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Kevään tärkeitä  
kokouksia ja tapahtumia 
merkittäväksi kalenteriin

•  Piirihallituksen 3. kokous 19.2.2022,  
pidetään etänä Go To Meeting -kokouksena

•  Piirihallituksen 4. kokous 26.3.2022, Posiolla, 
(mahd. etäkokous)

•  Vuosikokous ja piirihallituksen 5. kokous 
23.4.2022, Kemissä, (mahd. etäkokous)

•  Viikonloppu 10.–12.6.2022 Lions-liiton 69. 
vuosikokous Kouvola, (mahd. etäkokous)

•  Viikonloppu 11.-13.3.2022 KVN, Kokkola, 
(mahd. etänä)

•  Viikonloppu 12.-6.2022 KVN, järjestäyty-
miskokous, Kouvola, (mahd. etäkokous)

•  Viikonvaihde 24.-28.6. 105nd Convention, 
Montreal, Quebec, Kanada (virtuaalinen)

Me palvelemme

Tervehdys Tervehdys 
L-piirin lionit ja L-piirin lionit ja 

leot!leot!

Puheenjohtajuuskauteni teema on ollut ”Tekevä, nä-
kyvä lion”. Olen halunnut korostaa ja tuoda esiin 
ydintehtäväämme palvelua. Riittää, että me au-

tamme, mutta on tärkeää tuoda esiin tekemämme hyvä 
työ omaa lionslogoamme käyttäen. Lionsklubimme saa-
vat aikaan, eivät sattumanvaraiset joukkiot yhdessä puu-
haten. Aktiviteettikuvakilpailu on ollut kauden uutuus 
palvelusta viestimisen parantamiseksi. Ensimmäiseen ki-
saan saimme upeita otoksia ja voittajatyö toi esiin iloi-
sen yhdessä tekemisen lasten ja perheidensä kanssa sekä 
lionien roolin organisoimassa lionstunnukset esillä. Tätä 
kirjoittaessani kakkoskisa on käynnissä ja keväällä vielä 
kolmaskin tulossa. Kunkin kilpailun voittajalle on luvassa 
rahasumma klubiaktiviteettiin käytettäväksi.

Sosiaalinen media on tärkeä osa nykyaikaista näky-
vyyttä. Suomen Lions-liiton uudistuneet kotisivut kehit-
tyvät edelleen. Erityisesti kuvallista materiaalia tarvitaan. 
Lions-tarinoille on tilaus ja tilaa. Rohkaisenkin kaikkia 
kirjoittamaan omista kokemuksistaan. Itse olen opetellut 
Facebookin rinnalla Instagramin käyttöä nostaen ”risu-
aitojen” avulla toimintaamme esiin. #lionsclubsinterna-
tional #suomenlionsliitto #montatapaatehdähyvää #te-
kevänäkyvälion liittävät kuvat ja jutut osaksi suurempia 
informaatiovirtoja ja tavoittavat entistä useampia lukijoita 
ja näkijöitä. Tykkäykset ovat helppo tapa reagoida klubi-
en ja lionien viesteihin ja nostaa julkaisujen näkyvyyttä. 
Vielä jos jaksaa kirjoittaa kommentin julkaisuun, monin-
kertaistaa vaikutuksen. Meistä ja tekemisistämme tiede-
tään suuren yleisön joukossa edelleen liian vähän. Aktivi-
teettimme ovat mainostamisen arvoisia ja niitä tekemään 
me tarvitsemme uusia käsipareja, välittäviä ihmisiä omilta 
paikkakunniltamme. Ilmaiset viestimet kannattaa siis lait-
taa laulamaan ja toivottaa tulijat tervetulleiksi mukaan.

Tähän lionskauteen toimme kuvernööritiimin kanssa 
uutena kuukauden teemat. Ajatuksemme oli tarjota klu-
bikokouksiin keskustelunaihe, jota voi pohjustaa katso-
malla liiton webinaarin ja tutustua uutiskirjeen ja kuver-
nöörikirjeiden kirjalliseen materiaaliin. Osallistuminen 
webinaareihin on vielä ollut suhteellisen pientä, mutta 
ne kaikki ovat uudelleen katsottavissa liiton sivuilla ja 
uskon sisällön olevan antoisaa meistä jokaiselle. Aiheina 
ovat kansainvälisen järjestömme palvelualueet diabetes, 
ympäristö, näkö, nälkä ja lasten syöpä sekä suomalaisen 
Lions-liikkeen arvot. Mikä onkaan parempaa pohjatyötä 
alkaneelle strategiatyölle kuin tarttua omiin toimintaperi-
aatteisiimme ja meille tärkeisiin asioihin – mitä ne meille 
merkitsevät ja ovatko ne edelleen meille kaikille tärkeitä? 
On hyvä herätellä kysymys, puuttuuko kenties jotain?

Liittomme teema kaudelle 2022-23 tulee olemaan 
”Lions – avoin muutokselle” / ”Lions – oppen för fö-
rändring”. Samaa avoimuutta ja uteliaisuutta tulevan suh-
teen toivon teille kaikille! Meillä on monta tapaa tehdä 
hyvää! Me palvelemme!

Sanna Mustonen
Lions-liiton puheenjohtaja

2021-2022

Vuonna 1917 chicagolainen liikemies Melvin Jones visi-
oi järjestön, joka palvelisi heitä, jotka tarvitsevat apua. 
Tänä päivänä Lions Clubs International on maailman 

suurin palveluklubijärjestö. Sillä on yli 1,4 miljoonaa jäsentä 
yli 46 000 klubissa.

Lionien tavoitteena on toimia maailmanlaajuisena johtaja-
na yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa.

Tehtävämme on mahdollistaa vapaaehtoisten palvelutyö paik-
kakunnillaan, vastata humanitäärisiin tarpeisiin, rohkaista 
rauhaan ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä lionsklu-
bien välityksellä.

”Palvelua sydämestä”
Sinä ja kaikki muut lionjäsenet olette ehdottoman tärkeitä yh-
teisen menestyksemme kannalta. Olette  palvelun syke. Tämän 
vuoden viesti, Palvelu sydämestä, on kutsu kaikille lioneille var-
mistaa, että toimimme aina samasta syystä, miksi alun perin 
liityimme Lions Clubs Internationaliin – sydämen kautta. Jos 
annamme intohimomme palveluun loistaa, meidän saavutuk-
sillemme ei ole mitään rajoja.  

Kansainvälinen presidentti Douglas X. Alexander

”Yhteistyössä on voimaa”
Maailma on kokenut paljon viimeisen vuoden aikana. Lio-
neina me olemme pakotettuja löytämään turvallisia tapoja 
palvella näinä ennennäkemättöminä aikoina. Aivan kuten 
olemme aina tehneet, olemme näinäkin aikoina toimineet 
toivon merkkinä lukemattomille apua tarvitseville ihmisille 
ja yhteisöille, kun olemme saaneet toteuttaa palvelua uusilla 
ja innovatiivisilla tavoilla.

Palvelemme rakkaudella ja myötätunnolla yhteisöissämme. 
Annamme epäitsekkäästi aikaamme ja tukeamme ja se tekee 
meistä lioneista niin erityisiä. Kun autamme muita, emme 
odota mitään vastineeksi. Silti saamme hyvin paljon. Palve-
lumme tarjoaa toivoa ja yhteyksiä suuren tarpeen edessä ja sitä 
kautta kutsutaan kanssaihmisiämme liittymään mukaamme. 
Otamme vastaan sen ilon, jonka saamme, kun toteutamme 
palvelua sydämestämme.

Valmistautuminen kuvernööritehtävääni ei mennyt totu-
tun kaavan mukaan. Kouluttautumisemme tapahtui virtuaa-
lisesti. Samoin annoimme myös kuvernöörivalamme. Fyysiset 
tapaamiset ja antoisat keskustelut kollegoiden kanssa jäivät 
toteutumatta. Tuntuu kuin olisi jäänyt jostakin paitsi.

Kohtaamamme vastoinkäymiset ovat opettaneet meille 
arvokkaita asioita. Uskon, että se tekee meistä kaikista vah-
vempia ja meidän kaikkien voimia tarvitaan juuri nyt. Klu-
bijohtajien on johdettava klubejaan eteenpäin. Heillä saattaa 

olla edessään epävarmuutta, mutta teidän tuellanne, arvon 
lionit, he ylittävät nämä haasteet ja saavuttavat entistä suu-
rempaa menestystä. Pidetään mielessä piirimme teema ”Yh-
teistyössä on voimaa”.

Vaikka koronapandemia  on rajoittanut toimintaamme, 
emme alistu epätoivoon. Tätä kirjoittaessani olen koronaka-
ranteenissa, mutta tunnelin päässä näen valoa. Asiantuntijoi-
den mukaan omikronvariantti näyttäisi osoittautuvan tavalli-
seksi influenssaksi  ja toimintaamme rajoittavista rajoitteista 
voitaisiin lähitulevaisuudessa luopua. 

Olemme toimineet vastuullisesti, rokottautuneet, huoleh-
tineet käsihygieniasta ja toimineet viranomaisten ohjeiden 
mukaisesti. Suuri kiitos siitä teille. Emme saa tuntea huonoa 
omaatuntoa, vaikka olemme joutuneet luopumaan osasta ta-
paamisiamme ja aktiviteettejamme. Voimme kokea epävar-
muutta tulevaisuudestamme ja osa jäsenistöstämme voi jopa 
erota. Kuitenkin meillä on vahva usko tulevaan. Olemme toi-
mineet järjestönä yli 100 vuotta ja Suomessakin yli 70 vuot-
ta. Ajat ovat muuttuneet, mutta meitä tarvitaan yhä, kenties 
entistä enemmän.

Haluan sinun tietävän, että kuvernööritiimi ja koko piiri-
hallitus ovat tukenanne kaikin tavoin. Tulemme kohtaamaan 
tulevaisuuden yhdessä ja voittamaan kaikki haasteet yhdessä. 

    
Veijo Nurmikumpu

piirikuvernööri

Piirikuvernööri 2021-2022 Veijo Nurmikumpu ja puo-
liso Annu.
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2. Varapiirikuvernööriehdokas 
2022-2023

Matti Puolakanaho

Piirikuverööriehdokas 
2021-2022

Jouni Hilke

LC Rovaniemi/Pöyliö
s. 1952 Sodankylässä

Diakoni, MKT, eläkkeellä
Puoliso Raija Hilke, FM, lion (Rovaniemi/Petronella)

Lionstoiminta klubeissa:

•  Liittynyt 1980 LC Kemi/Meripuisto
•  Siirtojäsen LC Rovaniemi/Pöyliö 1992
•  Presidentti 1994-95,
•  Sihteeri 3 v, rahastonhoitaja 12 v
•  Klubien hallituksessa yli 20v 

Lionstoiminta L-piirissä
•  Piirisihteeri ja rahastonhoitaja 1997-1998
•  Toimikuntapuheenjohtajana eri tehtävissä 1997-

2005, 2019-2020
•  Lohkon puheenjohtaja 2018-2019
•  2. varapiirikuvernööri 2020-2021
•  1. varapiirikuvernööri 2021-2022

Muuta lionstoiminnasta
•  100% jäsen 42v
•  Melvin Jones-jäsenyys 2007
•  Lions-liiton vuosikokoukset 28 
•  Pohjoiskalottikokoukset 5
•  Kansainvälinen vuosikokous 2

LC Pello
Syntynyt Pudasjärvellä 1963, betonimylläri

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-

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

nustuspalkintoja
• Melvin Jones – jäsen 2020

Klubivierailut ovat tärkeä osa 
piirikuvernöörin toimenku-
vaa. Yhtenä tavoitteena on 
tutustua piirin klubien toi-
mintaan ja sitä kautta tar-
vittaessa tukea klubien hy-
vinvointia. Samalla lisätään 
avointa kommunikaatiota ja 
viestitään meneillään olevis-
ta ohjelmista ja tulevista ti-
laisuuksista.

LC Simon vieraana olen 
saanut käydä puolisoni An-
nun kanssa kaksi kertaa. 
Ensimmäisellä kerralla syys-
kuussa kauden avaustapah-
tumassa ja toisella kerralla 
klubin pikkujouluissa. Läm-
minhenkisissä tapaamisissa 
sain tutustua klubin aktii-
viseen ja monipuoliseen toi-
mintaan. Ennen kaikkea mi-
nua lämmitti klubin LCIF 
lahjoitus. Pikkujoulussa mi-
nulla oli ilo ja kunnia luovut-
taa yhdessä klubipresidentti 
Raija Kylmälän kanssa Mel-
vin Jones -jäsenyys Kalevi 
Miettuselle. Samalla Kalevil-
le luovutettiin myös 40 -vuo-
tis Chevron merkki pitkäai-
kaisesta jäsenyydestä lionina. 
Onnea Kalevi!

Lokakuussa vierailin lä-
hes ääripäissä laajaa piiriäm-
me. Tiistaina 5.10. ajoin LC 

Kauas on pitkä matka…

Poimintoja klubivierailuilta
Kuusamon vieraaksi ja keski-
viikkona 13. 10. vuorossa oli 
LC Enontekiö. Molemmis-
sa klubeissa oli merkillepan-
tavaa runsas osallistuminen 
klubitapaamiseen. Vaikka 
elettiin keskellä koronapan-
demiaa, niin oli iloa ja uskoa 
tulevaan. Antoisa keskuste-
lu lionskonkareiden kans-
sa rikastutti kokemustani ja 
luottamusta toimintaamme, 
vaikka toimimme eri puolil-
la ja erilaisissa ympäristöis-
sä. On rikkautta olla erilai-
nen, vaikka olemme samalla 
asialla. 

Marraskuussa ettotyöt ja 
hirvenmetsästys olivat Ina-
rissa kiivaimmillaan, kun kä-
vin LC Aanaarin vieraana. 
Hyppäsin noin klo 12.00 
autoon ja ajoin Inariin klo 
19.00 alkavaan klubitapaa-
miseen. Klubitapaamisessa 
suunniteltiin vähävaraisten 
perheiden avustamista yh-
teistyössä LC Ivalon kans-
sa. Kuulin mielenkiintoi-
sen tarinan erämaakämpän 
kunnostustalkoista ja Inarin 
klubin nimistä ja historiasta. 
Onnittelut klubille kahden 
uuden jäsenen ottamisesta 
kuluvalla kaudella. Uusin ja 
nuorin jäsen Paulus Lepistö 

oli ensimmäistä kertaa klubi-
illassa. Onnea ja menestystä 
Paulus lionsuralle. Noin klo 
22.00 hyppäsin jälleen au-
toon ja hurautin kotiin Ke-
minmaalle yhden pysähdyk-
sen taktiikalla.

Piirin suurimman klu-
bin LC Ylitornion klubivie-
railua sävytti yritysvierailu 
YBT:n uusiin toimitiloihin. 
Kokoonnuimme Ylitorni-
on kievariin, josta siirryim-
me maittavan aterian jälkeen 
linja-autolla YBT:n tiloihin. 
Yrityksen toimitusjohtaja li-

Annu ja Veijo Nurmikumpu.

on Juha Alapuranen esitteli 
nykyaikaista betonirakenta-
mista lionskollegoille. Met-
sämiehenä ilahdutti beto-
niyrityksen panostaminen 
kierrätykseen ja ympäristö-
vastuulliseen toimintaan. 
Antoisaa betoni-iltaa täy-
densi herkulliset täytekak-
kukahvit runsaine virvoitus-
juomineen. Kiitos Juhalle ja 
presidentti Annikalle hienos-
ta illasta.

    
Veijo Nurmikumpu

piirikuvernööri

1. Varapiirikuvernööriehdokas 
2022-2023

Tiina Pesola 

LC Rovaniemi Petronella
Syntynyt 1960 Salla, KM erityisopettaja, 

puoliso Tapani

Lions-toiminta klubissa:
• Kutsuttu 12/2011
• Klubin 100%:n 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

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

sinki, 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, am-

mattiyhdistystoiminta, teatteri

Kansainvälinen nuoriso-
leiri Aurora Borealis Win-
ter wonderland järjestetään 
Pudasjärven Pikku-Syötteel-
lä vuodenvaihteessa 2022-
2023. Koronaepidemia on 
estänyt kaksi kertaa leirin 
järjestämisen, mutta nyt 
olemme toiveikkaita saa-
maan Lions Youth Camp L 
107-leiriläisiä perhemajoi-
tukseen 27.12.2022 alkaen 
ja Pikku-Syötteen Nuoriso- 
ja leirikoulukeskukseen 7.1-
16.1.2023.

Leirijohtajana toimii 
Katri Virtanen LC Pudasjär-
vestä ja leirikoordinaattorina 

on Maaret Ihme LC Pudas-
järvi/Hilimoista. L-piirin li-
säksi lohkomme klubit osal-
listuvat leirin organisointiin. 
Talvileiri on erilainen koke-
mus ja toivotamme nuoret 
tervetulleiksi Pudasjärvelle!

Ennen nuorisoleiri tar-
vitaan isäntäperheitä. Isän-
täpereheenä toimiminen 
on erinomainen mahdol-
lisuus tutustua vieraaseen 
kulttuuriin ja leirille tu-
levaan nuoreen. Jos kiin-
nostuit tästä,kysy lisää 
L-piirin nuorisovaihtokoor-
dinaattori Paula Taskilalta 
paula.k.taskila@gmail.com

Kansainvälinen nuorisoleiri 
vihdoin toteutumassa



4

L A P I N  L E I J O N A  •  2 0 2 2

VOITA UPEAVOITA UPEA
VOLKKARI!VOLKKARI!

Arvan hintaArvan hinta
20€20€

Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi, 
p. 044 535 1215, jarmo@jarjotek.fi

www.jarjotek.fi

Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi, 
p. 044 535 1215, jarmo@jarjotek.fi

www.jarjotek.fiAinonkatu 1, 96200 Rovaniemi, 
p. 044 535 1215, jarmo@jarjotek.fi

www.jarjotek.fi

Kuvassa Tuomo, Liisa ja Tiina.

L-piirin GAT-tiimi jalkautui 
lohkofoorumeihin syksyn ai-
kana. Kävimme Ylitornion, 
Keminmaan, Pudasjärven ja 
kahdesti Rovaniemen loh-
kofoorumeissa, muut loh-
kot tarkoituksena kiertää 
kevään aikana.

Palvelutyhmän koordi-
naattori (GST) Tuomo Ro-
makkaniemi kertoi luon-
nollisesti palvelusta klubi-, 
piiri- sekä liittotasolla. Loh-
kofoorumeissa on ollut eri-
laisia teemoja ja niihin on 
osallistunut myös muita kuin 
klubien varsinaiset edustajat, 
uusien Lionien myötä on 
tullut myös kokonaan uusia 
ajatuksia. Klubien yhteis-
toiminnan avulla palveluun 
saadaan lisää voimaa ja myös 
näkyvyyttä

Jäsentyöryhmän koor-
dinaattori (GST) Lii-
sa Isomaan aiheena luon-
nol l i s e s t i  j ä senas i a t . 
Lohkofoorumeissa on kes-
kusteltu jäsenhankinnasta 
ja jäsenviihtyvyydestä sekä 
kannustettu jäseniä käyttä-
mään aktiivisesti Lions-lii-
ton (lions.fi) ja LCI:n (lion-
sclubs.org) uusia nettisivuja. 
Nettisivuilta löytyy tietoa 
ja monipuolisia työkalu-
ja jäsenhankinnan ja jäsen-
viihtyvyyden tueksi. Syksyn 
lohkofoorumeissa jäsenistöä 
on lisäksi kannustettu vastaa-
maan aktiivisesti piirin jäsen-
kyselyyn, joka on toteutettu 
tammikuussa 2022.

