF:n 2018 käynnistämä 
suurkeräys Kampanja100 
päättyi kesäkuussa 2022. 
Kampanjalla oli haastava 
tavoite; 300 miljoonaa dol-
laria. Kampanja alkoi maa-
ilmalla lupaavasti ja näytti 
täyttyvän ja vahvistavan pal-
veluvoimaamme sekä tuke-
van muuta tärkeää säätiön 
tukemaa toimintaamme. Sit-
ten kevättalvella 2020 meitä 
järisytti koko maailmanlaa-
juinen Covid19/korona pan-
demia. Pandemian seurauk-
sena myös Lions-toiminta tai 
ainakin lions klubien varain-
keräystoiminta ja keräystu-
loja tuottavien tapahtumien 
järjestäminen kaikkialla lä-
hes pysähtyi moniin korona 
rajoituksiin.

Vaikka klubien toimin-
ta pysähtyi, niin avun tar-
ve maailmalla vain kasvoi. 
LCIF-säätiö päätti toimia 
ja jakoi klubeille apurahoja 
koronan vastaiseen työhön. 
Covid19-apurahoilla kustan-

nettiin ruoka-apua vähäva-
raisille perheille, suojaimia ja 
hengityskoneita sairaaloihin 
ja vanhainkoteihin, yhteensä 
miljoonilla dollarilla. Suurin 
osa Eurooppaan, missä eten-
kin Italia ja espanja kärsivät 
alussa eniten.

Talvella 2022 näytti siltä, 
ettei tuohon kokonaistavoit-
teeseen ehkä aivan päästä, 
kunnes Venäjän hyökkä-
ys Ukrainaan helmikuussa 
2022 muutti kaiken. Silloin 
koko Eurooppa ja jopa suo-
malaiset Lions klubit heräsi-
vät auttamaan ja Kampan-
ja100 lopputulos ylitti 325 
miljoonaa dollaria. Suomen 
Lions klubien keräys sum-
ma noin 1.3 miljoonaa dol-
laria ja L-piirin osuus yli 51 
000 dollaria. Viimeisen kau-
den osuus selvästi muita suu-
rempi. 

Eniten Kampanja100 tu-
kivat L-piirissä LC Posio ja 
LC Napapiiri/Rovaniemi.  
Valitettavasti noin kolman-
nes piirin klubeista ei osallis-
tunut koko kampanjan aika-

na. Kampanja110 Malliklubi 
(Model Club) statuksen ja 
tavoitteen saavutti Suomessa 
yhteensä 21 klubia. L-piirin 
ainoana Lions Club Posio. 
Kampanja100 aikana L-pii-
riin on saatu 49 uutta Melvin 
Jones jäsentä ja kaksi uutta 
progressiivista Melvin Jones 
Fellows tunnustuspalkintoa

Edellisen LCIF:n suur-
keräyksen: Sight First 2 
2000-luvun alussa piirin tu-
los oli huomattavasti suu-
rempi ja uusia Melvin Jones 
jäsenyyksiä tuli yli sata. Tosin 
silloin piirissä oli klubejakin 
noin 50 ja jäseniä yhteensä 
monta sataa enemmän.

LCIF ja Kampanja100 ei 
ole vain kansainvälistä avus-
tusta. Huomasin klubeissa 
ja tapahtumissa vieraillessa-
ni, että monet eivät tiedä, 
kuinka paljon LCIF on aut-
tanut myös Suomessa ja suo-
malaista lions toimintaa. Me 
suomalaiset olemme saaneet 
LCIF:ltä apurahoja yhteen-
sä jo noin kahden miljoonan 
dollarin edestä. 

Ukrainaan on lähetetty jo yli sata Suomen leijonien hankkimaa aggregaattia. Viimei-
sin lähetys toimitettiin perille kuluvan vuoden alussa. Aggregaatit saapuneet Puolaan.

Kampanja100 tavoite: 
kolme sataa miljoonaa dollaria ylittyi

Kampanjan yhteydessä 
kannustettiin klubeja ja pii-
rejä myös hakemaan avus-
tuksia omaan toimintaansa. 
L-piirissä on tällä kaudella 
saatu LCIF:ltä jopa 30 000 
dollaria tänne saapuneiden 
ukrainalaispakolaisten aut-
tamiseen.

Kampanja 100 ja keräys-
tavoitteemme onnistuminen 
auttaa meitä palvelemaan 
ja auttamaan taas miljoo-
nia ihmisiä ja lisää luotetta-
vuuttamme yhteistyö kump-
paniemme silmissä ja tulee 
pitämään LCIF-säätiön tu-
levaisuudessakin maailman 

luotettavimpina avustus ja 
palvelujärjestönä.

Matti Mälkiä,
 Kampanja100 

LCIF-Piirikoordinaattori 
LC Posio

Merihelmi on pieni ja aktiivinen klubi

LC Kemi/Merenhelmi ovat 
pieni ja aktiivinen sekä ai-
kaansaava klubi. Kauden lo-
pulla teimme lahjoituksen 
LCIF:lle lahjoitettavaksi ja 
SPR:n kautta Ukrainan so-
dan hätäapuun.

Keväällä Merenelmet 
lahjoitti Hymypatsaat Kari-
haaran koululle (2kpl) jaet-
tavaksi koulun oppilaille. 
Hankimme myös kummi-
lapsen Sri Lankasta.