Johtajakoulutusryhmän 
koordinaattori (GLT) Tii-
na Pesolan aiheena koulu-
tus sekä niiden ajankohdat. 
Foorumeissa aiheena oli Ki-
TeNet ja sen esittely. Syksyl-
lä koulutuksia oli kuluvan 
kauden presidenteille, alu-
eittan opastusta raportoin-
tiin MyLCIiin sekä MyLi-
oniin presidenttien lisäksi 
sihteereille sekä klubien pal-

velujohtajille. Kevään kou-
lutuksia on jo ollut: Jäsen-
koulutus kaikille jäsenille, 
tulevien presidenttien kou-
lutus on 15.2.2022 ja muut 
virkailijakoulutukset huh-
ti-toukokuussa. Lohkofoo-
rumeissa onkin korostettu 
jäsenten omatoimista kou-
luttautumista. Lions-liiton 
sivuilla on hyvä koulutus-
paketteja ja MyLion sovel-

luksen kautta Learn osiosta 
pääsee hyvin omatoimiseen 
kouluttautumiseen. Olem-
mehan palvelujärjestön li-
säksi myös koulutusjärjestö.

Vierailuista on saatu hy-
vää palautetta ja onkin todet-
tu, että viesti klubeille ja klu-
beilta on kulkeutunut hyvin.

Tiina Pesola
2VDG

GAT on the road

2VDG-kauteni alkoi pe-
ruuntuneella Kuvernöö-
rineuvoston (KVN) vii-
konlopun kokouksella ja 
samalla koulutuksen osal-
ta. Tällöinhän olisi saanut 
heti omakohtaisen koke-
muksen järjestön toimin-
nasta. Onneksi piirin oma 
kokous elokuussa voitiin pi-
tää Keminmaassa. Tulevaan 
rooliini liitto järjesti useita 
etäkoulutuksia sekä viikon-
loppukoulutuksen, jolloin 
meillä oli mahdollisuus tu-
tustua toisiimme. Koulutus 
tulee jatkumaan runsaam-
pana tulevalla kaudella.

Veijon ja Jounin kans-
sa olemme jakaneet vierai-
lut klubeihin ja lokakuussa 

aloitinkin kierrokseni. Eh-
din käydä seitsemässä klu-
bissa, muutaman jouduin 
perumaan vallitsevan tilan-
teen (pandemian) vuoksi ja 
muutama on vielä tulossa. 

Vastaanoton koin ter-
vetulleeksi ja olikin mie-
lenkiintoista ja itselleni 
avartavaa kuulla klubien 
toiminnasta. Kaikilla oli 
yhteinen päämäärä ja se 
oli palvelu mutta sinne oli 
omat persoonalliset polut. 
Ja ne polut olikin mielen-
kiintoiset. Yhteisöllisyys, 
oma paikallisuus ja erityi-
syys korostuivat klubien toi-
minnassa. Varsinkin paikal-
lisuus ja siellä palvelun tarve 
korostuivat. 

Itse olen naisklubista 
(Petronella) ja olikin mie-
lenkiintoista kohdata eri-
laisia klubeja senkin suh-
teen. Mieltäni lämmitti 
puolisotoiminta ja Ladyjen 
roolia esim. aktiviteettien 
järjestelyissä arvostetaan 
ja heitä tarvitaan moneen 
mukaan. Toisaalta klubeis-
sa mietitään tulevaisuutta: 
mistä saadaan uusia jäseniä 
vai loppuuko toiminta ko-
konaan vai liitytäänkö lähi-
kunnan klubiin liitännäis-
klubina.

Menneet pari kautta ovat 
vaikeuttaneet toimintaa, jä-
seniä on eronnut ja uusia ei 
ole saatu. Kokoontumiset 
ovat olleet vähäisiä ja rima 

tulla kokoukseen esim. etä-
nä on haastavaa. Jäsenhuol-
losta puhuttiinkin monessa 
klubissa. Klubit ovat miet-
tineet uusia palvelumuotoja 
ja yhteistyö kunnan muiden 
toimijoiden tai muiden klu-
bien kanssa tuli vierailuissa 
myös esille.

Kiitos vielä tässäkin 
klubeille, joissa 

olen saanut 
vierailla. Lions, 

monta tapaa tehdä 
hyvää.

Tiina Pesola
2VDG

2VDGn matkassa

MessutOlonHyvän
Lauantaina 7.5.2022 klo 9-15
Tuomas Sammelvuo -salissa

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

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
LC Pudasjärvi
/ Hilimat

Varaathan pöydän ajoissa!
Anna-Liisa Seppänen, 

puh. 0400 507 984,
annal.seppanen@gmail.com

Tiina
Pitkänen

Muoti-
näytös

Mervin
putikki Merci
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Toimintakausi 2021-22 tu-
lee olemaan yksi LC Kemin-
maan vilkkaimmista ja aidos-
ti Lions-aatteen mukainen. 
On tullut kerta toisensa jäl-
keen hyvä mieli siitä, että on 
pystytty tekemään hyvää ja 
auttamaan avun tarpeessa 
olevia. Keminmaan leijonia 
on tarvittu niin potunnos-
tossa kuin muuttotalkoissa 
ja monessa muussa.

Allekirjoittaneelle ainakin 
oli tulla tippa silmiin näh-
dessäni, miten kiitollisia per-
heenjäsenet olivat, kun heille 
tuiki tärkeät perunat saa-
tiin talteen viime syyskuus-
sa. Onnettomuudessa louk-
kaantunut talon isäntä oli 
joutunut koko kesäksi sairaa-
lahoitoon ja kuntoutukseen. 
Ilman Keminmaan leijonia 
traktorinlavallinen perunoi-
ta olisi jäänyt maahan.

Toinen ilonaihe oli lei-
jonien innokas osallistu-
minen. Potunnosto lienee 
suurimmalle osalle ainakin 
lapsuudesta tuttu työ. Mo-
net syyspäivät yksi ja toinen 
oli joutunut vähintään kuok-
ka kädessä kotipihan peruna-
maalle perunoita kaivamaan. 
LC Keminmaan talkoopotut 
nousivat nykyaikaisesti; pe-
runavaot ajettiin auki trak-
torilla ja lionsveljille jäi vain 
pottujen noukkiminen äm-
päriin.

Potunnosto keräsi reilut 
toistakymmentä kyykkijää 
vakojen viereen. Urakka oli 
hetkessä ohi ja perunat trak-
torin peräkärryssä.

Toinen sävähdyttävä tal-
kooprojekti oli joulun al-
la tehty muuttourakka. Iso, 
myyty omakotitalo, piti tyh-
jentää ja siinä riitti urakkaa 
uskomattoman paljon. Tä-
mäkin veti talkoolaisia hy-
vin. Kolme-neljä kertaa oli 
koolla kymmenkunta mies-
tä lastaamassa uuteen paik-
kaan, toiseen varastoon tai 
jäte-asemalle vietäviä kuor-
mia. Tavaraa siirtyi uskoma-
ton määrä.

Täytyy sanoa, että edellä 
kuvatut aktiviteetit antavat 
uskoa Lions-aatteen ja -hen-
gen säilymiseen. Toki neli-
senkymmentä miestä käsit-
tävästä klubista olisi voinut 
löytyä enemmänkin talkoo-
väkeä, mutta pitää muistaa 
klubin leijonien keski-iän hi-
povan 70 vuotta ellei mene 
ylikin.

Perinteiset aktiviteetit 
ovat sujuneet tälläkin kau-
della koronasta huolimatta 
rutiinilla. Keväinen tulva-
veikkaus onnistui entiseen 
tapaan ja rahat jaettiin sa-
man tien Keminmaan kou-
lulaisille, urheiluseuroille ja 
nuorisotyölle.

Yhdestä hyvää joulumiel-
tä tuovasta tapahtumasta 
on muodostumassa perin-
ne. LC Keminmaan ja lei-
dit lahjoittavat Keminmaan 
kunnan sosiaalitoimelle lah-

Potunnostosta muuttotalkoisiin
ja kaikkea muuta siltä väliltä

jakortteja jaettavaksi vähäva-
raisille lapsiperheille. Kunta 
arvostaa lahjoitusta, sillä itse 
kunnanjohtaja on ollut pai-
kalla parina viime vuonna. 
Tätä perinnettä pyritään jat-
kamaan.

LC Keminmaa 
jouluiloa 
lahjoittamassa
Keminmaan vs. kunnanjoh-
taja Hannele Matinlassi ja 
perusturvajohtaja Katja Raa-
tikainen kiittelivät vuolaasti, 
kun LC Keminmaa lahjoitti 
vähävaraisille lapsiperheille 
tarkoitetut lahjakortit. Jou-
luiloa olivat lahjoittamassa 
sekä leijonat että leidit.

– Vaikka raha ei kaikkea 
ratkaisekaan, nämä lahjakor-
tit tuovat jouluiloa aivan var-
masti kaikille saajille, Han-
nele Matinlassi sanoi.

Perusturvajohtaja Kat-
ja Raatikainen vakuutti, et-
tä vähävaraisia lapsiperheitä 
löytyy ja sosiaalitoimi tietää 
lahjakorteille oikeat osoit-
teet.

LC Keminmaa tukee lap-
sia ja nuoria keväällä sti-
pendein ja näin joulun alla 
pannaan hyvää joulumiel-
tä jakoon lahjoja jakamalla. 
Leijonien rahat on  hankit-
tu aktiviteeteilla, siis erilai-
sia töitä talkoilla tekemällä. 
Osa tuotosta tulee Kemin-
maan City-Marketin aulassa 
olevasta keräyspyramidista, 
johon voi rahan lisäksi ti-
pauttaa esimerkiksi pullon-
palautuskuitit.

LC Keminmaan leidien 
puolesta lahjakortteja luo-
vuttamassa olivat Annu Nur-
mikumpu ja Irma Jakovlev. 
Leijonia edustivat Markku 
Keskimaula ja Veijo Nurmi-
kumpu.

Potunnostotalkoot
LC Keminmaan leijonat 
käänsivät kiltisti takamukset 
pystyyn ja noukkivat trakto-
rin peräkärryllisen perunoi-
ta. Kyseessä ei ollut mikään 
mielenosoitus, vaan hyvän-
tekeväisyystempaus, jolla au-
tettiin alkukesästä vakavassa 
onnettomuudessa ollutta ja 
sairaalahoitoa edelleen tarvit-
sevaa pienen maatilan isän-
tää.

Mukana Kemijoen ko-
meissa rantamaisemissa oli 
noin 15 LC Keminmaan lei-
jonaa, jotka vajaassa kahdes-
sa tunnissa pelastivat talon 
koko perunasadon, peräkär-
ryllisen lapin puikulaa ja sii-
kliä, jäämästä tulevan talven 
armoille.

LC Keminmaa 
tarjosi eskareille 
teatterinautinnon
Keminmaan 6-vuotiaat es-
karilaiset saivat hienon te-
atterikokemuksen, kun LC 
Keminmaa sponsoroi heille 
kaksi Kemin Kaupunginteat-
terin esittämää tilausnäytän-

töä. Ohjelmassa oli ”APUA, 
merirosvoja” näytelmä.

Eskarilaiset saivat omasta 
mielestään mukavan teatte-
rielämyksen.

Tulvaveikkaus- ja 
pullopalaustuotot 
lasten ja nuorten 
toimintaan
Keväästä 1959 lähtien Ke-
minmaan lionsklubi on jär-
jestänyt Isohaaran tulvaveik-
kauksen, jonka tuotto on 
aina palautettu oman kun-
nan  lasten ja nuorten toi-
minnan tukemiseen. Edes 
kahta viimeistä tulvaveik-
kausten myyntiä haitannut 
korona ei estänyt tavoitteen 
saavuttamista. Taas kerran 
LC Keminmaa myi kaikki 
tuhat veikkauskuponkia.

Koko tuotto jaettiin Ke-
minmaan koulujen keväts-
tipendeihin ja partiolaisille .

Tulvaveikkauksessa yrite-
tään arvata, mikä on kevät-
tulvan aikainen maksimivir-
taama sekunnissa Isohaaran 
voimalaitoksessa. Kun vir-
taama vaihtelee vuosittain 
noin tuhannen ja liki viiden 
tuhannen kuutiometrin lu-
kemissa sekunnissa, täytyy 
vain ihmetellä parhaiden 
veikkaajien onnistumista. 
Palkinnoille päästäkseen on 
viime vuosina pitänyt osua 
muutaman kuution päähän 
oikeasta.

Tulvaveikkaustuoton 
ohella jaettiin Keminmaan 
Citymarketin aulassa ole-
van pullopalautuspyramidin 
tuotto.

– Ihmiset ovat tosi hyvin 
huomanneet, miten help-
poa on tukea keminmaalaisia 

lapsia ja nuoria tipauttamal-
la oma pullon palautuksesta 
saatu kuitti pyramidiin. Kii-
tos siitä, LC Keminmaan tä-
män kauden 2020-21 pre-
sidentti Arto Koivuniemi 
tuumi.

Pyramidin tuotto meni 
tänä keväänä Keminsuun 
Kisan, Keminmaan Pallon, 
Keminmaan Naisvoimiste-
lijoiden, Suunta 2000:n ja 
VPK Keminmaan nuoriso-
osaston junioritoimintojen 
tukemiseen.

Kaikkiaan LC Keminmaa 
on tämän kauden mittaan ja-
kanut avustusta ja stipende-
jä noin 8000 euron arvosta.

Ekaluokkalaisille 
liikenneturvaa
LC Keminmaa halusi tur-

vata keminmaalaisten eka-
luokkalaisten koulutietä 
lahjoittamalla kaikille työ-
kirjan liikenteessä toimimi-
sesta. Lisäturvaksi lahjoitet-
tiin kaikille heijastava pipo. 

Oman osansa hankkeeseen 
antoi Keminmaa Energia ja 
Vesi Oy.

Heikki Roimela 
LC Keminmaa

Onnettomuudessa saamistaan vammoista sairaalassa 
kuntoutuva isäntä saattoi huokaista helpotuksesta, kun 
kuuli perunoiden nousseen leijonien toimesta traktorin 
lavalle. Pottupelto on Kemijoen komeissa rantamaise-
missa.

Leijonat ja leidit veivät tukun lahjakortteja tuomaan 
jouluiloa Keminmaan vähävaraisille lapsiperheille. Vs. 
kunnanjohtaja Hannele Matinlassi (vas.) ja perusturva-
johtaja Katja Ronkainen (kesk.) takasivat, että lahjakor-
tit tuovat iloa moneen perheeseen.

Eskarilaiset saivat omasta mielestään mukavan teatteri-
elämyksen.

Kuvassa Lassilan koulu ekaluokkalaiset yhdessä vs. reh-
torin Minna Antinojan kanssa. LC Keminmaan puolesta 
lahjoitusta olivat tuomassa Matti Alanärä, klubin tämän 
kauden presidentti Esko Linna ja Veikko Laakso.

Keminmaan Citymarket 
on klubin hyvä yhteis-
työkumppani. Kaupan 
aulassa on kuvassa näkyvä 
pyramidi, johon kävijät 
voivat jättää lahjoituksen-
sa, esimerkiksi pullopa-
lautuskuitin. Pyramidin 
tuotto mene lyhentämät-
tömänä keminmaalaisille 
lapsille ja nuorille. 

Leijonat tekevät mielellään yhteistyötä keminmaalaisten 
nuorisojärjestöjen kanssa. Partiolaiset ovat kuuluneet 
vuosikymmeniä näihin. Kuvassa Sanna Niskakoski 
ottamassa vastaan LC Keminmaan Kallin Kanerville 
myöntämän stipendin. Lahjoittajina kauden 2020-21 
presidentti Arto Koivuniemi ja Veikko Laaakso.

Paikallinen  suunnistusseura Suunta 2000 on saanut 
usein apua LC Keminmaan aktivisteilta kisojen jär-
jestelyissä. Maaliskuussa on edessä huipputapahtuma, 
kun Suunta 2000 järjestää hiihtosuunnistuksen MM-
kilpailut. Kilpailupaikka on Keminmaan Kallinkangas. 
Leijonat ovat mukana, kunhan vain koronapandemia ei 
suunnitelmia sotke.
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Lions-toiminnan kuluvan 
kauden vuosittaiset aktivi-
teetit on jouduttu mukaut-
tamaan kulloistenkin ko-
ronarajoitusten mukaan 
kaikkialla maailmassa. On-
neksi kuitenkin koronasta 
huolimatta olemme pysty-
neet Kuusamossa auttamaan 
monia ihmisiä. Olemme toi-
mittaneet lahjoituksia ja lah-
joja useisiin ikäihmisten ja 
vammaisten palvelukoteihin. 
Auta lasta – auta perhettä hy-
väntekeväisyyskeräykset to-
teutettiin sekä keväällä että 
syksyllä. Olemme saaneet 
niistä valtavasti positiivista 
palautetta. 

Olemme auttaneet myös 
paikallisia järjestöjä tarjo-
amalla apukäsiä. Muutamia 
joutilaita pohjanakkoja on 
ollut SPR:n apuna koronaro-
kotuksissa ohjaamassa ja aut-
tamassa rokotettavia. Lisäksi 
on autettu Kuusamon Nuor-
kauppakamaria Joulupuuke-
räyksessä.

Pakkasia uhmaten olem-
me olleet mukana Mielenter-
veyden Tuki ry:n kirkkokon-
sertin jälkeen tarjoilemassa 
lämmintä mehua konsertti-
väelle kirkon pihalla. Ennen 

LC Kuusamo Pohjanakat  
palvelevat koronarajoitukset huomioiden

joulua yhdessä Kuusamon 
muiden klubien ja seurakun-
nan kanssa järjestettiin kir-
kon pihalla lämminhenkinen 
Lyhtykirkko. Pohjanakat vas-
tasivat lämpimän glögin tar-
joilusta tilaisuuden jälkeen. 
Mukavia yhteisiä tapahtumia 
ovat olleet.

Kaikkia tapahtumia ja 
kokouksia ei ole pystytty to-
teuttamaan kasvotusten, jo-
ten teamsit ja meetit ovat tul-
leet tutuiksi. Digiloikkaa on 
klubissakin tehty. Klubin en-
simmäistä strategiaa on aloi-

LC Kuusamo Pohjanakkojen kausien vaihtokokous 
pidettiin Poussunkosken äärellä.

LC Kuusamo Pohjanakat reippain mielin ja askelin 
lähdössä diabeteskävelylle.

LC Kuusamo Pohja-
nakkojen jäsenet Kirsti 
Ketola ja Pirjo Selkälä 
auttamassa koronarokotu-
sissa Kuusamon Seniori-
neuvolassa.

Pohjanakat Raija Väre ja Kirsti Ketola auttamassa Kuu-
samon Nuorkauppakamarin järjestämässä Joulupuuke-
räyksessä.

LC Kuusamo Pohjanakat iloisina päästessään sisälle 
lämmittelemään Mieleneteyden Tuki ry:n järjestämän 
konsertin jälkeen.  Konsertti oli kirkon sisällä ja lämpi-
män mehun tarjoilu ulkona hyytävän kylmässä kelissä.

LC Kuusamo Pohjanakat ovat mukana syksyllä 2021 
avatussa Kumppanuustalo Nuotassa. Kuvassa lionit 
Raija Väre ja Kirsti Ketola esittelemässä Pohjanakkojen 
toimintaa Nuotan avajaisissa.

Pohjanakat virkistyvät tekemällä esimerkiksi Hexacon-koreja Kuusamon Taitokeskuksessa erittäin osaavan ohjaajan 
opastuksella. Alku oli vaikeaa, mutta lopussa oltiin tyytyväisiä.

Pohjanakat yhteisellä jouluaterialla Ravintola Talonpöy-
dässä

tettu työstämään, viestin-
tääkin on lisätty someen ja 
monta muuta pikkujuttua 
suunnitteilla.

Jotta leijonien palvelu-
tehtäviä jaksaa tehdä, välillä 
täytyy olla myös virkistystä. 

Kausien vaihtokokous pi-
dettiin nuotiolla makkaroita 
paistaen ja hieman alkoho-
litonta kuohuviiniä maista-
en. Diabeteskävelyllä hauk-
kasimme happea ja porinaa 
riitti. Kuusamon Taitokes-

kuksessa syntyi useita He-
xacon-koreja. Joulua ennen 
talkoiltiin uudessa Kumppa-
nuustalo Nuotassa laittaen 
omat kaappimme järjestyk-
seen. Kaikki syksyn palvelu-
tehtävät ja talkoot palkittiin 

omakustanteisesti yhteisellä 
jouluaterialla paikallisessa ra-
vintolassa.

Kirsti Ketola
LC Kuusamo 

Pohjanakat
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Retki Kemin 
Ajoksen syväsataman

LC Kemi ja LC Kemi/Me-
renhelmet tekivät mielen-
kiintoisen vierailun Kemin 
Ajoksen syväsatamaan.

Kemin satama on Suo-
men pohjoisin yleissatama 
ja se on avoinna kaikenlai-
selle lastille.

Sataman toimintoja ja eri 
hankkeita esittelivät toimi-
tusjohtaja Markku Rautio ja 
talousjohtaja Hannu Tikka-
la, Hannu on myös Leijona.

Sataman suurin oman 
toiminnan kehittämiseen 

liittyvä tuotos on Metsä Fib-
ren biosellutehtaan raken-
tamiseen kytköksissä olevat 
hankkeet.

Sataman pitkän ajan 
suunnittelussa on yhteensä 
43 miljoonan euron vaativa 
laajennushanke.

Suuri yksittäinen hanke 
on satamaan johtavan väy-
län syventäminen 12 met-
riin (nykyinen 10 m).

Raimo Torvela  
IPDG

Pienen klubin iso ponnistus 
jää pysyvästi elämään historiaan

Kyllä ne vielä minusta kirjan tai elokuvan 
tekevät, kerrotaan Nätti-Jussin joskus 

tokaisseen. LC Rovaniemi / Alakemijoki
toteutti molemmat Jussin ounastelut 

Nätti-Jussi -hankkeessaan (2016 -2019) ja sen 
jatkovaiheissa. Hankkeen kokonaiskustan-
nukset ilman talkootyön arvoa (730 tuntia) 

olivat n. 40.000 € ja hankkeen yhtenä 
jatkovaiheena toteutetun 

dokumenttielokuvan osalta 35.000 €.

50 vuotta Nätti-
Jussin jalanjäljillä
LC Rovaniemi / Alakemijoki 
on toiminut viisi vuosikym-
mentä Juho Vihtori Nätin 
(1890-1964) eli tarinanker-
tojalegendan ja ikijätkän Nät-
ti-Jussin jalanjäljillä. Klubi on 
halunnut koko toimintansa 
ajan kunnioittaa metsätyön 
historiaa ja savottakulttuuria 
tallentamalla sitä jälkipolville.

Nätti-Jussi -hankkeessa 
(2016-2019) kerättiin mit-
tava ”tietopankki” Nätti-Jus-
sista mm. nauhoitettuina ja 
kuvattuina aikalaishaastat-
teluina, erilaisina kirjallisi-
na aineistoina ja mm. Jussin 
sukuselvityksinä. Lapin yli-
opistolla toteutettiin etäyh-
teyksin eri puolille Lappia 
laaja tarinankerrontaa ylei-
semminkin pohtinut semi-
naari ja Nätti-Jussi tarinoi 
myös Rovaniemen teatterin 
menestysnäytelmässä syksyl-
lä 2017.

Hankkeen merkittäviä tu-
loksia jatkovaiheineen olivat 
erityisesti amatöörivaloku-
vaaja Matti Körkön vanho-
jen lasilevynegatiivien tal-
lentaminen jälkipolville, 
Juho Vihtori Nätin elämän-
tarinakirjan käsikirjoitus ja 
sen myöhempi julkaiseminen 
(2019) sekä ”Nätti ja Matti” 
-dokumenttielokuvan käsi-
kirjoitus ja sen myöhempi 
toteuttaminen (2020).

Nätti-Jussi -hankkeen ra-
hoituksesta vastasivat Rova-
niemen kylien kehittämissää-
tiö ja Lapin yliopisto. 

Matti Körkön 
ainutlaatuiset 
valokuvat
Seitsemänlapsisen perheen 
isä, monitaitoinen mies, Mat-
ti Körkkö (1910-1977) Muu-
rolan Louejärveltä harrasti 
päätoimisen savottakasöörin 
työnsä ohella valokuvausta. 
Kuvaustoimintansa hän aloit-
ti 1920-luvulla, jolloin hänen 
kuviaan julkaistiin ensimmäi-
sen kerran Suomen Kuvaleh-
den joulukuun numerossa v. 
1929. Hänen aktiivinen valo-
kuvausharrastuksensa ns. ky-
läkuvaajana jatkui 1950-lu-
vulle saakka.

Matti Körkkö kuvasi elä-
mää Kemijokivarren kylissä, 
niin arkea kuin juhlaa, niin 
iloa kuin surua eli inhimilli-
sen elämän koko kirjoa. Mu-
kana on huomattava mää-
rä myös savottakuvia. Matti 

Körkön lapset tekivät todel-
lisen kulttuuriteon lahjoitta-
essaan Nätti-Jussi -hankkeen 
yhteydessä isänsä vanhat lasi-
levy- ja muovipohjaiset nega-
tiivit (yhteensä 2230 kpl) Ko-
tiseutuyhdistys Rovaniemen 
Totto ry:lle.

Hankkeen rahoituksella 
em. negatiivit puhdistettiin, 
digitoitiin ja luetteloitiin se-
kä arkistoitiin Lapin maakun-
tamuseoon Totto ry:n omis-
tamien muiden valokuvien 
joukkoon omaksi kokonai-
suudekseen. Nyt nämä valo-
kuvat ovat meidän kaikkien 
ja myös tulevien sukupolvien 
nähtävinä Lapin maakunta-
museon ko-koelmaselaimen 
kautta internetissä.

Matti Körkön kuvama-
teriaali on ainutlaatuinen ja 
kulttuurihistoriallisesti erit-
täin merkittävä tallenne vii-
me vuosisadan alkupuolen 
maalaisyhteisöjen ja savotoi-
den kadonneesta elämänpii-
ristä. Kuvien merkitys var-
masti vain kasvaa tulevien 
vuosikymmenten myötä. Ne 
ovat avoin ikkuna yhteiseen 
menneisyyteemme ja niihin 
on tallentunut erittäin paljon 
sellaistakin tietoa, jota kuvaa-
ja ei ole sillä hetkellä ehkä aja-
tellutkaan.

Nätti-Jussin elämä 
ja tarinat kirjana
Alakemijoen lionien toteut-
taman mittavan aikalaishaas-
tattelun ja kerätyn kirjalli-
sen aineiston pohjalta Olli 
Tiuraniemi, Mari Maasilta ja 
Raimo Keränen toimittivat 
”Nätti-Jussin elämä ja tarinat” 
-kirjan käsikirjoituksen. Kir-
ja sisältää myös mielenkiin-
toisia, eri tieteenaloja edusta-
vien tutkijoiden artikkeleita 
Nätti-Jussin tarinoista osana 
suomalaista kertomusperin-
nettä. Kirjassa on huomattava 
määrä Matti Körkön ottamia 
vanhoja valokuvia. Elämänta-
rinakirja nosti esille Nätti-Jus-
sin myyttisen hahmon takaa 
ihmisen, rehdin kansanmie-
hen, Juho Vihtori Nätin. 

Lapin yliopisto julkaisi v. 
2019 Rovaniemen kylien ke-
hittämissäätiön erillisellä tuel-
la tämän ansiokkaan ja erin-
omaiset arvostelut saaneen 
kirjan, jota on edelleen saata-
vissa esim. klubimme kautta. 

Nätti ja Matti 
-dokumenttielokuva
Nätti-Jussi ja kasööri Matti 
Körkkö tunsivat aikanaan hy-

vin toisensa ja Jussi oli tuttu 
vieras Körkön pirtissä Loue-
järvellä. Tunnetuimmat Nät-
ti-Jussin valokuvat ovat juuri 
Matti Körkön ottamia. Niin-
pä nämä miehet ovat nyt yh-
dessä valkokankaallakin.

Rovaniemeläissyntyi-
nen, kansainvälisesti ansioi-
tunut käsikirjoittaja-ohjaaja 
Heikki Huttu-Hiltunen tart-
tui haasteeseen ja Nätti-Jus-
si -hankkeen rahoittamana 
syntyi dokumenttielokuvan 
käsikirjoitus. Matti Körkön 
ainutlaatuiset vanhat valoku-
vat heräävät eloon tässä do-
kumentissa, jossa kerrotaan 
Nätti-Jussin ja Matti Körkön 
elämäntarinoiden kautta lap-
pilaisen metsätyön historiaa 
1960-luvulle saakka. 

Tarina etenee nuoren nai-
sen, Hiljan, ajatusmaailman 
kautta ja siinä on vahvoja 
draamallisia piirteitä. Perin-
teisen dokumenttielokuvan 
keinojen lisäksi elokuvassa on 
animoituja jaksoja ja valoku-
vien osasuurennoksia ja se on 
myös lähes läpi sävelletty. Elo-
kuva valmistui syksyllä 2020 
ja tuotantoyhtiönä toimi Oy 
Visual Power Ltd.

Dokumenttielokuva on 
noussut näyttävästi myös 
kansalliseen tietoisuuteen, 
sillä YLE TV1 on esittänyt 
Nätti ja Matti -dokumentti-
elokuvan ensin kahteen ot-
teeseen toukokuussa 2021 
ja kaksi kertaa viime jou-lu-
kuussa. Elokuva on ollut näh-
tävissä myös YLE Areenassa 
13.5.2021 alkaen, jossa se 
kannattaa ehdottomasti käy-
dä vielä katsomassa, jollei ole 
sitä vielä nähnyt.

Dokumentin TV-esityk-
sen jälkeen Nätti-Jussi ja 
Matti Körkön valokuvat sai-
vat erittäin näyttävästi palsta-
tilaa myös valtakunnan pää-
lehdessä Helsingin Sanomissa 
17.5.2021 julkaistussa artik-
kelissa ”Savottakämp-pien 
stand-up -koomikko”.  Iso 
artikkeli sisälsi myös lukui-
sia Matti Körkön ottamia 
vanhoja savottakuvia ja se sai 
lehden verkkosivuilla erittäin 
runsaan ja myönteisen lukija-

palautteen.
Klubimme keräsi eloku-

van toteuttamisen edellyttä-
män tuotantotuen ja hallin-
noivat tätäkin jatkohanketta. 
Merkittävimpiä rahoittajia 
olivat Rovaniemen kylien 
kehittämissäätiö ja Pohjolan 
Osuuspankki. Rahoi-tukseen 
osallistuivat myös Metsähalli-
tus, Rovalan Setlementti ry ja 
Rovaniemen Metsähoitoyh-
distys.

Pienen klubin iso 
ponnistus 
Nätti-Jussi -hankkeen synty-
sanat lausuttiin toukokuussa 
v. 2015 klubimme 50-vuo-
tisjuhlassa. Presidentti Reijo 
Jylhä nosti esille elokuvan te-
kemisen Nätti-Jussista. Ajatus 
tuntui ensin huimalta. Toi-
meen kuitenkin tartuttiin, 
sillä klubihan oli ylläpitänyt 
vuosikymmenet Kuusivaaran 
savottakämppää, jossa Jussi-
kin oli asunut. Lisäksi klubi 
oli kerännyt jo 1990-luvun 
alussa aikalaismuisteluja Jus-
sin tarinoista ensin c-kasetil-
le tallennettuina ja myöhem-
min cd- ja dvd-levykkeille 
siirrettyinä sekä musiikilla ja 
runoilla täydennettyinä.

Onnistuimme löytämään 
erittäin osaavat tekijät hank-
keen varsinaisiin sisältöosi-
oihin, jotka toteutettiin tai-
teelliseen työskentelyyn 
tarkoitetuilla apurahoilla. 
Mittava määrä talkootyötä-
kin tietysti tehtiin. Rahoi-
tuksen osalta tarvittiin lukuis-
ten ovien koputtelua ennen 
kuin oikeat ovet löytyivät. 
Hankkeemme rahoit-tajille 
esitämme vielä mitä parhaim-
mat kiitokset kulttuurihisto-
riallisesti erittäin merkittäväs-
tä tuesta.

Vanha sanonta on, että 
maasta se pienikin ponnistaa. 
Näin teki myös meidän pieni 
klubimme ja uskom-me, että 
tämän meille ison ponnistuk-
sen tulokset jäävät pysyvästi 
elämään historiaan.

Matti Ansala,  
LC Rovaniemi/ 

Alakemijoki

Lions Club Ivalo on käyn-
nistänyt jälleen jo perin-
teeksi tulleen Kalevalanpäi-
vän sään arvauskilpailun. 
Arvauskisassa on arvattava 
Kalevalanpäivän 28.2.2022 
lämpötila Ilmatieteen lai-
toksen Ivalon lentoaseman 
sääaseman mittauspistees-
sä 0,1 asteen tarkkuudella.

-Ivalon klubilla oli vuo-
sikymmenien perinne jään-
lähtöveikkauksessa, mutta 
jokunen vuosi sitten luo-
vuimme Ivalojoen jään-
lähtöveikkauksesta. Siinä 
oli niin paljon käytännön 
haasteita, ja yksi oli sekin, 
että jäänlähtö vaatii ym-
pärivuorokautista päivys-

tystä, ja jäät saattavat alit-
taa Ivalojoen sillan vaikka 
aamuyöllä, kertoo Lions 
Club Ivalon Kalevalanpäi-
vän lämpötilan arvauski-
san koordinaattori Erkki 
Martin.

-Tämä lämpötilan arva-
uskisa on otettu hyvin vas-
taan paikkakunnalla. Pal-
kinnot ovat hyviä, mutta 
kun arvan ostaja tietää, että 
tuotto menee lion-periaat-
teiden mukaan paikkakun-
nan nuorten ja ikäihmisten 
hyväksi, niin jo sen vuoksi 
arpoja ostetaan ihan muka-
vasti, Ivalon klubin lionveli 
Erkki Martin kertoo.

Ivalossa arvuutellaan 
Kalevalanpäivän säätä
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Kokemuksellinen vuosi on 
takana LC Pudasjärvi Hili-
moissa. Toimintaa on muun-
nettu aina niin, että se pal-
velee ja sopii rajoituksien 
tuomiin määräyksiin. Ko-
koukset etäyhteyksillä ovat 
herättäneet välillä hilpeyttä, 
kun jollakin ei kuvayhteys 
aukea ja toinen saa taas viit-
tomakieltä käyttäen olla mu-
kana, kun ääni ei kulje. Jota-
kin positiivistä tästä, koska 
olemme kyseisellä yhteydel-
lä päässeet vierailemaan jopa 
jäsenen navetassa. Yhteishen-
gen ylläpitämistä mietimme 
tekemisen kautta, joka pitää 
meidät yhdessä vaikka olem-
me fyysisesti erillään.

Rajoitusten ollessa ko-
vimmillaan Hilimat aloitti-
vat kodeissaan virkkaamaan 
isoäidin neliöpaloja Lohtu-
peittoon. Ajattelimme, että 
tämä aika tuo eteen vielä ih-
misiä, joiden voimavarat eh-
tyvät ja silloin voimme tuoda 
lämpöä peitollamme. Palo-
jen kokoamisen suoritti käsi-
työtaitaja klubin jäsen Katri 
Kemppanen ja  kauniita peit-
toja syntyi kolme. Osan pei-
toista laitamme arpajaisiin.

Meidän perinteisiä Hyvän 
Olon Messuja emme voineet 
järjestää keväällä, mutta nii-
den nimiin arpajaiset  pi-
dimme. Tuoton käytimme 
keväällä kouluille lahjoitet-
taviin stibendeihin. 

Rauhanjulistekilpailun 
päävastuun  hoidamme Pu-
dasjärvellä vuorovuosin LC 
Leijonien kanssa.  Järjestys-
vastuu oli edellä mainitulla 
klubilla ja olimme mukana 
kutsuttuina.

Me LC Pudasjärvi Hili-
mat olemme kehittäneet yh-
teistyötä muihin toimijoihin 
Pudasjärvellä. Uutena tehtä-
vänä otimme vastaan   SPR; 
n kutsun EU ruoka-apukas-
sien kokoamiseen  ja jakoon. 
Kokemuksemme oli positii-
vinen ja pieniä jännityksiä-
kin saimme, kun joukossa il-
meni pelätty virus. Hilimat 
se jätti rauhaan ja saimme 
jatkaa normaalisti. 

Kyläyhdistyksen  apuna 
torin kesäkahvilan pyörittä-

LC Pudasjärvi Hilimojen toimintaa

Isänpäiväkonsertin lopuksi Hilimojen presidentti Anna-Liisa Seppänen ja konsertin 
juontaja Elvi Räisänen jakoivat esiintyjille Kynttiläpajan valmistamat ja Hilimojen 
logolla varustetut kynttilät.

LC Hilimat lahjoitti aikaisempien vuosien tapaan jou-
luisia ruokakasseja sivukylien vanhuksille.

Vuoden 2020 presidentti Aila Helve myymässä Hyvän 
Olon messuarpoja ja esittelemässä LC Pudasjärvi Hili-
mojen toimintaa.

Kulmat kuntoon museolla.

Kesäkahvilan käynnistämisestä ja kuvassa Suoma Lammela, Anja Keinänen, Eija 
Pihlaja ja Elvi Räisänen.

minen viikon ajan oli hyvä 
kokemus ja mukaan menem-
me uudelleen, jos mahdol-
lisuus tulee. Yhteishenki oli 
hyvä ja talkootyötä teimme 
iloisin mielin. Sade ja myrsky 
kyllä vähän  vaivasivat , mut-
ta emme voi ilmoja valita.

Kummankin aktiviteetin  
totesimme onnistuneeksi ja 
suuntautuminen muiden 
toimijoiden yhteyteen on 
mielestämme mielenkiin-
toista. Samalla teemme itse-
ämme tunnetuksi.

 Isänpäivänä järjestimme 
konsertin Seurakuntatalolle 
ja esiintyjinä olivat Pudas-

järven omat musiikintaita-
jat. Saimme kovasti kiitosta 
heidän näkyväksi tekemises-
tä ja jutun paikallislehteen. 

Keväällä otimme vastaan 
Leijonien Kulmat kuntoon 
haasteen ja siivosimme koti-
seutumuseon pihan jälleen. 
Toisena kohteena otimme 
Pudasjärven torin alueen. 
Haravat heiluivat ja tarinat 
luistivat. Torin emäntä ja 
isäntä antoivat kiitosta ja sii-
täkin juttu oli paikallisleh-
dessä.

Viimeisimpänä aktiviteet-
tinä  tälle  vuodelle  oli joulu-
tervehdys elintarvikkeita si-

sältävien kassien muodossa 
sivukylien vanhuksille. Koti-
palvelu sai jakaa 11 kassia eri 
henkilöille tuottamaan iloa 
ja tuomaan terveiset meiltä. 
Pitäjämme on laaja ja em-
me unohda sen syrjäisimpiä 
kolkkiakaan ja ihmisiä siellä.

Joulukorttiperinne  elää 
edelleen ainakin vanhemman 
väen keskuudessa. Jaoimme  
Leijonien joulukortteja myös 
n. 200 kpl vanhuksille. Ai-
kaisemmin olemme saaneet 
käydä tervehtimässä vanhus-
ten yksiköissä, mutta nyt ra-
joitusten takia kortti sai tuo-
da terveiset.