Kesän alussa veimme ke-
säkukkia Metsäkummun 
palvelukotiin kaunistamaan 
palvelukodin pihaan ja tuo-
maan iloa palvelukodin 
asukkaille.

Toukokuussa oli yhden 
jo vuosia mukana olleen 
aktiviteetin aikaa ja kävim-
me pesemässä Kemin Seu-
dun Invalidien majan ikku-
nat Koivurannassa Ajoksessa. 
Tämä aktiviteetti tehdään 
yhteistyössä Lc Kemin kans-
sa, jolloin klubi keskittyy 
majan pihapiirin kunnosta-
miseen. Stipendin sai myös 
Meri Lapin taitoluistelijat. 
Kausi päättyi Mansikkano-
kan laavulle nyyttikesteihin.

Lionsien motto: Me pal-
velemme” tuli näytettyä to-
teen, Kemin kaupungin Täi-
köntorilla joulun avauksessa 
26.11.2022. Nopealla 12 
tunnin hälytyksellä Meren-
helmet olivat valmiita keittä-
mään kuumaa mehua ja tar-
joilemaan joulupipareita 300 
hengelle. Kemin kaupunki 
kustansi tarjottavat ja kau-
punkilaiset olivat tyytyväisiä 
saadessaan juoda lämmintä 
mehua kylmällä torilla. 

Tämänkin joulun alla, 
2022, klubimme aktivitteet-
teihin kuului perinteisesti jo 
neljännentoista kerran yh-
teistyössä Kemin kaupun-

Kauden 2021-2022 huhtikuun kokouksessa kukkaset 
sai Leena Pilvesaho.

Merenhelmien kausi 2022–2023 alkoi käätyjen vaihdol-
la Kemin Pursiseuralla.   Edellisen kauden presidentti 
Eija Karjula luovutti käädyt presidentti Mirja Torvelal-
le. Iloisessa illassa mukana oli 7 Merenhelmeä.

Vuosikokous pidettiin Hotelli Merihovissa ja samal-
la pidimme kuukausikokouksen, jonka yhteydessä 
muistimme perustajajäsentämme Liisa Blässaria hänen 
täyttäessään pyöreitä.

Marraskuussa pidimme puurojuhlaa Kemin Golf klubil-
la. Vieraina juhlaan oli kutsuttu 2.varapiirikuvernööri 
Matti Puolakanaho puolisoineen sekä LC Kemin veljiä.  

Merenhelmien tehokolmikossa olivat Eeva-Maria Toivanen keittäjänä, Orvokki 
Lukkarila pumppasi termoksista mehua ja Leena Pilvesaho tarjoili joulupipareita 
kaupunkilaisille. 

Tämänkin joulun alla, 
2022, klubimme aktivit-
teetteihin kuului perin-
teisesti jo neljännentoista 
kerran yhteistyössä Kemin 
kaupungin sosiaalitoimen 
työntekijöiden kanssa 
Hyvän Mielen joululah-
jakeräys kaupunkimme 
vähävaraisten perheiden 
lapsille.

gin sosiaalitoimen työnteki-
jöiden kanssa Hyvän Mielen 
joululahjakeräys kaupun-
kimme vähävaraisten per-
heiden lapsille.

Kuusi pystytettiin taas yh-
teistuumin Kemin Seudun 
Osuuspankin aulaan. Se sai 
oksilleen koristeiksi kaunii-
ta joulupalloja, kimaltelevia 
nauhoja ja tietysti jouluvalot 
ja tähden. Me, Merenhelmet, 
ripustimme kuuseen lisäksi 
punaisia ja ruskeita sydämiä, 
joihin olimme merkanneet 
saamiemme lasten tiedot, ikä 
ja sukupuoli. Tänä vuonna 
lahjoja tuli yli sadalle lap-
selle.

Sosiaalityöntekijät kertoi-
vat, että esimerkiksi meidän 
kauttamme lahjoitetut jou-
lulahjat sattavat olla monel-
le lapselle ne ainoat, jotka he 
saavat.

Tänä vuonna ihanat ih-
miset olivat vuoden mittaan 
kutoneet ja lahjoittaneet niin 
paljon villasukkia ja lapasia, 
että niistä meillä riitti antaa 
myös seurakunnan diakonia-
työlle jaettavaksi.

Sydämelliset kiitokset kai-
kille lahjaprojektiimme osal-
listuneille henkilöille ja yri-
tyksille.

Tammikuussa 2023 vaih-
doimme klubikokous paik-
kaa ja uusi kokous paikka on  
Cafe Bar Kino. Vuoden 2023 

Joulukuun alussa pidetyille Ratapihan joulumyyjäisissä Merenhelmet värjöteltteli kylmässä pallassäässä, mutta siitä 
huolimatta iloisesti ja ahkerasti myytiin lahjoituksia ja arpoja. Samalla mainostettiin myös Lions toimintaammekin. 
Arpajaisten päävoiton sai 1-vuotias pieni Frank- poika.

ensimmäinen kokous oli me-
nestyksellinen, kun mukana 
oli 13 jäsenestä 10 jäsentä.

Anne Sipola

Kuvat: Anne Sipola,
 Leena Pilvesaho, 
Marjatta Prykäri, 

Eeva-Maria Toivanen