Olimme mukana myös torialueen siivouksessa

Lentopallotyttöjen kanssa 
on meillä hyvä yhteistyö Hy-
vän Olon messujen aikaan ja 
saimme  avustaa nyt heidän 
kisamatkaansa. Nuorisovas-
taava Vuokko Nyman on 
löytänyt nuoria paikkakun-
nalta nuorisovaihtoon, jos 
lähtö rajoitteiden puitteis-
sa onnistuu. Voimme näin 
auttaa heitä näkemään ja ko-
kemaan maailmaa muualta 
. Kummityttömme on  Sri 
Lankassa ja pidämme häneen 
säännöllisesti yhteyttä ja lä-

hetämme lahjoja.
Presidentti Anna- Liisa 

Seppänen ja Hilimojen koko 
joukko ovat positiivisin aja-
tuksin vieneet klubia eteen-
päin. Olemme kokeneet, että 
hyvä taloudenhoito on tänä 
aikana erityisen tärkeä toi-
minnan varmistamiseksi. Yh-
teishenki vie LC Pudasjärvi 
Hilimojen klubia eteenpäin. 

LC Pudasjärvi Hilimat/ 
tiedotussihteeri 

Elvi Räisänen
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LC Kemin joulunajan 
toimintaa

LC Kemin Merenhelmet ja LC Kemi kävivät 
laskemassa seppeleen sankarihaudalle 6.12.2021. 
Kuvassa etualalla klubien presidentit Eija Karjula ja 
Juha Eklund.

LC Kemin edustajat Juha Eklund ja Raimo Torvela 
kävivät luovuttamassa Kemin seurakunnan dia-
koniatyölle lahjakortteja, luovutettavaksi edelleen 
vähävaraisille kemiläisille joululahjoiksi. Lahjakor-
tella saadaan moneen perheeseen jouluruoat.

Lämpötila K-market 
Tervolan pihalla 1.1.2022 
klo 0.00.

Kuntoportaiden avajaistilaisuudessa Lions-miehemme 
saivat kunnian leikata nauhan.

Kuvassa (vas.) Jouko Ranta, Abbas Al-Hajjaj, Rauha 
Niemelä, Hannu Hakoköngäs, Heino Alaniska, Olavi 
Niemelä, Risto Kauppi, Vesa Sandberg  ja Veli Salmi.

Vuosittain soraämpäreitä 
jaetaan n. 100 kpl.

LC Tervolan 
toimintaa 2020-2021
Yhdistyksemme on perustet-
tu vuonna 1967 ja on toimi-
nut aktiivisesti perustamises-
taan alkaen. Syksyllä 2020 
klubimme muuttui sekaklu-
biksi. Samaan aikaan ahkerat 
Lions-Ladymme lopettivat 
oman toimintansa ja heistä 
mukaan klubiimme kutsut-
tiin/ liittyi 3 naista. Muut 
naiset jäivät puolisoiden-
sa vahvoiksi tukijoukoiksi, 

Toukokuussa 2021 teimme yhteistyö Tervolan seura-
kunnan ja kylän aktiivien kanssa. Seurakunnan omista-
ma kota siirrettiin yhteisvoimin takaisin alkuperäiselle 
paikalleen ja nyt siitä saavat nauttia kaikki kuntalaiset.

nauttia kaikki kuntalaiset.
Kesäkuussa järjestimme 

hautakivien suoristuspalve-
lua ns. kukkapäivän aikaan, 
jolloin hautausmaalla on pal-
jon omaisia paikalla. Aktivi-
teetti oli erittäin suosittu ja 
kiitelty.

Kesällä vastasimme Ter-
volan kotiseutumuseon 
kunnostusryhmän kutsuun 
ja osallistuimme omalta osal-
tamme maalaustalkoisiin. 
Lionsit olivat liikkeellä myös 
kunnan Ämpäripää-päivässä. 
Siellä talkoilimme ämpärin-
heiton MM-kisoissa.

Tervolan ulkoilijat järjes-
tivät hankkeen kuntoportai-
den saamiseksi Tervolaan.  
Yhdistys pyysi Lions klubia 
rakennustalkoisiin ja hienot 
portaat me saimmekin kun-
taan. Yhteistyössä on voimaa!

Jo perinteinen Uuden-
vuodenyön lämpötilaveik-
kaus-arpajaiset joulun alla 
saatiin jälleen toteutettua. 
Arpoja myytiin 300 kpl. Se-

kä arpojen ostajat, että mai-
noksin tätä toimintaa tuke-
vat osallistuvat mielellään 
tähän aktiviteettiin. Joulun 
alla myimme myös Lionsien 
joulukortteja.

Klubimme osallistuu 
myös Lions-liiton ja -piirin 
tapahtumiin ja koulutuksiin 
aina mahdollisuuksien mu-
kaan. 

Piirikuvernöörien vierai-
lut klubikokouksissa tuovat 
meille ajankohtaista tietoa 
Lions-toiminnasta. Kiitos 
niistä! Klubivierailuja kilven-
ryöstön merkeissä tehdään 
taas, kun tilanne sen sallii.

Aktiivista 
toimintavuoden 

jatkoa kaikille 
klubeille. Pysykää 

terveenä!

Teksti: Minna Tumelius
Kuvat: Risto Kauppi, 

Janne Kauppi

Tervolan urheilijat järjestivät varainkeruukampanjan kuntoportaiden saamiseksi Tervolaan.  Yhdistys pyysi Lions 
klubia rakennustalkoisiin ja hienot portaat me saimmekin kuntaan. Yhteistyössä on voimaa!

koska Lions- palveluaate on 
heidän kaikkien sydämissä. 
Samalla klubi ”peri” Lions 
Ladyjen kummilapsen, juu-
ri lukio-opinnot aloittaneen 
tytön, koulunkäynnin tuke-
misen Sri Lankaan.

Klubimme on jo vuosi-
en ajan jakanut liukkauden 
torjumiseksi soraämpärei-
tä iäkkäille kotona asuville 
kuntalaisille. Yksikin vältet-
ty lonkkaleikkaus tekee tästä 
aktiviteetistä arvokkaan. Pal-
velussa teemme yhteistyötä 
kunnan kanssa. Kunta kus-
tantaa ämpärit, tarjoaa soran 
ja tarrat ämpäreihin. Klubi 
huolehtii ämpäreiden vien-
nin laajan kuntamme alueel-
le. Tämä on palvelu, jota ei 
edes Korona ole saanut kat-
kaistua. 

Aktiviteeteistä saadut tuo-
tot lahjoitetaan sopiviin koh-
teisiin keväisin ja tarvittaessa 
myös pitkin vuotta. Perin-
teisiä lahjoituskohteita ovat 
olleet lapset ja nuoret mm. 
yläkoulun ja lukion oppilaat 
ja nyt uutena kohteena myös 
6-luokkalaisten ns. tsemppi-
stipendit (2kpl/ koulu). Mui-
ta lahjoituskohteita vuonna 
2021 olivat mm. MLL Ter-
volan yhdistyksen 90-vuotis 
juhlavuosi ja Keppari-kerho. 

Toukokuussa 2021 teim-
me yhteistyö Tervolan seu-
rakunnan ja kylän aktiivien 
kanssa. Seurakunnan omista-
ma kota siirrettiin yhteisvoi-
min takaisin alkuperäiselle 
paikalleen ja nyt siitä saavat 

Ollaan jo jonkin mat-
kaa vuoden 2022 puolel-
la. Lions Club Kuusamo 
Kitka (= LC KITKA) pi-
ti kuukausikokouksen jo-
kin aikaa sitten. Kokous 
pidettiin edelleen TEAMS-
kokouksena COVID-
tilanteesta johtuen. Ko-
kouksessa tuli esille monia 
asioita, joista yksi halut-
tiin nostaa esille. Tämä sen 
vuoksi, ettei syntyisi vää-
rinkäsityksiä. Monia, mo-
nia vuosia LC Kitkalla on 
ollut yhtenä projektina vä-
hävaraisille jaettavat joulu-
paketit. Jouluna 2021 LC 
Kitka jakoi 10 joulupaket-
tia. LC Kitka halusi juhla-
vuotensa kunniaksi laittaa 
jakoon 10 pakettia. Klubin 
toiminnassa tuli 30 vuot-
ta täyteen. Paketit tehdään 
Koillismaan Osuuskaupan/

Prisman toimesta ja samal-
la Osuuskauppa on myös 
mukana tässä hyvänteke-
väisyydessä. Lisäksi Kuu-
samon seurakunta on yh-
tenä yhteistyökumppanina. 
LC Kitka ja Osuuskauppa 
luovuttavat joulupaketit 
Kuusamon seurakunnalle, 
joka huolehtii pakettien 
edelleen jakamisen. Näin 
hyvä perinne hoidettiin 
jouluna ja tullaan varmas-
ti myös jatkossakin hoita-
maan. Sen tiedämme, että 
muutkin Kuusamon Lions 
Clubit ovat omalta osaltan-
sa tekemässä vastaavanlais-
ta hyväntekeväisyyttä. LC 
Kitka toivottaa kaikille oi-
kein hyvää alkanutta vuot-
ta.

Reijo Jokinen

LC Kuusamo Kitka 
vaalii perinteitä



10

L A P I N  L E I J O N A  •  2 0 2 2

Varainkeruuta, palvelua ja jäsenten 
hyvinvoinnin edistämistä LC Rovaniemi/Ronjat

LC Rovaniemi/Ronjien su-
perviikonloppu oli joulu-
kuussa 2021, jolloin Ronjat 
osallistuivat joulumyyjäisiin 
Ronja-kakkuja ja -kuusia 
kaupaten sekä arpoja myy-
mällä. Myös Onnen pyörää 
pyörittämällä saattoi silläkin 
onnekas ostaja päästä voitol-
le ellei rosvosektori iskenyt. 
Aktiiviset Ronjat leipoivat 
kakut myyjäisiin ja kuuset 
olivat omatekemiä, nume-
roituja Ronja-puukuusia.

Samaisena lauantai-il-
tapäivänä toinen porukka 
suuntasi Jokkakallion palve-
lutalon pihamaalle ilahdutta-
maan siellä asuvia vanhuksia. 

Ronjat osallistuivat joulumyyjäisiin Ronja-kakkuja ja -kuusia kaupaten sekä arpoja myymällä. 

Samaisena lauantai-iltapäivänä toinen porukka suuntasi Jokkakallion palvelutalon pihamaalle ilahduttamaan siellä asuvia vanhuksia. 

Aktiiviset Ronjat leipoivat kakut myyjäisiin ja kuuset 
olivat omatekemiä, numeroituja Ronja-puukuusia.

Jotta viikonloppu ei olisi kulunut pelkästään lahjoitusvarainhankinnassa ja palveluaktiviteeteissa, Ronjat viettivät 
myös mukavaa yhdessä oloa toistensa seurasta nauttien pikkujoulujen merkeissä ravintola Valdemarissa. 

Tarjolla oli piparin tuoksua 
ja maukua, glögiä ja yhteis-
lauluna joululauluja. Sieltä 
suunnattiin kaupungin toi-
selle laidalle Nahkurinpolul-
le, Saarenkylän vanhusten-
kotiyhdistyksen vanhusten 
rivitalojen pihamaalle vie-
mään vastaavaa jouluterveh-
dystä sikäläisille asukkaille.

Jotta viikonloppu ei olisi 
kulunut pelkästään lahjoitus-
varainhankinnassa ja palve-
luaktiviteeteissa, Ronjat viet-
tivät myös mukavaa yhdessä 
oloa toistensa seurasta naut-
tien pikkujoulujen merkeis-
sä ravintola Valdemarissa. 
Ruoka oli erinomaista, sitä 

oli varmasti riittävästi ja pik-
kujouluohjelma oli sopivan 
kepeää.

LC Rovaniemi/Ronjat
Kuvat: Anne Sandberg

Yhdessä tekemisen 
ja olemisen 

riemu yhteisen 
hyvän eteen 

heijastuu Ronjien 
toiminnassa. Olen 

Ronja – tahdon 
palvella.
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Mäntyvaaran taistelu 20. 
joulukuuta vuonna 1939 
on yksi Talvisodan ratkaisu-
taisteluista. Taistelussa kat-
kaistiin neuvostojoukkojen 
eteneminen vain parinkym-
menen kilometrin päähän 
Kemijärven kirkonkylästä. 

Neuvostoliittolaisella JR 
596:n pataljoonalla oli ta-
voitteena katkaista Salla-
Kemijärvi välinen maantie 
Mäntyvaaran kohdalta. Erä-
maan kautta suomalaisten 
Joutsijärvi-linjan kiertänyt 
pataljoona miehitti Mänty-
vaaran laen iltayöstä 19. jou-
lukuuta. Seuraavana päivänä 
alkoi raju taistelu Joutsijär-
vellä taistelevien joukkojen 
selustan turvaamiseksi.

Mäntyvaaran alla olevis-
sa taloissa oli levossa Sal-
lan pataljoonan eli ErP17:n 
ensimmäinen ja toinen 
komppania. Ensimmäisen 
komppanian muodostivat 
sallalaiset, toisen pelkosen-
niemeläiset ja savukoske-
laiset miehet. Havaittuaan 
vihollisen ne hyökkäsivät 
suoraan kohti vaaran lakea. 
Muutaman kilometrin pääs-
sä, Pietarinselässä, levossa ol-
lut kolmas komppania, joka 

Mäntyvaaran taistelu

muodostui Kemijärven mie-
histä, lähti saartamaan vi-
hollista vasemmalta. Useita 
tunteja kestäneessä, rajussa, 
ajoittain käsikähmänä käy-
dyssä taistelussa, suomalaiset 
saivat vihollisen häädetyksi 
Mäntyvaarasta. 

Taistelussa kaatui noin 
300 vihollissotilasta. Suoma-
laisten tappiot olivat 17 kaa-
tunutta ja 29 haavoittunutta. 

Mikäli taistelu olisi päät-
tynyt vihollisen voittoon, 
olisi se avannut sille tien kat-
kaista Suomi Kemijärven – 
Rovaniemen – Tornion koh-
dalta. Silloin etelämpänäkin 
saadut voitot olisivat menet-
täneet merkityksensä ja maa 
olisi miehitetty.

Mäntyvaaran 
taistelun 
muistotilaisuus
Jo 1960-luvulta lähtien ovat 
kemijärveläiset leijonat jär-
jestäneet joulun alla muis-
totilaisuuden Mäntyvaaran 
taistelijoiden kunniaksi.

Perinteisesti tilaisuuden 
kutsuvieraina ovat olleet so-
tiemme veteraanit sekä lotat. 
Kun nykyään lähes kaikki 
veteraanit ja valtaosa lotista 
ovat saaneet viimeiset ilta-

huutonsa, tilaisuus järjestet-
tiin tällä kertaa hieman aikai-
semmasta poiketen.

Ensiksi kokoonnut-
tiin Mäntyvaaran taistelun 
muistomerkille, jossa sep-
peleen laskivat Kemijärven 
kaupunki, veteraanijärjestöt, 
Lapin Rajavartiosto sekä LC 
Kemijärvi. 

Lyhyen seremonian jäl-
keen kokoonnuttiin Jout-
sijärven kylätalolle eli enti-
selle Joutsijärven asemalle. 
Paikalle saapui väkeä tuvan 
täydeltä nauttimaan klubim-
me tarjoaman ja kyläyhdis-
tyksen ahkerien käsien katta-
man kahvipöydän antimista. 

Kahvittelun päätyttyä 
Jaakko Ojaniemi piti värik-
kään ja asiapitoisen esitelmän 
Sallan radan rakentamises-
ta. Talvisodan erikoisimpiin 
rauhanehtoihinhan sisältyi 
velvoite, että suomalaisten 
tuli rakentaa pikaisesti rau-
tatie Kemijärveltä Kellosel-
kään. Siellä sen tuli kohdata 
Neuvostoliiton Kantalahdes-
ta sinne rakentama kiskoitus.

Tunnelmallisen tilaisuu-
den päätteeksi soitinyhtye 
esitti muutamia sota-aikana 
suosittuja sävelmiä. 

Teksti: Lauri Akola

Vilho Aallon laatima Mäntyvaaran taistelun muistomerkki pystytettiin Kemijärvi – 
Kuusamo maantien varteen vuonna 1960.  Perinteiseen tapaan Lapin rajavartiosto 
järjesti muistomerkille kunniavartion.

LC Kemijärven seppeleen muistomerkille laskivat presi-
dentti Tapio Kostamo (oik.) ja lion Matti Kärkkäinen.

Tilaisuuden esitelmöitsi-
jä Jaakko Ojaniemi otti 
tulijat vastaan asiaankuu-
luvissa varusteissa.

Yleisö kuunteli Jaakko Ojaniemen esitelmää mielenkiinnolla.

Kansainvälinen nuo-
risovaihto tarkoittaa 
17-21-vuotiaiden nuorten 
tutustumista vieraisiin mai-
hin ja niiden kulttuureihin 
perheoleskelun ja kansain-
välisten leirien muodossa. 
Tänä vuonna nuorisovaih-
to kohdistuu vain Euroo-
pan maihin.

Sofia Harju Pudasjär-
veltä halusi vaihtoon, kos-
ka hänen siskonsakin oli 
aikoinaan ollut vaihdossa 
ja kokemukset olivat olleet 
hyviä.  LC Pudasjärvi Hili-
mat on Sofian lähettäjäklu-
bi. ”Haen Saksaan, Tans-
kaan ja Itävaltaan, sillä ne 
vaikuttavat eniten mielen-
kiintoisilta mailta. Vaih-
dolta odotan paljon uusia 
ja mukavia kokemuksia 
kuten retkiä, aktiviteettejä 
ja elämyksiä. Minusta olisi 
mahtavaa, jos isäntäperhee-
seen kuuluisi vanhempien 
lisäksi myös samanikäisiä 
nuoria, joiden kanssa voi-
sin pitää yhteyttä myö-
hemminkin. Leiriltä odo-
tan paljon yhteisiä hetkiä 
muiden leiriläisten kanssa 
ja uusia kavereita.”

Klarissa Kulju kuu-
li nuorisovaihdosta äi-
diltään, joka oli kuullut 
vaihdosta kerrottavan LC 
Tornio Mamsellin klubi-
kokouksessa. Klarissa asuu 
Haaparannalla ja omaa 
kaksoiskansalaisuuden. 
Vapaa-ajalla hän harrastaa 
salibandya kaksikielisessä 
joukkueessa. Klarissa hakee 
Espanjaan, mutta kaikki 
muutkin maat Euroopas-
sa kiinnostavat. ”Odotan 
vaihdolta uusia kokemuk-
sia, uusien ihmisten ta-
paamista ja tutustumista 
heihin. Haluan myös har-
joitella ja parantaa englan-
nin kielen taitoa ja oppia 
lisää kohdemaasta. Odotan 
innoissani tätä uutta koke-
musta ja reissua, samalla 
kyllä jännittääkin vähän, 
jos olen rehellinen.”

Mirella Mustonen in-
nostui nuorisovaihdosta jo 
vuonna 2019, kun hänen 
perheensä toimi isäntäper-
heenä LC Kittilä Levin jär-
jestämän vaihdon aikana. 
”Olimme onnekkaita ja 
saimme mitä ihanimman 
ja herttaisimman italialai-
sen Hannahin luoksemme 
kesällä. Vaelsimme tuntu-
reissa, kävimme juoksulen-

keillä, teimme kummankin 
kulttuurin ruokia ja mat-
kustimme Ruotsin ja Suo-
men läpi autolla. Olemme 
edelleen tiiviisti yhteydessä. 
Olen hakemassa Saksaan 
ja toivoisin, että minul-
le muodostuisi yhtä läm-
min suhde Saksan vaih-
toperheeseen kuin minun 
omalla perheelläni muo-
dostui Hannahiin. Leiril-
tä odotan, että näen Sak-
saa, tutustun ihmisiin eri 
maista ja saan myös kertoa 
oman maani kulttuurista. 
Uskon, että edessä on iki-
muistoine kesä! ”

Essi Törmänen Pudas-
järveltä innostui vaihtoon 
lähtemisestä, kun LC Pu-
dasjärven yhteyshenkilö 
Aki Niemitalo kävi luki-
ossa esittelemässä nuori-
sovaihto-ohjelmaa. ”Pidän 
matkailusta ja uusiin kult-
tuureihin tutustumisesta ja 
siitä inspiroituneena pää-
tin hakea mukaan. Haen 
Ranskaan, Espanjaan ja 
Saksaan. Nämä maat ovat 
vetäneet puoleensa useita 
vuosia, erityisesti kulttuuri-
historiallisesti.  Tältä vaih-
dolta odotan eniten uusi-
en ihmisten tapaamista ja 
heihin tutustumista. Toi-
voisin, että heidän joukosta 
löytyisi edes muutama elin-
ikäinen ystävä, joihin voisi 
pitää yhteyttä vuosienkin 
päästä. ”

Edellä on kerrottu, mi-
hin maahan kukin hakija 
toivoo pääsevänsä. Kui-
tenkaan kaikkia toiveita ei 
voida toteuttaa ja päätök-
set lopullisista kohdemais-
ta tehdään Suomen tasolla 
helmikuussa.

L-piirin järjestämä 
kansainvälinen nuoriso-
leiri järjestetään tammi-
kuussa 2023 Pikku-Syöt-
teellä. Leirin järjestäjinä 
toimivat LC Pudasjärvi ja 
LC Pudasjärvi Hilimat. 
Leirille tulee 20 nuorta eri 
maista.  Ennen leiriä heille 
järjestetään perhemajoitus. 
Perhemajoitusta voivat jär-
jestää kaikki L-piirin klu-
bit sekä muidenkin piirien 
klubit voivat osallistua per-
hemajoituksen järjestämi-
seen. Leirin johtajana toi-
mii Katri Virtanen.

Paula Taskila
L-piirin nuorisovaih-

tokoordinaattori

L-piiristä neljä 
nuorta  

lähdössä vaihtoon
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Jätkänkynttilän sillan läheisyydessä sijaistee avantouintipaikka

LC Rovaniemen toimesta on 
seurattu Kemijoen Lainaan-
selän jäidenlähtöä jo 62 ke-
väänä. Nyt on meneillään 
63 veikkauskerta. Seuran-
nan merkitys ilmastonmuu-
toksen ilmentäjänä paranee 
jatkuvasti sarjan pidentyes-
sään. Ympäristöasiat onkin 
otettu klubin yhdeksi toi-
mintateemaksi. Lisäänty-
vä mielenkiinto kohdistuu 
myös jääkannen muodostu-
misajankohtaan ja laatuun.

Viidessäkymmenessä vuo-
dessa jäidenlähtö on aikais-
tunut keskimäärin yli kaksi 

Kemijoen jääkansi kertoo ilmastonmuutoksesta

Koskipaikkojen suvantoihin syntyy alkutalvesta jäälaut-
toja ja suppoa, jotka voivat ajautua erityisesti lauhalla 
säällä ja virtauksen voimistuessa kapekkoihin ja joen 
mutkiin muodostaen jääpatoja.Jokialueen tilannetta 
seurataan sateliittien avulla ja juoksutuksia rajoitetaan 
virtauksen tasaamiseksi.Tavoitteena saada aikaan vahva, 
tasainen teräsjääkansi hyödyntämään joen virkistyskäyt-
töä ja vesivoiman tuotantoa.

viikkoa. Viimeksi kuluneen 
kymmenenä vuotena ajan-
kohta on osunut huhtikuulle 
kuusi kertaa, mutta vaihtelu 
on edelleen melko laaja. Ai-
kaisimmillaan jäät ovat läh-
teneet 24.4. vuosina 2011 ja 
2014 sekä myöhäisimmillään 
20.5. vuosina 1969 ja 1996.

Muutoksia on tapahtunut 
myös kestävän jääkannen 
muodostumisessa pohjoisiin 
jokiin. Se on viivästynyt noin 
kuukauden verran viidessä-
kymmenessä vuodessa. Myös 
jään lujuus on muuttunut te-
räsjään osuuden pienetessä ja 

höttöisen kohvajään osuu-
den kasvaessa. Lainaanse-
län jäällä on totuttu nautti-
maan varsinkin kevättalvisin 
hiihtämisestä, pilkkimisestä, 
moottorikelkkailusta ja sen 
yli on oikaistu puolelta toi-
selle. Viime talvi muodosti 
ensimmäisen selvän poikke-
uksen: jäällä ei voitu liikkua 
turvallisesti ollenkaan.

Lämpimän ja runsassatei-
sen syksyn 2020 seurauksena 
Kemijoelle muodostui hie-
man harvinaisempi syystul-
va. Virtaama pysyi korkeal-
la koko marraskuun haitaten 
jäätymistä. Lainaanselälle oli 
joulukuun alkuun mennessä 
ajautunut runsaasti jäälaut-
toja ja suppoa jääkannen 
rakenteiksi. Joulu–tammi-
kuulla satoi lähes puoli met-
riä lunta, jonka painosta jääl-
le nousi vettä repeytyneiden 
railojen kautta muodostaen 
sohjoa ja kohvajäätä. Poikit-
taiset jäälautat aiheuttivat 
virtaukseen vaaka- ja pys-
tysuuntaisia pyörteitä, jotka 
kuluttivat jääkantta epätasai-
sesti. Niinpä sekakoosteisen 
jään kantavuus pysyi petol-
lisen heikkona koko talven.

Ilmastonmuutoksen seu-
rauksena syys- ja talvisateet 
lisääntyvät. Myös talvikau-
den keskilämpötila nousee 
ja vaihtelee yhä yleisemmin 
nollan molemmin puolin. 

Vähän ennen marraskuun puoltaväliä jokeen alkoi kertyä suppoa ja pieniä jäälauttoja. 

Oikaraisen sillan yläpuolella saatiin jääpeite marraskuun lopulla.

Vesisateiden ja pitenevi-
en suojasäiden seuraukse-
na jäälle kertyy vettä. Myös 
ohuelle jääkannelle karttuva 
lumipeite painaa siihen rai-
loja, joista purkautuu vettä 
jäälle. Vettynyt lumi jäätyy 
höttöiseksi kohvajääksi, jo-
ka on kantavuudeltaan huo-
mattavasti heikompaa kuin 
teräsjää.

Kemijoen 
juoksutusten 
säätelyllä voidaan 
vaikuttaa hyvän 
jääkannen 
muodostumiseen
Hyvän jääkannen perus-
ta luodaan marras- ja jou-
lukuun pakkasten aikaan. 
Jos tällöin on kovia pakka-
sia, Kemijoen voimalaitosten 
juoksutuksia tasataan joen 
tasaisen jäätymisen varmis-
tamiseksi. Vahvat jääkannet 
ovat hyödyksi niin joen vir-
kistyskäyttäjille kuin myös 
vesivoiman tuottajalle pit-
kän talven aikana.

Jälleen kuluneena syk-
synä Kemijoen jääkannen 
muodostuminen alkoi poik-
keavissa oloissa edellisvuo-
den tapaan. Takana oli kaksi 
syystulvaa ja virtaamat olivat 
korkealla tasolla marraskuun 
alussa pakkasten alettua jää-
dyttää jokea. Rovaniemen 
ohi virtasi siinä vaiheessa 

vettä noin 750 m³/s eli lä-
hes kaksi kertaa enemmän 
kuin yleensä samaan aikaan. 
Tilanne virtaamien osalta 
kuitenkin rauhoittui mar-
raskuun pakkasten hyydyttä-
essä maastosta valuvaa vettä. 
Niinpä Kemijärven juoksu-
tusta voitiin pienentää reilus-
ti jäätymisen edistämiseksi.

Vähän ennen marras-
kuun puoltaväliä jokeen al-
koi kertyä suppoa ja pieniä 
jäälauttoja, jotka suurenivat 
vähitellen ja ajautuivat vir-
ran mukana alaspäin. Niitä 
alkoi kertyä edellisen vuoden 
tapaan erityisesti Paavalnie-
men kohdalle, missä joki ka-
penee ja tekee mutkan Kir-
konjyrhämän jälkeen. Tässä 
vaiheessa Vanttauskosken 
juoksutuksia rajoitettiin tun-
tuvasti niin, että jäätyminen 
pääsi edistymään Rovanie-
men alueella tasaisesti. Tosin 
virtaukset hakivat paikkaansa 
päivittäin vaihdellen.

Jäätymisen kannalta kriit-
tiset hetket koettiin 22. mar-
raskuuta, kun Lainaanselän 
pinta nousi 30 cm yhdessä 
yössä. Muutoksen aiheuttivat 
erityisesti Ounasjoelta irron-
neet jäälautat ja suppo, jot-
ka ahtautuivat Ounaskosken 
kohdalle Jätkänkynttiläsillan 
alapuolelle. Onneksi kovat 
pakkaset jatkuivat. Jääpato-
jen muodostumista seurattiin 

satelliittien avulla ja juoksu-
tuksia rajoitettiin tilanteen 
mukaan. Rajoitukset toimi-
vat ja joki jäätyi tasaisesti. 

Oikaraisen sillan yläpuo-
lella saatiin jääpeite mar-
raskuun lopulla. Tämä 
helpotti tilannetta Lainaan-
selän–Paavalniemen alueel-
la, kun Vanttauskosken ala-
puolisista koskista ei päässyt 
enää ajautumaan jäälauttoja 
ja muodostamaan hankalia 
jääpatoja edellisvuoden ta-
paan.

Tänä talvena Kemijoen 
jääkannet Rovaniemen alu-
eella saatiin aikaiseksi onnis-
tuneesti hyvien pakkasten 
ja oikein ajoitettujen juok-
sutusten ansiosta. Nykyajan 
tekniikka auttaa jossain mää-
rin yhteispeliä muuttuvien, 
yhä voimakkaammin vaihte-
levien luonnonolojen kanssa. 
Rovaniemeläisillä on jälleen 
tänä vuonna lupa odottaa 
aurinkoisia kevättalven päi-
viä Lainaanselällä hiihdel-
len, pilkkien tai kelkkailleen 
ja seurata, milloin LC Rova-
niemen asettama jäänlähtö-
merkki alittaa Jätkänkynt-
tiläsillan ja syntyykö uusi 
ennätys aikaisuudessa.

Yrjö Norokorpi ja 
Heikki Poikela

Kuvat Heikki Poikela
LC Rovaniemi

Elkinrannan jäämuodostelmia.
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Yhteiskunnassamme 2020 
tammi-helmikuussa räjähtä-
nyt koronapandemia vaikut-
ti jokapäiväiseen elämäämme 
monin tavoin. Se vaikut-
ti myös Lions -järjestön toi-
mintaan. Emme esimerkiksi 
voineet enää pitää kuukau-
sittain tavanomaisia klubiko-
kouksiamme. Lions -jäsenet 
eivät voineet tavata toisiaan 
henkilökohtaisesti.

Lions -toiminta lamaantui 
vääjäämättä viruksen leviä-
misen myötä, mutta onnek-
si vain tilapäisesti. Elpymi-
nen alkoi heti pandemian 
syvimmän kaaoksen jälkeen. 
Elpyminen alkoi kuitenkin 
uudella tapaa, digitaalises-
ti. Aloimme pitää videoko-
kouksia, etänä tietokonever-
kon kautta.

Koronapandemia opetti 
ennalta arvaamattomalla ta-
valla, miten kätevästi voim-
me viedä asioita eteenpäin 
etäkokouksilla. Kokoushet-
kellä osallistujat voivat istua 
näyttöpäätteensä tai älypu-
helimensa äärellä esimerkiksi 
Kuusamossa, Kemissä, Joen-
suussa, Helsingissä, ja vaikka-
pa Kanarian saarilla.

Miten voisimme kehit-
tää Lions -toimintaa uu-
den digitaalisen aikakauden 
myötä? Meidän tulee pohja-
ta toimintamme silti Lions 
-järjestön alkuperäisiin yli sa-
tavuotisiin periaatteisiin. Pa-
latkaamme ensin Lions -hen-
keen, LIONS -lyhenteeseen 
vuodelta 1919 ja sen kirjain-
ten ulottuvuuksiin:

Liberty = Vapautta
Intelligence = Älykkyys
Our = Meidän
Nations’ = Kansakuntien
Safety = Turvallisuus

Lions – aate on ollut alus-
ta alkaen maailmanlaajuinen. 
Lions -hengessä me edistäm-
me Älykkäästi kaikkien Kan-
sakuntien Vapautta ja Turval-
lisuutta.

Mitä tarkoittaa tässä sa-
na Älykkyys? Ei se tarkoita 
viisastelua, vaan esimerkiksi 
viisaan opin ottamista histo-
riasta. Vaikkapa Suomen his-
torian kehityksestä voi ottaa 
mallia. Me kasvoimme 100 
kansainvälisen Lions -vuoden 
jaksolla entisestä sisällissodan 
runtelemasta maasta (kansa-
kunnasta) onnelliseksi maak-
si. YK:n 2021 raportoinnin 
mukaan Suomi on nyt jo nel-

jättä peräkkäistä vuotta maa-
pallon onnellisin maa.

Onnellisuutemme pohjaa 
muun muassa Vapauteen ja 
Turvallisuuteen. Suomen sa-
tavuotista kehitystä voisim-
me tulevissa digikokouksis-
sa kuvailla etenkin köyhien 
ja levottomien maiden Lions 
-klubeille. 

Mihin viittaa sana Mei-
dän? Me teemme yhteistyö-
tä, me palvelemme, We ser-
ve. Näinhän Lions -järjestön 
tunnuslause on korostanut 
alusta alkaen. Myös digitaa-
listen toimien kansainväli-
sessä jatkossa: me palvelem-
me, me emme komentele, me 
emme kiistele.

Mitä erikoista on sanas-
sa Nations’ - Kansakuntien? 
Alkuperäistä sanaa ei ole kir-
joitettu muotoon Nation’s. 
Tämä sana rajautuisi yhteen 
kansakuntaan, esimerkiksi 
meillä vain Suomeen. Emme 
rajaudu kotimaahan. Kaikki 
kansakunnat ovat yhtä tär-
keitä. Digiaikana kaikkien 
kansakuntien Lions -klubit 
voisivat verkostoitua nykyis-
tä enemmän.

Keskimääräinen Turval-
lisuus on parhaillaan heik-
kenemässä koko ihmiskun-
nan tasolla. Syynä ovat niin 
koronapandemia, ilmaston 
lämpenemisen vaikutus köy-
hien maiden maatalouteen, 
kuin poliittisen jännitteen 
kasvu eri maiden ja eri us-
kontokuntien välillä.

Eihän Lions -järjestö 
voi näitä isoja asioita rat-
kaista, ei ainakaan pikaises-
ti. Mutta Lions-klubit voi-
vat verkostoitua köyhien ja 
rikkaiden kansakuntien kan-
salaisten kesken, eri poliittis-
ten suuntausten kansakun-
tien kansalaisten kesken ja 
eri uskonsuuntia edustavien 
kansakuntien kansalaisten 
kesken. Kun Lions -henki 
on läsnä ja Me palvelemme 
-periaate toimii, keskimääräi-
sen turvallisuuden tunne voi 
ruohonjuuritasolla kääntyä 
ainakin hienoiseen nousuun.

Miten edetä 
digiaikana?
Jokainen Lions -klubimme 
voisi ottaa tavoitteeksi etsiä 
ulkomainen sisarklubi, digi-
taalisella tasolla. Sisarklubit 
pitäisivät vähintään kerran 
vuodessa yhteisen etäkoko-
uksen. Siinä pohdittaisiin ja 
kehiteltäisiin klubien yhteisiä 

uuden digiajan toimia.
Kansainvälisillä digitaa-

lisilla yhteiskokouksilla on 
vielä omat rajaavat ehtonsa. 
Molemmilla osapuolilla on 
oltava videokokouksen tason 
internet -yhteys. Ehto toteu-
tuu heti esimerkiksi Suomen 
ja Kenian välillä.

Kokoukseen osallistuvien 
lukumäärä lienee alussa rajat-
tava siihen, montako elävää 
videokuvaa kummankin osa-
puolen tietokone tai älykän-
nykkä voi näyttää. Kyseessä 
voisi olla lions -klubien hal-
litusten sisarkokous. Ainakin 
alkuvaiheessa kansainvälisten 
verkkoyhteyksien toimivuu-
den kannalta digikokouksen 
tavoiteaika lienee rajattava 
yhteen tuntiin.

Mitä tavoitella 
yhdessä?
Digitaalisen aikakauden 
Lions -toiminnan mahdol-
lisuudet ovat moninaiset. 
Kaikkia mahdollisuuksia 
emme vielä ymmärräkään. 
Aluksi tavoitteemme voisi-
vat pohjata koronapandemi-
aa edeltäneeseen kansainvä-
liseen Lions -yhteistyöhän.

Ensimmäisenä esimerkki-
nä, voisimme pohjata uutta 
digitoimintaa perinteiseen 
kummilapsitoimintaam-
me. LC-Kuusamolla on ol-
lut vuosikausia menestykse-
käs kummilapsitoiminta Sri 
Lankan kanssa. Kuusamossa 
toimintaa on seurattu vuosit-
tain perinteisissä klubin kuu-
kausikokouksissa.

Siirtymä digiaikaan kan-
nustaisi jokaista kummilasta 
opettelemaan etäkokouksen 
menetelmät ja kertomaan 
täten kokemuksistaan suo-
raan kummiklubin jäsenil-
le. Digimenetelmä arvatta-

vasti kannustaisi klubilaisia 
myös entistä intensiivisem-
pään kummilapsitoimintaan.

Toinen esimerkki on jo 
ennen koronapandemiaa 
Kenian Kakamegan kaupun-
gissa, yhteisenä Lions -toi-
mintana käynnistynyt Aurin-
kouunin malli. Aurinkouuni 
on Afrikan kyläläisille suun-
niteltu yksinkertainen aurin-
kokeitin, millä saadaan kes-
kipäivän auringossa uuniin 
noin 150 asteen lämpötila. 
Se riittää monenlaiseen keit-
tämiseen. Esimerkiksi kylä-
läisten jokapäiväisen uga-
li-puuron (maissipuuron) 
keittämiseen aurinkouuni 
soveltuu hyvin.

Pohjois-Haagan lions-
klubin ja Lions Club Ka-
kamegan kesken käynnis-
tyi ennen koronapandemiaa 
merkittävä kansainvälinen 
Lions-yhteistyö. Paikallisia 
Kakamegan perheitä opetet-
tiin lahjoitettujen, paikal-
la koottujen aurinkouuni-
en käyttöön (kuvat 1 ja 2). 
Ilmassa oli Lions -henki ja 
Me palvelemme -periaate. 
Kyläläisten innostus heidän 
jokapäiväisen elämänsä Va-
pauteen ja Turvallisuuteen 
on aistittavissa kuvasta 1.

Aurinkouunin Kakame-
ga -mallilla on jo hienoinen 
yhteys LC-Kuusamon vuo-
delle 2022 suunniteltuun 
kotimaiseen toimintaan. 
Tavoitteenamme on raken-
taa Kuusamon partiolaisten 
erämajaan aurinkokennoihin 
perustuva kevyt sähköjärjes-
telmä. Toki menetelmämme 
on paljon teknisempi kuin 
Afrikan aurinkouuni. Etäi-
sen koillisen erämajan aurin-
kokennon mallia voisi silti 
esitellä digikokouksessa vaik-
kapa Kakamegan ja Kuusa-

mon Lions-klubien kesken.
Kakamega  -mallin ete-

neminen Afrikassa, samoin 
Lions Club Kakamegan toi-
minta, lamaantui korona-
pandemian myötä. Uudella 
digitaalisella elpymisen kau-
della tätä mallia voisi viedä 
eteenpäin niin Keniassa kuin 
muuallakin aurinkoisessa Af-
rikassa. Alustavia yhteyden-
ottoja on jo ollut Etiopian 
lions -klubeihin.

Kun uusi sisarklubi -ase-
telma vahvistuu vaikkapa 
etiopialaisen ja suomalaisen 
lions -klubin välillä, klubit 
voisivat pitää ensin yhteisen 
suunnittelun etäkokokouk-
sen, missä vahvistetaan jokin 
yhteinen tavoite, esimerkiksi 
Kakamegan mallin mukaan. 
Seuraavaksi tapahtuisi käy-
tännön toimintaa vähintään 
vuoden, tai 3-5 vuoden ajan, 
ehkä maksimisssaan 10 vuo-
den ajan.

Toimintaa seurattaisiin 
klubien hallitusten etäko-
kouksilla, vähintään kerran 
vuodessa tai kaudessa. Sopi-
vassa kunkin klubin kuukau-
sikokouksessa koko jäsenis-
tölle voisi esitellä käytännön 
toimintaa nauhoitettuna vi-
deona. Kun kuvan 1 henki 
saadaan uudesta yhteishank-
keesta, henkeen tykästyisivät 
kaikki klubilaiset.

Uudet kansainväliset digi-
hankkeet voisivat myös lisä-
tä kiinnostusta liittyä Lions 
-klubeihin. Erityisesti kiin-
nostus voisi kasvaa jo kou-
luaikanaan digitaalisiin me-
netelmiin perehtyneiden 
nuorten parissa. LIONS – 
jäsentemme lukumäärä voi-
si nousta uudella tapaa, niin 
kansallisesti kuin kansainvä-
lisesti. 

LIONS -toiminnan mahdollisuuksia 
koronapandemian jälkeisenä digiaikana

Aurinkouunin käytön koulutustilaisuus Kagamegan 
kaupungissa Keniassa 2019.Osallistujilla keltaiset Lions 
T-paidat. Lions-veljemme Kari Silfverberg Pohjois-Haagan Lions-

klubista esittelee aurinkouunin käyttöä.

Pitkän tähtäimen 
tavoite
Sri Lankan kummilapsitoi-
minnan malli ja Kenian Ka-
kamegan aurinkouunin mal-
li ovat digikautta edeltävän 
kauden esimerkkejä siitä, 
miten LIONS - aatteen kan-
sainvälinen toiminta voisi ke-
hittyä. Ne antavat kuitenkin 
vain aavistuksen uusista kan-
sainvälisen palvelun mahdol-
lisuuksista.

Lyhyellä tähtäimellä voi-
simme tavoitella vastaavan-
tyyppistä toimintaa, nyt di-
gitaalisin menetelmin. Jo 
digikokouksia helpottavia, 
samoja aikavyöhykkeitä aja-
tellen luontevia kumppa-
nuuden jäsenmaita olisi Af-
rikassa. Yhteydenotot olisi 
helpoin aloittaa 1900-lu-
vun puolella hoidetun kehi-
tysapumme maihin, Kenian 
lisäksi vaikkapa Sambiaan, 
Tansaniaan ja Etiopiaan.

Pitkällä tähtäimellä on 
pidettävä mielessä Nations´- 
periaate, kaikkien kansakun-
tien periaate. Digitaalinen 
Lions -aatteemme toteutuu 
pitkällä tähtäimellä vasta kun 
onnistumme saamaan sisar-
klubeja myös vähemmän tur-
vallisuuden ja vähemmän va-
pauden, vaikkapa Eritreasta, 
Afganistanista ja Pohjois-Ko-
reasta.

Veli Pohjonen
LC-Kuusamo

presidentti 2020-2022 
kausilla

Viite: https://unric.org/fi/suo-
mi-onnellisin-neljatta-kertaa-
perakkain/

Ovatko pankit avustuskohteitamme?
Klubikokouksen käsitellessä 
viime toimintavuoden tilin-
päätöstä, ilmeni siitä hämmäs-
tyttävä asia: Klubin toiseksi 
suurin yksittäinen avustuskoh-
de näytti olleen paikallinen lii-
kepankki, jolle oli maksettu 
pankkipalvelumaksuja yli 500 
euroa!  Pankissa ei kuitenkaan 
ollut fyysisesti vierailtu kertaa-

kaan, vaan kaikki asiat oli hoi-
dettu sähköisesti. Maksuja oli 
peritty tilinhoitomaksuina, ti-
liotemaksuina sekä yksittäisis-
tä niin tulo- kuin menosuo-
ritteistakin. Palvelumaksujen 
suuruus tuntuu täysin koh-
tuuttomalta, kun puhutaan 
hyväntekeväisyysyhdistykses-
tä, jonka vuosittainen budjet-

ti on vain noin 5000 – 6000 
euroa.  Lähes 10% liikevaih-
dosta menee näihin pankin 
palvelumaksuihin ja kun me 
itse palvelemme täysin ilmai-
seksi! Ymmärrän kyllä, että lii-
kepankin pitää tehdä bisnestä 
ja turvata osakkeenomistajalle 
osingot, mutta pidän kohtuut-
tomana, että talkoohengellä 

toimivilta hyväntekeväisyys-
järjestöiltä peritään tällaisia 
maksuja itsepalvelusta. Jos 
kaikilla klubeilla menee näin 
suuri osuus tuloistaan pank-
kipalveluihin, puhutaan val-
takunnallisesti usean sadan-
tuhannen euron menoerästä. 
Eikö liiton pitäisi neuvotella 
klubeille jonkinasteinen koh-

tuullinen sopimus asiasta? Vai 
onko pankeista tullut sellainen 
yhteiskuntataso, ettei asioista 
enää neuvotella? Eikö pank-
kien välillä ole kilpailua?  Tun-
tuu turhauttavalta osallistua 
pienituottoisiin aktiviteettei-
hin, jos tietää pankin vievän 
niiden tuotosta yli 10%.

Jos asiaan ei saada mitään 

kohtuutta, lienee järkevintä 
palata käteiskassaan ja vanhan 
kassalippaan käyttöön. Säästy-
nyt 500 euroa olisi erinomai-
nen lisä vaikkapa vuosittain 
jaettaviin koulujen stipendei-
hin.

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

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

Tornion 
isännänviirejä

Meiltä jälleen myös kysyttyjä

ANTENNIHUOLTOANTENNIHUOLTO
A & T KOIVUNIEMI KYA & T KOIVUNIEMI KY

AITO AMMATTILAINENAITO AMMATTILAINEN

0500 926 3040500 926 304
040 550 9309040 550 9309

Suomen ja Sri Lankan lionit 
ovat tehneet jo yli 35 vuo-
den ajan yhteistyötä auttaen 
varattomien lasten koulun-
käyntiä Sri Lankassa.

Kummilapsia on kaikki-
aan 2700, joista tällä hetkel-
lä avustusta saavia on noin 
1100. Suurin osa opintonsa 
päättäneistä kummilapsista 
on saanut hyvän ammatin 
esim. lääkäreinä, opettajina 
ja insinööreinä tai ammatil-
lisen koulutuksen jälkeen pä-
tevinä oman alansa ammat-
tilaisina. 

L-piirin alueelta saa kou-
lutusavustusta tällä hetkellä 
noin 50 lasta.

Sinäkin voit ryhtyä 
kummiksi
Kummina voi toimia yksityi-
nen henkilö tai ryhmä riip-
pumatta siitä, onko lionsklu-
bin jäsen vai ei. Kummeina 
toimii yksityisiä henkilöitä, 
lionsklubeja, yksityisperhei-
tä sekä harrastus- ja työporu-
koita. Tärkeää on, että kum-
miksi ryhtyvä on huolellisesti 
tutustunut kummitoimin-
taan ja päättänyt huolehtia 
lapsen koulutusavustuksesta 
säännöllisesti.

Miten tämä toimii?
Suomessa toimiva kummi-
työryhmä saa Sri Lankan 
projektikoordinaatilta hake-
mukset tuentarpeesta. Kum-
milapseksi hyväksytään pää-
sääntöisesti 5-14 -vuotias 
tyttö tai poika, jonka koulu-
menestys on lupaava. Yleen-
sä nämä lapset ovat isästään 
orpoja ja perheen toimeentu-
lo on niukka. Perheen kuu-
kausitulot saattavat olla vain 
10-40 euroa.

Kun Suomesta on löydet-
ty lapselle kummi, maksaa 
hän koulutusrahan kerran 
vuodessa Suomen Lions-
liiton Sri Lankan Kummi-
lapsiprojekti -tilille. Sieltä 
maksut lähetetään yhteisenä 
pankkisiirtona srilankalaisille 
lionsklubeille kummilasten 
eritystileille, joilta klubien 
koordinaattorit ja rahaston-
hoitajat maksavat kuukau-
sittain lasten koulutusavus-
tukset. 

Peruskoulun koululaisille 
maksetaan kuukausittain 10 
euroa vastaava summa maan 
valuutassa (rupee). Lukio-
laiselle ja ammattikoululai-
sille summa on 15 euroa ja 
yliopistossa opiskelevalle 30 
euroa. Nämä suomalaisittain 
vaatimattomat summat ta-
kaavat, että lapselle voidaan 
hankkia pakollinen koulu-
puku, koulutarvikkeita ja 
ravitsevaa ruokaa; tarvittaes-
sa myös lääkkeitä yms.

Toiminnan hallinnollinen 
työ tehdään vapaaehtoisena 
lionstyönä sekä Suomessa 
että Sri Lankassa. Kummin 
maksama koulutusavustus 
siirretään lyhentämättömä-
nä lapselle ja hänen perheel-
leen. Pankki-, postitus-, 
valokuvaus-, ym. kulujen 
kattamiseksi kummeilta pe-
ritään halllintorahana 10 eu-
roa vuodessa. 

Lapsen 
koulunkäynti 
ja avustusten 
perillemeno 
tarkistetaan
Tammikuussa 2022 on pa-
rin vuoden tauon jälkeen 
Sri Lankaan taas päässyt 
matkustamaan ja kummi-
työryhmän jäseniä on ollut 
paikan päällä tarkistusmat-
kalla. Jokaisen kummilapsen 
koulunkäynnin eteneminen 
ja avustusten jako perheil-
le tarkistetaan vuosittain. 
Kummit saavat keväisin ra-
portit lasten koulunkäynnis-
tä sekä kuitit avustusten pe-
rillemenosta.

Pandemian 
vaikutukset
Vaikka maailmaa kurittanut 
pandemia on estänyt vie-
railut Sri Lankassa, on yh-
teydenpito maiden välillä 
onnistunut tietoverkkojen 

välityksellä.
Sri Lankassakin koulut ja 

yliopistot ovat joutuneet kes-
keyttämään toimintansa ja 
siirtymään ajoittain etäopis-
keluun. Opiskelu on edennyt 
niillä lapsilla ja nuorilla, joil-
la on käytössään tietokone 
tai älypuhelin. Nuorimmilla 
ja varattomimmilla lapsilla ei 
näitä laitteita ole, joten etä-
opetuksen seuraaminen on 
ollut mahdotonta. Joka tapa-
uksessa opintojen etenemi-
nen on hidastunut ja monilla 
opiskelijoilla valmistuminen 
on viivästynyt. Toisaalta Sri 
Lankasta on tullut iloisiakin 
uutisia, kun nuoret ovat saa-
neet opintonsa päätökseen 
vastuksista huolimatta. 

Kiitos kaikille kummeil-

Tule mukaan mahdollistamaan 
Sri Lankan köyhimpien 
lasten koulunkäynti

Kummilapsi Maliki de Zoysa valmistui joulukuussa 
2021 Moratuwan yliopistosta opiskeltuaan maan ensim-
mäisessä tekstiili-insinöörikoulutuksessa.

Kummilapsityön logo.

Koulutyttöjä Hikkaduwassa.

le, jotka ovat tuellaan mah-
dollistaneet lasten ja nuorten 
opiskelujen etenemisen näi-
nä vaikeinakin aikoina!

Tule mukaan 
auttamaan! Tälläkin 
hetkellä on lapsia 
odottamassa 
kummia
Jos haluat kysyä jotain tai 
ryhtyä kummiksi, ota yh-
teyttä minuun tai Lions-lii-
ton sivuilla mainittuihin yh-
teyshenkilöihin.

Raija Hilke
107-L  

Kummilapsivastaava
raija.hilke@gmail.com

+358 40 8396470

Lisää tietoa löydät Lions-liiton sivuilta: 
www.lions.fi/toiminta/kansainvalinen-toiminta/kansainvaliset-hankkeet/kummilapsitoiminta/
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LC Kemi/Merenhelmien toimintaa vuonna 2021

29.4.2021 Kulmat kuntoon/ 
Diabetes -kävely Kemin kes-
kustan ranta-alueen tuntu-
massa. Pieni porukka kerä-
si kassikaupalla kaikenlaista 
roskaa lähialueelta.

10.6.2021Koronan ku-
rittamasta kevätkaudesta 
huolimatta, pääsimme to-
teuttamaan jokakeväisen 
aktiviteettimme Invalidien 
majan, Koivurannan, ikku-
noiden pesun.

19.6.2021 Presidenttien 
vaihtokokous. Presidentti 
Anne Sipola luovutti kultai-
set presidentit käädyt seuraa-
jalleen Eija Karjulalle.

Melvin Jones -tunnus-
tuksen sai klubimme perus-
tajajäsen sekä pitkäaikainen 
klubimme toimihenkilö Ee-
va-Maria Toivanen.

Kokouksessa palkittiin 
muita klubin jäseniä seu-
raavasti: Klubin standaarin 
saivat Teija Filpus, Orvokki 
Lukkarila sekä Marja-Leena 

Toivanen. Diamond Centen-
nial -palkinnon sai Sinikka 
Leppäkangas. Adressin sai-
vat täysiä vuosikymmeniä 
juhlineet Orvokki Lukkari-
la, Mirja Torvela, Eija Karju-
la, Marketta Välikangas sekä 
Marja-Leena Toivanen.

18.8.2021 Vierailu Ke-
min palolaitokselle.

21.10.2021 Kuukausita-
paaminen, jossa uuden jäse-
nen vastaanotto.

9.11.2021 Klubimme te-
ki vierailun Kemin Satamaan 
yhdessä LC Kemin kanssa.

27.11.2021 Klubimme 
oli mukana Kemin joulun-
avauksessa myymässä glögiä 
ja pipareita.

6.12.2021 Perinteinen 
seppeleenlasku Kemin San-
karihaudalle yhdessä LC Ke-
min kanssa.

15.12.2021 1. varapiiri-
kuvernööri Jouni Hilke ja 
puolisonsa Raija vierailulla 
klubissamme.

18.12.2021 Klubimme 
osallistui Ratapihan joulu-
myyjäisiin.

Hyvän Mielen 
Joululahjakuusi 
2021
Jo kolmannentoista kerran 
keräsimme ”Hyvän mielen 
joululahjakuusen” merkeis-
sä kemiläisten vähävaraisten 
perheiden lapsille joululah-
joja. Joulupalloja, hopeanau-
hoja ja ripustamiamme pu-
naisia sydämiä oli taas Kemin 
Seudun Osuuspankin ala-au-
laan pysytetyn kuusen oksil-
la. Sieltä sai jokainen lahjan 
antaja valita eri ikäisistä ty-

töistä tai pojista sopivaksi 
katsomansa lahjan saajat tai 
vaikka useammankin. Tie-
dot lahjojen saajista saimme 
Kemin sosiaalitoimen työn-
tekijöiltä. Lasten määrä on 
pikkuhiljaa vuosien aikana 
kasvanut niin, että tällä ker-
taa meille tuli parinsadan lap-
sen tiedot.

Hyväsydämisten ihmis-
ten ja yritysten avustuksella 
pystyimme antamaan kaikille 
lahjan saajille ja antajille iloi-
sen joulumielen.

Teija Filpus
LC Kemi/Merenhelmet

15.12. 1. varapiirikuvernöörin ja puolison vierailu.

Merenhelmiä palolaitoksella 18.8.2021. Raija Haapa, 
Eeva-Maria Toivanen, Mirja Torvela, Orvokki Lukkari-
la, Eija Karjula.

Valta on vaihtunut kauden 2021-2022 Presidentti Eija 
Karjula sekä Past. presidentti Anne Sipola.

29.4. Kulmat kuntoon.

18.12. Ratapihan joulumyyjäiset.

Joulupukkikin ehtii piipahtaa Merenhelmien pöydässä. 
Menossa mukana Eeva-Maria, Orvokki, Marjatta sekä 
Eija ja Kasper-koira.

Uuden jäsenen vastaanotto. Vas. kummi Mirja Torvela, 
presidentti Eija Karjula ja uusi lion Marja Kaasalainen.

Kuvassa vas. Mirja Torvela, Marjatta Prykäri, Anne Si-
pola, Sinikka Leppäkangas, Eeva-Maria Toivanen, Teija 
Filpus, Eija Karjula ja Orvokki Lukkarila. Kuvan otti 
Raija Haapa. 

Leena ja Mirja lahjojen luovutusreissulla.

Perinteinen Kemin klubien yhteinen tapahtuma  Itse-
näisyyspäivänä. Kuvassa vas. Leena Pilvesaho, Eija Kar-
jula, MarjattaPrykäri, Juha Eklund, Marja Kaasalainen, 
Raimo Torvela ja Mirja Torvela.

9.11. Vierailu Kemin satamaan.

10.6. Koivurannan ikkunoiden pesu.

Eeva-Maria ja Anne.
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L-piirin klubien kuvernööri-
vierailut on jaettu viimeisen 
neljän vuoden ajan  kuver-
nööritiimin kesken niin, että 
piirikuvernööri, 1. ja 2. va-
rapiirikuvernööri vierailevat 
kukin toimintavuoden aika-
na noin kolmasosassa piirin 
klubeja. Jokainen on omal-
la kuvernöörikaudellaan si-
ten vieraillut jokaisessa pii-
rin klubissa ainakin kerran. 
Nyt pandemia voi hieman 
sotkea tuota, mutta tavoite 
on edelleen tuo. Niinpä jo-
honkin klubiin voi tällä ja 
ensi kaudella tulla kaksikin 
vierailua.

Klubivierailuilla on erin-
omainen mahdollisuus tu-
tustua jokaisen itsenäisen ja 
toiminnassaan erilaisen klu-
bin toimintaan sekä saada 
klubeilta viestiä toiminnan 
kehittämiseen. 

Kaikkia klubeja ja lioneja 
yhdistää yhteinen aate ja nä-
ky: Palvelu -Me Palvelemme. 

Tuota voi toteuttaa, ja 
niin myös tehdään, hyvin eri 
tavoin. Jokainen klubi toimii 
omalla erinomaisella tavalla, 
rakentaa omaa paikkakun-
taansa ja on parantamas-
sa alueensa hyvinvointia ja 
palvelua. Osa klubeista pai-
nottaa tekemistä ja palvelua. 
Toisilla painopiste on varain-
hankinnassa ja avustuksissa, 
kun jotkut puolestaan yhdis-
tävät nämä. 

Klubitoiminnalle on tär-
keää myös virkistys, yhdes-
sätekeminen ja yhdessä ole-
minen. Varsinkin nyt, kun 
melkein kaikki on rajoitettua 
pandemian vuoksi, tuolla so-
siaalisella yhteydellä on erit-
täin suuri merkitys. Väestö 
ja jäsenistömme ovat ikään-
tymässä ja siksi on erittäin 
tärkeää tarjota yhdessäoloa 
ja virkistystä niin klubis-
sa kuin paikkakunnallakin. 
Leijonilla on tässä hyvä mah-
dollisuus palvella ja samalla 
kutsua muita yhteiseen pal-
veluun ja toimintaan. Kaikki 
on arvokasta ja lionshengen 
mukaista. Tärkeintä on se, 
että jokaisella on mahdolli-
suus olla palvelemassa omien 
taipumustensa ja osaamisen-
sa mukaisesti. Jokainen klu-
bi ja jokainen leijona on vai-
kuttaja. 

Tämän kauden klubi-
vierailuilla olen todennut 
tuon toiminnan vaikutuk-

Varapiirikuvernöörin matkassa
sen ja monipuolisuuden. 
Suuri osa klubivierailuistani 
osui aikaan, jolloin käsitel-
tiin viime kauden toimintaa. 
Kiitollisena kerron tässä, et-
tä L-piirin klubit palvelivat 
viime kaudella yli 63000 ih-
mistä, yli 13000 vapaaehtois-
työn tuntia ja jakoivat rahal-
lista tukea paikkakunnilleen 
yli 90000€. Jakovaraa vii-
me vuodelta jäi vielä treilus-
ti, sillä lionsklubien hankki-
mat varat olivat yli 115000€. 
Tuo kaikki siis aikana, jolloin 
suurin osa aktiviteeteista ja 
tapahtumista oli rajoitettu 
yhteiskunnan toimesta 

Edellisellä kaudella, jol-
loin koronarajoitukset rajoit-
tivat toimintaa helmikuusta 
lähtien vastaavat luvut oli-
vat: yli 90000 palveltua, yli 
100000€ avustuksia ja liki 
20000 tehtyä tuntia. 

Nuo luvut ovat klubien 
MyLion-raportointijärjes-
telmään ilmoittamia lukuja. 
Toiminnalla on siis vaikutus-
ta. Vaikuttavuus on huomat-
tavasti suurempi, sillä edel-
lä olevissa luvuista puuttuu 
noin 40% klubien tekemästä 
palvelusta. Liki puolet klu-
beista ei kertonut (raportoi-
nut ) palvelustaan.

Klubivierailuillani on 
noussut esiin useimmin 
tuon palveluraportoinnin li-
säksi jäsenistö. Melkein kai-
killa klubeilla on pulaa te-
kijöistä, tekevistä käsistä. 
Yhteinen ponnistuksemme 
tulevina vuosina tuleekin 
olemaan jäsenistö. Miten li-
säämme klubiviihtyvyyttä, 
säilytämme jäsenet ja miten 
hankimme uusia jäseniä ja 
kumppaneita joukkoomme. 
Jäsenistöstä huolehtiminen 
on tärkeä osa toimintaam-
me, sillä jäsenisön lisääminen 
ei ole helppoa. 

Olisiko kuitenkin mah-
dollista lähestyä asiaa esi-
merkiksi niin, että lisäämme 
yhteistyötä toisten järjestö-
jen kanssa ja saamme ehkä 
yhdessä pidettyä nykyiset jä-
senet ja vielä uusia jäseniä-
kin. Meistä monet ovat mu-
kana useassa yhdistyksessä. 
Olisiko siinä mahdollisuus, 
että saisimme kumppaneik-
si toisia kaltaisiamme ja voi-
simme palvella ja tulla pal-
velluiksi yhdessä.

Vierailuilla olen painotta-
nut jäsenistön ja raportoin-

nin lisäksi järjestömme kan-
sainvälisyyttä. Lionien oma 
säätiö, yhteinen avustus- ja 
palvelujärjestömme LCIF on 
tunnustettu maailman luo-
tettavimmaksi. LCIF kerää 
varoja ja jakaa niitä avustuk-
sina eri puolille maailmaa, 
myös Suomeen. Toinen kan-
sainvälisyyteen liittyvä, itseä-
ni lähellä oleva asia on Sri 
Lankan kummilapsityö. Jot-
kut klubit ovat innostuneet 
myös näistä ja päättäneet an-
taa tukea LCIFlle. Tukea voi 
myös jokainen henkilökoh-
taisesti. Joissakin klubeissa 
on innostuttu ottamaan uu-
sia kummilapsia Sri Lankas-
ta Suomen Lions-liiton kum-
milapsiohjelman kautta.

Muutama kuvaus 
klubitapaamisista: 
LC Kemi/Merenhelmet
Merenhelmien jouluun val-
mistava tapaaminen Me-
rihovissa toi mieleeni mo-
nia muistoja samasta tilasta. 
Oma lionspolkuni alkoi juu-
ri täällä. Nähtävillä oli vielä 
esineitä ja perustamiskirjoja 
menneiltä vuosikymmeniltä.

Tapaamisessa oli esillä 
Hyvän Mielen projekti -Jou-
lukuusi, joka on klubin pit-
käaikaisin aktiviteetti. 

Joululahjakuusen alle ker-
tyy vuosittain n 150 pakettia. 
Paketit tarkastetaan ja toimi-
tetaan Kemin sosiaalitoimel-
le jaettavaksi vähävaraisillle 
perheille. 

Klubivierailulla olimme 
yhdessä vaimoni, lion Rai-
jan kanssa. Häneltä oli eri-
tyisesti toivottu kummilap-
siasian esittelyä. Raija kertoi 
kummilapsista, maksuista, 
tarkastusmatkoista ja yhtey-
denpidosta kummilapsiin. 
Klubilaiset innostuivat asi-
asta ja klubi lupautui hank-
kimaan kummilapsen ja haa-
veena on matka Sri Lankaan 
lomalle ja lasta tapaamaan. 
Toiveena oli lapsi Hikkadu-
wasta. Tämä siksi, että Me-
renhelmillä on ystävyysklubi 
Sri Lankassa, LC Hikkadu-
wa. Tuo klubi on yksi niistä, 
joissa suomalaiset vierailevat 
vuosittain. 

Merenhelmillä ei ollut 
tietoa ystävyysklubiyhtey-
den synnystä, joten jos jol-
lakin tätä lukevalla on tietoa 
asiasta, kertokaa se heille. 
Ystävyysklubiyhteydet oli-
si muuallakin hyvä viritel-
lä toimimaan. L-piirin klu-
beilla on kaikkiaan noin 35 
ystävyysklubia, joista 13 on 
ulkomaisia. 

LC Keminmaa/
Neidonkenkä 
Tämän kauden ensimmäi-
nen klubivierailuni suuntau-
tui Kemiiin LC Keminmaa/
Neidonkengän vieraaksi. 
Vastaanotto ja kokouksen 
ilmapiiri oli hyvin lämmin. 
Klubi paneutui innolla alka-
van kauden suunnitteluun 
ja toivoi pääsevänsä palvele-
maan ja toteuttamaan akti-

vitteejaan.

LC Kuusamo/
Pohjanakat
Kuusamon kaupunki on 
järjestänyt alueella toimi-
ville järjestöille erinomaiset 
puitteet. Kuusamon kump-
panuustalo -Nuotta toimii 
kotipesänä useille kuusa-
molaisille yhdistyksille. Siel-
lä kokoontuvat myös lions 
clubit. Kumppanuustalon jä-
senyys ja pieni vuosimaksu 
antavat yhdistysten ja klubin 
toiminnan käyttöön tilat ja 
välineet . Täällä kokoontuu 
myös Pohjanakat. 

Kuukaus i tapaamisen 
aluksi klubiin otettiin uusi 
jäsen. Koskettava ja juhlava 
hetki! 

Uuden jäsenen myötä 
klubi sai lisää palveluvoi-
maa, jota monipuolisen toi-
minnan hoitaminen vaatii. 
Klubin toimintaa ollaan tällä 
kaudella uudistamassa. Ku-
bissa on aloitettu strategia-
työ jo viime keväänä. Tarkoi-
tuksena on analysoida klubin 
oleva toiminta, tarkastella 
Kuusamossa olevaa toimin-
nan tarvetta ja mahdolli-
suuksia ja sen jälkeen tehdä 
suunnitelma, jonka pohjalle 
seuraavat vuodet toiminta on 
järkevä rakentaa. 

Tämän hetkisen toimin-
nan kohteena ovat perheet ja 
muut avun tarpeessa olevat. 
Klubilaiset ovat olleet mu-
kana avustamassa myös ko-
ronarokotusten järjestelyissä, 

järjestäneet Auta lasta, Auta 
perhettä-keräyksen, tukeneet 
Mielenterveysseuran työtä, 
hoitaneet vanhusten joulu-
muistamisia jne. Innokasta 
naisenergiaa ja iloista yhdes-
säoloa oli mukava seurata. 
Klubilaisten kanssa kävim-
me yhdessä läpi myös pal-
veluraportointia ajatuksella, 
että palvelutyö on tehty vasta 
sitten kun se on raportioitu 
ja palvelusta kerrottu muille-
kin. Pohjanakat haluavat yl-
peästi kertoa tekemisestään. 
Hyvä niin!

LC Pello
Pellon kokoustaa tällä kau-
della sunnuntai-iltaisin. Ko-
kousaikaa oli vaihdettu vir-
kailijoiden aika-taulujen 
vuoksi. Tällä tavalla kokous-
aikaa joustavasti muuttaen 
toimii moni muukin klubi. 
Tällä varmistetaan toimin-
nan jatkuvuutta. Joustavuut-
ta on Pellossa tuonut myös 
runsas etäkokoustaminen. 
Viime kaudella moni kokous 
pidettiin etänä.

Klubin aktiivinen ja mo-
nipuolinen toiminta tuli hy-
vin esiin. Klubi panostaa te-
kemiseen ja sitä kautta esim 
ikäihmisten tukemiseen, 
ynpäristön kunnossapitoon, 
talkootoimintaan jne. Klubi 
teki viime kaudella yli 1200 
tuntia palvelutyötä ja jakoi 
runsaasti avustuksia. Varain-
hankinnasa merkittävä osa 
tulee pullopalautuskuiteista. 

Pohjanakkojen Strategia-prosessi.

Hilimojen kynttilöiden luovutus Raija ja Jouni Hilke, 
pres Anna-Liisa Seppänen.Hilimojen kynttilät.

Uusien jäsenten vastaanotto, keskellä uudet jäsenet Jenni Timonen-Högli ja Sointu 
Veivo. Vasemmalla kummi Katri Virtanen, oikealla kummi Hannele Koukkula.
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Grillikota Matkarinteen 
Ryhmäkodille

LC Posio 
Posion klubin toiminta on 
hyvin monipuolista ja pal-
veluvaikutus tuntuu laa-
jalla alueella. LC Posio on 
LCI100- kampanjan ainoa 
L-piirin malliklubi ja sitou-
tunut yli 500$ jäsenkohtai-
seen kampanjan tukemiseen. 
Merkittävä ja esimerkillinen 
toiminta! 

LC Posio keskittyy palve-
lussaan täydentämään hie-
nosti Posion kunnan, seura-
kunnan ja muiden yhteisöjen 
palveluja. Lions Club Posio 
sytytti myös noin 80 kynt-
tilälyhtyä kirkon ja hauta-
usmaan välille joulun ajaksi 
sekä järjesti perinteisesti It-
senäisyyspäiväjuhlan yhdes-
sä seurakunnan ja kunnan 
kanssa. LC Posio on aktii-
vinen myös Rauhanjuliste-
kilpailun järjestäjänä. Vii-
me syksynä kouluilta tuli 24 
Rauhanjulistekilpailutyötä. 
Tälläkin tavalla klubi on ra-
kentamassa paikkakuntaa ja 
tukemassa sen nuoria ja lap-
sia huomaamaan yhteisen 
asian ja toisten tärkeyden. 
Palvelussa klubilla ajatus on 
tärkeä ja menee rahan ja sen 
keräämisen edelle. 

LC Posion yhteydessä toi-
mii myös LC Posio Livo, joka 
on L-piirin ainoa liitännäis-
klubi. Tätä toimintamuotoa 
voi suositella myös muualle. 
Liitännäisklubin voi perus-
taa 5 uudella jäsenellä, joten 
se voisi hyvin toimia laajojen 
etäisyyksien paikkakunnilla, 
joissa voisi olla ”kyläosasto-
na” oma liitännäisklubi. Li-
von liitännäisklubi järjestää 
omana toimintanaan mm 
kirkkopyhän ja muuta sel-
laista toimintaa, jonka muil-
la paikkakunnilla hoitaa esim 
srk tai joku muu taho. Tä-
mä lujittaa Lions-toimintaa 
osaksi myös muuta paikka-
kunnan toimintaa. 

LC Pudasjärvi
Klubitapaamisen alussa klubi 
vastaanotti juhlallisesti kak-
si uutta jäsentä. Tervetuloa 
mukaan Sointu ja Jenni! Kii-
tos myös kummeille, jotka 
lupasivat opastaa ja tukea uu-
sia jäseniä klubissa. Jäsenek-
sisoton yhteydessä oli hyvä 
kuulla jäsenistön monipuo-
lisesta ja runsaasta kokemuk-
sesta niin elämän eri aloil-
la kuin lionstoiminnassakin.

Aktiivisen klubin toimin-
nan aktiviteetteihin kuulu-
vat mm elokuun viimeisenä 
viikonloppuna järjestettävät 
Venetsialaiset Jyrkkäkoskella 
ja hirviarpajaiset loppusyk-
systä. Klubi on ollut aktii-
vinen nuorisovaihdon esil-
läpitämisessä ja sillä onkin 
vastuu ensi vuoden vaihtees-
sa pidettävästä kansainväli-
sestä Nuorisoleiristä. Klu-
bi hoitaa järjestelyjä, mutta 
apua tarvitaan jokaiselta L-
piirin klubilta, sillä leiri on 
piirin vastuulla. Kuulemme 
siis leiristä lisää. 

Tälläkin vierailulla tuli 
esiin Rauhanjulistekilpailu, 
joka Pudasjärvellä järjestet-
tiin kolmessa sarjassa. Kilpai-
lun osallistujia oli ollut run-
saasti kaikilta kouluilta ja 
kilpailutöiden arvostelu ta-

pahtui yhteistyössä naapuri-
klubi Pudasjärvi/Hilimojen 
kanssa 

LC Pudasjärvi/
Hilimat
Hilimojen toiminnalle omi-
nainen aktiivisuus ja iloi-
sen reipas osallistuminen 
innostavat. Mm vanhusten 
ja vammaisten auttaminen, 
Isänpäiväkonsertin järjeste-
lyt ja monipuolinen sosiaa-
liseen auttamiseen suuntau-
tunut toiminta värittää tätä 
iloista toimintaa. Keväisten 
Hyvän Olon Messujen järjes-
tely vaatii myös ison panos-
tuksen. Täällä toteutuu myös 
hyvällä tavalla yhteinen teke-
minen naapuriklubin kanssa. 
Yhteinen asia - Palvelu – ra-
kentaa ja yhdistää. 

Klubissa keskustelimme 
kummilapsitoiminnasta jos-
ta klubilla on kokemusta. 
Tuntui hyvältä kuulla heiltä 
samoista iloisista koemuksis-
ta, joita itselläni kummilap-
sitoiminnasta on.

Edesmennyt piirikuver-
nööri Arto Harju-Autti pal-
kitsi klubin viime kauden 
presidentin Aila Helveen 
aktiivisesta ja merkittävästä 
panoksesta lionstyössä. Klu-
bi palveli viime kaudella yli 
5000 henkilöä.  

Hilimoista jäi mukava, 
lämmittävä muisto myös 
kotiin vietäväksi -Hilimojen 
kynttilät. 

LC Rovaniemi/
Petronella
Petronellojen toiminnassa 
on myös iloinen ja innokas 
ote. Vierailuni oli lokakuus-
sa, jolloin klubi kertasi viime 
kauden toimintaa ja suunnit-
teli innokkaasti tulevaa. Vii-
me kauden toimintaa rajoitti 
voimakkaasti koronapande-
mia, sillä Petronellojen akti-
viteeteista valtaosa kohdistuu 
vanhuksiin ja yleisötapahtu-
miin. Pandemia ei rajoita ko-
tiaskareita ja niinpä Petronel-
lat kutovat ahkerasti. Syksyn 

työn tuloksina klubi lahjoit-
ti mm kotihoidon palveluun 
yli 40 pakettia villasukkia ja 
rannekkeita.

Kokouksessa klubin jäsen 
Eliisa Lintula palkittiin Arne 
Ritari-säätiön sertifikaatilla 
vaikuttavasta työstä säätiön 
esilläpitämisessä.

LC Rovaniemi/
Napapiiri
Napapiirin klubin aktiivi-
suus varojenkeräysaktivi-
teettien parissa tuo klubille 
reilut 7000€ jaettavaa avus-
tusvaraa. Tuosta suuri osa 
tulee joulumyyjäisistä ja jär-
jestyksenvalvonnasta. Vierai-
luni miellyttävä tehtävä oli 
jakaa klubin aktiiviselle jä-
senelle Jukka-Pekka Alasuu-
tarille myönnetty Lionsliiton 
1 ruusukkeen ansiomerkki. 
Klubin jaettavaksi jäi L-pii-
rin tiedotusvastaava Helena 
Tuulaniemelle myönnetty 
1 ruusukkeen ansiomerkki. 
Helena oli estynyt osallistu-
masta kokoukseen. Klubilla 
oli viime kaudella noin 10 
aktiviteettia.

Klubilla on käytössä jä-
senmaksuun kuuluva ar-
pajaismaksu, joka antaa 
jokaiselle klubilaiselle osal-
listumisesta riippumattoman 
mahdollisuuden olla mukana 
klubitapaamisten yhteydessä 
olevissa arvonnoissa. 

Yhteistä lappilaisel-
le lionstoiminnalle on, että 
moni klubi tuntee oikeute-
tusti ylpeyttä toiminnastaan. 
Tällä polulla on hyvä edetä ja 
siihen on hyvä kutsua uusia 
kulkijoita. Toivottavasti tu-
leva aika saa meidät kutsu-
maan innokkaasti uusia jäse-
niä, käsipareja joka antaa yhä 
useammalle mahdollisuuden 
rakentaa ja turvata oman alu-
eensa tulevaisuutta.

Jouni Hilke
1. varapiirikuvernööri 

2021-2022
Kuvat: Jouni Hilke, 

Napapiirin kuva, klubi

Jukka-Pekka Alasuutarille 1 ruusukkeen ansimerkki.

LC Posion malliklubin lippumerkit.

A r n e  R i t a r i  - s ä ä t i ö
Arne Ritari -säätiö tukee suomalaista

lionismiaapurahoilla.
Säätiön adresseja käyttämällä edistät lionstoimintaa.

A r n e R i t a r i - s t i f t e l s e n
Arne Ritari -stiftelsen stöder den finländska lionismen  

med bidrag. Genom att köpa stiftelsens adresser  
främjar du lionsverksamheten.

Arne Ritari -säätiö / Arne Ritari -stiftelsen www.lions.fi

Rovaniemellä Matkarin-
teen kehitysvammaisten 
ryhmäkodissa oli vuoden 
ajan eletty jännittävässä 
odotuksessa; LC Rovanie-
mi-Ounasvaaran lionsit oli 
luvannut rakentaa pihalle 
grillikodan. Vuoden odo-
tuksen jälkeen grillikodan 
lämminhenkisiä vihkiäi-
siä vietettiin syyskuussa 
2021. Matkarinteen ryh-
mäkodin ohjaaja Helena 
Havukaisen mukaan kota 
on ollut asukkaiden suu-
ri haave. ”Kota on ryhmä-
kodin toiminnalle tärkeä, 
sillä sen myötä asukkailla 
on mahdollisuus osallis-
tua yhteiseen toimintaan 
omassa pihapiirissä.” 

Ryhmäkodissa on yh-
deksän asukasta. Kodan 
vihkiäistilaisuudessa Mika 
ja Väinö leikkasivat ava-
jaisnauhan ja Henna piti 
puheen: ”Kiitos teille kai-
kille, jotka teitte haavees-
tamme totta, saimme gril-
likodan”. Tunnelmallisessa 
kodassa asukkaat aikoivat 
kuunnella musiikkia, lau-
laa nuotiolauluja ja paistaa 
makkaraa, vaahtokarkkeja 
ja lettuja. 

LC Rovaniemi-Ou-

nasvaaran presidentti Asko 
Salmelan mukaan ”On ilo 
nähdä, että lahjoitus osuu 
oikeaan kohteeseen; olem-
me tyytyväisiä, että lähdim-
me mukaan tähän hankkee-
seen. Hyväntekeväisyys on 
lions-toiminnan ydintä: va-
rojen keräämisen ja lahjoi-
tusten lisäksi teemme käy-
tännön palvelutyötä, kuten 
tämä kodan rakentami-
nen”. Kodan rakentamiseen 
ja maalaamiseen osallistui 
3-5 lionsia kerrallaan kesän 
2021 aikana. Lionsit kiittä-
vät yhteistyöstä Arne Ritari 
-säätiötä sekä Rovaniemen 
kaupunkia, joka teki kotaan 

pohja- ja sähkötyöt. Ko-
dan avulla tuettiin suoma-
laista työtä, sillä grillikota 
on porilaista alkuperää. 

Ylen toimittaja teki vih-
kiäistilaisuudesta jutun 
maakuntaradioon. Kodas-
ta kuului asukkaiden iloi-
nen puheensorina ja yh-
dessä laulettiinkin: ”Me 
ollaan sankareita kaikki, 
kun oikein silmiin katso-
taan, Me ollaan sankarei-
ta elämän, ihan jokainen.”

Anne-Mari Väisänen, 
sihteeri, 

LC Rovaniemi- 
Ounasvaara

LC Rovaniemi-Ounasvaara lahjoitti grillikodan Mat-
karinteen ryhmäkodille Rovaniemellä. 
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LC Rovaniemi/Napapiirin 
tapahtumia kaudella 2020-2021

LC Rovaniemi/Napapiirin 
klubin kulunut vuosi meni 
aktiviteettien osalta samaan 
tapaan kuin edellinenkin 
kausi yhä vallinneen korona-
tilanteen vuoksi. Useita akti-
viteetteja täytyi jälleen jättää 
väliin ja kehitellä uudenlaisia 

tapoja toteuttaa toimintaa.
Klubimme suurin akti-

viteettimme jo kymmenien 
vuosien ajalta eli 2-päiväi-
set Perinteiset Joulumyyjäi-
set olivat jo varsin hyväs-
sä vauhdissa järjestämisen 
osalta, mutta viime metreil-

lä jouduimme harmillisesti 
ne jälleen siirtämään tämän 
vuoden 2022 joulukuulle 
kiihtyvän koronatilanteen 
vuoksi. Toivottavasti pää-
semme silloin toimimaan 
normaalisti ilman koronaa 
ja -rajoituksia.

Klubimme on pitänyt jo 
melkoisen pitkään useimmat 
kokouksensa etäkokouksina, 
joissa muutama henkilö on 
ollut toimistolla ja loput etä-
nä. Toisaalta on ollut hyvä 
niin, mutta varmasti livenä 
tavattaisiin mieluummin. 

Vaihtokokouksen saimme 
kuitenkin pidettyä sen het-
kisten koronarajoitusten 
puitteissa

Pyhätunturin hienoissa 
maisemissa ja hienossa pari-
talossa majoittuen.

Kävimme vaihtokokousta 

ennen tutustumassa Luon-
to- ja kulttuurikeskus Naa-
vaan Pyhätunturilla sekä 
myöhemmin Pyhä-Luoston 
Kansallispuistoon kävellen 
makkaranpaistoon Isoku-
run taukopaikalle.

Tutustuimme myöhemmin myös Pyhä-Luoston Kansallispuistoon kävellen makka-
ranpaistoon Isokurun taukopaikalle.

Kävimme vaihtokokousta ennen tutustumassa Luonto- ja kulttuurikeskus Naavaan 
Pyhätunturilla.

LC Rovaniemi/Napapii-
rin klubi antoi lahjoituk-
sen Ounasvaaran Atleetti 
Klubille.

Lahjoituksen luovutti 
lauantaina 29.5. OAK:n 

kansallisten kisojen yhte-
ydessä klubimme 1. vara-
presidentti Anna-Maarit 
Jokelainen.

OAK:n nuori painonnostaja Jenna Timonen-Nissi 
(oikealla) pääsi mukaan kuvaan LC Rovaniemi / 
Napapiirin klubin 1. varapresidentin Anna-Maarit 
Jokelaisen (vasemmalla) ja pikkuneiti Selja kanssa. 
Kuva: OAK

Lahjoitus OAK:lle

LC Rovaniemi/Napapii-
rin klubimme jo 40 vuoden 
ajan järjestämät ja suositut 
Perinteiset Nappulahiih-
dot 4-10-vuotiaille innok-
kaille lapsille Rovaniemellä 
jouduttiin v. 2020 keväällä 
jättämään väliin Suomea ja 
muuta maailmaa koettaneen 
koronatilanteen vuoksi. Ku-
kapa olisi tuolloin uskonut, 
että vielä seuraavanakin ke-
väänä Nappulahiihdot jou-
dutaan jättämään väliin 
perinteisellä tavalla toteutet-
tuna edelleen vallinneen ko-
ronatilanteen vuoksi.

Klubimme halusi kuiten-
kin pitää Nappulahiihtojen 
henkeä mielissä ja pinnal-
la jollain tavalla ja päätim-
me toteuttaa tapahtuman 

LC Rovaniemi/Napapiirin 
Perinteiset Nappulahiihdot

järjestämällä Nappulahiih-
to-haasteen virtuaalisena. 
Ajatuksena Nappulahiih-
to- haasteessa oli, että lapset 
(Nappulat) voisivat yhdessä 
vanhempiensa kanssa käy-
dä hiihtämässä valitsemansa 
matkan tiettynä viikonlop-
puna ja viestiä siitä klubil-
lemme kuvien ja videoiden 
kera. Kaikkien haasteeseen 
osallistuneiden kesken arvot-
tiin myös pieniä palkintoja 
sekä kuvan tai videon lähet-
täneet saivat myös Kunnia-
kirjan itselleen muistoksi ta-
pahtumasta.

Tärkeintä haasteessa oli 
saada lapset, nuoret ja aikui-
set koko perheellä liikkeel-
le hiihtämään ja viihtymään 
sekä osallistumaan yhdessä – 

ei niinkään pitkä matka tai 
minkäänlainen kilpailu ol-
lut tärkeää. Haasteeseen sai 
osallistua periaatteessa mis-
tä päin Suomea tahansa, sil-
lä tapahtuma ei ollut paikka-
kuntiin rajattua, vaan kukin 
perhe sai osallistua omilla 
lähiladuillaan tai kauempa-
nakin.

Nappulahiihto-haaste liit-
tyi läheisesti myös Suomen 
Lions-liiton ja Suomen Hiih-
toliiton yhteiseen edellisenä 
vuonna alkaneeseen koulu-
ikäisten Lasten Leijonahiih-
dot -teemaan.

Teksti: Helena Tuulaniemi 
LC Rovaniemi/Napapiiri

Kuvat: Virtuaali-Nappula-
hiihtoihin osallistujia

Selja-nappula kaikkensa antaneena. 

Koko perheen voimin 
mukana.

Linda osallistui myös hiihtoihin.Antti mukana hiihtämässä. 

LC Rovaniemi/Napapiirin klubin lahjoituksen otti 
vastaan OAK:n puheenjohtaja Jussi Timonen-Nissi. 
Lahjoituksen luovutti LC Rovaniemi/Napapiirin 
klubista 1. varapresidentti Anna-Maarit Jokelainen. 
Kuva: OAK
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Diabetes- 
kävelyviikko 
19.-25.4.2021

LC Rovaniemi/Napapii-
rin klubimme otti LC 
Rovaniemi/Petronellojen 
klubin haasteen vastaan 

ja osallistui muutaman 
henkilön voimin keväällä 
2021 pidettyyn Diabetes-
kävelyviikkoon.

Kävelijä Anna-Maarit talutushihnan toisessa päässä 
(ei kuvassa).

Riitta pitkällä lenkillä.

Napapiirin lionit talkoili-
vat myös tänäkin vuonna 
klubiveljelleen Timo Ni-
valle polttopuita.

Näitä talkoita oli suun-
niteltu taas jo pidemmän 
aikaa keväällä. Viimein 
löytyi sopiva päivä ja il-
ma oli helteinen. Mark-
ku Sääskilahden koivu-
rangoista alkoi tulemaan 
vauhdilla pieniä klapeja, 
jotka kuljettimella huila-
sivat Seppo Jänkälän trak-
torin peräkärryyn. Muita 
talkoolaisia olivat Jukka-
Pekka Alasuutari, Jorma 
Alakulppi, Jussi Timonen-

Nissi ja Heidi
Kokkoniemi. Seppo 

Jänkälä ajoi traktorilla 
täyden klapikuorman Ti-
mon liiterin nurkalle, jo-
hon kuorma tyhjennettiin. 
Timon oma porukka aikoi 
pinota klapit katoksen alle. 
Olipa taas kerran mukavaa 
olla talkoissa hyvän asian 
puolesta.

Myöhemmin syksyllä 
klubiveljemme Timo nuk-
kui ikiuneen.

Kuva ja teksti: 
Jorma Alakulppi

Klapitalkoot 
klubiveljelle

Klapikuorma valmis lähtöön. Talkoolaiset Markku, 
Jukka-Pekka, Jussi, Jorma ja Seppo.

LC Rovaniemi/Napapiirin 
leijonat olivat jälleen ohjaa-
massa liikennettä ja turvaa-
massa pienten koululaisten 
koulumatkaa ensimmäise-
nä kouluaamuna tiistaina 
11.8.2021 Syväsenvaaran 
ala-asteella Rovaniemellä.

Syväsenvaaran ala-asteel-
la on melkein 300 oppilas-
ta, ekaluokkalaisiakin jo-
pa 3 luokkaa, joten pientä 
vilskettä on aamuisin kou-
lun läheisyydessä sekä teillä 
että koulun pihalla. Lasten 
vanhempia oli myös saatte-
lemassa lapsiaan ja samalla 
"peukuttivat" leijonia liiken-
teenohjauksessa.

Lasten koulumatka sujui 
hienosti eikä mitään ongel-
mia ollut, vaan lapset pääsi-
vät turvallisesti kouluun.

Hieman sekä vanhempia 
että lapsia jännitti ensimmäi-
nen koulupäivä.

Koulun rehtori tarjosi lei-
jonille pullakahvit ja kahvit-
telun lomassa keskustelua 

LC Rovaniemi/Napapiirin 
Liikenteenohjausta Syväsenvaaran
koululla perinteisesti

Napapiirin leijonat Ari, Jarmo, Kauko ja Jukka-Pekka liikenteenohjauksen jälkeen 
Syväsenvaaran ala-asteen pihalla.

muistakin leijonien aktivi-
teeteista ja millaista muuta 
yhteistyötä koulun kanssa 
voitaisiin tehdä. Esim. voi-

taisiin touhuta yhdessä pien-
tä tietoiskua lapsille sähkö-
pyörien, sähköpotkulautojen 
ym. kulkuvälineiden käy-

töstä koulumatkoilla, niissä 
tuntuisi olevan hieman ker-
taamisen ja opiskelun tarvet-
ta myös.

LC Rovaniemi/Napapiirin 
leijonat olivat talkoilemas-
sa Napapiiri Jukola 2021 
-viestitapahtumassa 21.-
22.8.2021

Rovaniemellä Mäntyvaa-
ran raviradalla. Talkoolaisia 
oli klubistamme mukana 11 
lionia monenlaisissa tehtä-
vissä itse tapahtumapaikalla 
ja jo ennen tapahtumaakin.

Napapiirin Jukola 2021 
-viestitapahtuma Rova-

niemellä oli ainutlaatuinen 
tapahtuma ja kokemus kai-
kille paikan päällä talkoisiin 
osallistuville sekä myös suo-
raa tv-lähetystä katsoville. 
Tapahtuman päälähtö Juko-
lan viesti oli klo 23 Mänty-
vaaran raviradan valaistulla 
kentällä, josta "kiiltomadon" 
näköinen pitkä reilun 1200 
ihmisen valoletka lähti vael-
tamaan ja suunnistamaan 
pilkkopimeään maastoon.

LC Rovaniemi/Napapiiri 
talkoilemassa Napapiirin Jukola -2021 
-viesti-tapahtumassa
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LC Rovaniemi/
Napapiirin 

liikenteenohjausta 
Vikajoella

Klubimme aktiivinen jäsen 
lion Jukka-Pekka Alasuu-
tari oli ohjaamassa liiken-
nettä Vikajoella kahtena 

päivänä 31.8. ja 1.9. yh-
teensä yli 20 tuntia! Mel-
koisen hieno saavutus yh-
deltä lionilta!

LC Rovaniemi/Napapii-
rin klubimme tärkeimpiin 
ja suurimpiin perinteisiin 
aktiviteetteihin kuuluva 
seinäkalenteritalkoot pi-
dettiin 18.11.2021 Jarjo-
tek Oy:n toimiston koko-
ustilassa.

Seinäkalentereiden suu-
ren ”pohjustustyön” eli 
mainokset kalenteriin ja 
kalenterisivujen taiton sekä 
lähetyksen painoon on jäl-
leen tehnyt aktiivinen jäse-
nemme Jorma Alakulppi. 
Kalenterit tulee painosta 

”osina” ja ne kasataan kä-
sityönä talkooporukalla. 
Tällä kertaa talkoihin osal-
listui klubimme 7 jäsentä 
sekä yhden jäsenen puoli-
so. Seinäkalentereita pai-
netaan aikamoisen paljon 
ja ne jaetaan mainostajille 
sekä klubijäsenille.

Teksti: Helena 
Tuulaniemi, 

LC Rovaniemi/
Napapiiri

Kuvat: Jorma 
Alakulppi

Klubimme jäsen Jorma Alakulppi seinäkalenterei-
den pohjustustyössä.

LC Rovaniemi/
Napapiirin perinteiset 

kalenteritalkoot

Klubimme aktiivisia jäseniä talkoilemassa. Vas. Jar-
mo, Pertti, Ari, Jorma, Lahja (puoliso), Jukka-Pekka 
ja Seppo.

Vuosikokouksemme pidet-
tiin pitkästä aikaa klubiko-
kouspaikassamme Jouluton-
tun klubitalossa Napapiirillä 
ihan "livenä" torstaina 21.10.

LC Rovaniemi/Napapiirin 
Vuosikokous 21.10.2021

Jouni Hilke palkitsi klubimme jäsenen Jukka-Pekka 
Alasuutarin yhden ruusukkeen kunniamitalilla.

Mukana kokouksessamme 
oli L-piirin 1. varapiiri-
kuvernööri Jouni Hilke 
kertomassa L-piirin kuu-
lumisia.

Mukana kokouksessam-
me oli L-piirin 1. varapiiri-
kuvernööri Jouni Hilke ker-
tomassa L-piirin kuulumisia.

Jouni Hilke palkitsi klu-
bimme jäsenen Jukka-Pekka 
Alasuutarin yhden ruusuk-

keen kunniamitalilla.

Teksti: Helena 
Tuulaniemi, 

LC Rovaniemi/
Napapiiri

Kuvat: Jorma Alakulppi

Klubista oli paikalla 10 hen-
kilöä, joista 8 lionsia ja 2 
muuta henkilöä. Omakotiyh-
distykseltä oli mukana saman 

verran henkilöitä. Vietettiin 
yhdessä myös pieni lauluhet-
ki kynttilöiden sytyttämisen 
ja asettelun jälkeen.

LC Rovaniemi/Napapiiri sytyttämässä 
Itsenäisyyspäivän kynttilöitä

LC Rovaniemi/Napapiirin 
leijonat kävivät Itsenäi-
syyspäivän kunniaksi 
sytyttämässä Saarenkylän 
Omakotiyhdistyksen 
kanssa Pulkamontien 
liikenneympyrään 104 
kynttilää yhteensä.

Teksti: Helena Tuulaniemi, LC Rovaniemi/Napapiiri
Kuvat: Jorma Alakulppi, LC Rovaniemi/Napapiiri

LC Rovaniemi/Napapiirin 
klubi lahjoitti RoPS sovelta-
valle pallokerholle 500 €. So-
veltavan pallokerhon vetäjä 
Sirpa Oivo kiitti lahjoituk-
sesta ja kutsui samalla meidät 
luovuttamaan lahjoituksen ja 
pelaamaan heidän kanssaan 
”harkkamatsin”. Edellisenä 

vuonna käytiin myös luo-
vuttamassa lahjoitus ja pe-
laamassa heidän kanssaan. Se 
oli tosi mahtava tapahtuma 
ja RoPS soveltavan palloker-
hon nuoret olivat todella in-
noissaan.

Lahjoituksen luovutus ja 
peli olivat Saaren ala-asteella 

torstaina 27.5.2021 Saaren 
koulun kaukalossa. Leikki-
mielinen jalkapallopeli pelat-
tiin futsal-sääntöjä mukaillen 
ja keli oli mitä mainioin ke-
säisen aurinkoinen. Peli oli 
tasaisen tiukkaa peliä.. voit-
tajaa ei varmaankaan tarvitse 
arvuutella.

Teksti: Helena  
Tuulaniemi,  

LC Rovaniemi/Napapiiri
Kuvat: LC Napapiiri ja 

RoPS soveltava  
pallokerho

RoPS - Soveltava pallokerho 
vs. LC Napapiirin Leijonat

Lahjoituksen luovutus ennen peliä RoPS soveltava 
jalkapalloryhmälle Rovaniemellä

Harkkamatsi käynnissä.
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Arne ritari 
säätiön 

toiminta ja 
tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on 
tukea ja edistää Suomen 
lionsklubien hyvänteke-
väisyyteen johtavia aktivi-
teetteja sekä vaalia Suomen 
lionstoiminnan kummin, 
Arne Ritarin, elämäntyötä 
maamme lionstoiminnan 
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 
lionstoimintaa.

Piirissä toimitaan sääti-
ön toiminta-ajatuksen ja 
tavoitteiden mukaisesti.

Palkitsemistavat ja 
menettelyt
Arne-ritari -säätiön palkit-
semisista päätetään säätiön 
palkitsemistoimikunnan 
tai hallituksen toimesta. 
Piirin toimikuntapuheen-
johtaja yhdessä piirin ku-
vernöörin kanssa tekee 
esityksen palkitsemisesta 
säätiön asiamiehelle, joka 
esittelee asian joko palkit-
semistoimikunnan tai hal-
lituksen päätettäväksi.

Palkitsemistapoja 
on useita:
1. Säätiön kunniakirja
 Klubi tai henkilö voi-

daan palkita kunnia-
kirjalla hyvin onnistu-
neen adressimyynnin tai 
muun säätiön kannalta 
ansiokkaan toiminnan 
johdosta.

2. Säätiön pöytästandaari
 Pöytästandaari voidaan 

myöntää klubille tai 
henkilölle, joka on eri-
tyisesti vaikuttanut toi-
millaan säätiön hyväksi.

3. Toimikuntapuheen-
johtajan myöntämä 
ARS-ansiomerkki

 Ansiomerkki voidaan 
myöntää aktiiviselle 
lionsklubin jäsenelle, 
joka on edistänyt sääti-
ön toimintaa. 

4. Säätiön ruusukkeelli-
set ARS-ansiomerkit

 Ansiomerkki voidaan 
myöntää vain lionsklu-
bin jäsenelle. Ansio-

merkkien myöntämis-
väli on vähintään kolme 
vuotta. Ansiomerkkiä ja 
viiriä ei myönnetä sa-
malle henkilölle saman-
aikaisesti.

5. Lions-ritarit
 Merkittävä huomi-

onosoitus klubin ko-
keneelle, aktiiviselle 
jäsenelle on Arne Rita-
ri-killan jäsenyys. Lions-
Ritariutta jäsenelleen 
hakee klubihallitus ja 
nimityksen myöntää 
säätiön hallitus.

  Lions-Ritareille on 2016 
alkaen tullut mahdolli-
suus Pro Ritariuteen.

Alla olevasta osoit-
teesta pääsee tutustu-
maan tarkemmin sää-
tiön toimintaan. Sieltä 
löytyy myös palkitsemis-
ohjeet sekä lomakkeet:  
www.lions.fi/jarjesto/ars/

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.

Monta tapaa  
tehdä hyvää

Maaret Ihme
L-piirin toimikunta- 

puheenjohtaja
045 678 5646

maaret.ihme@ar-saatio.fi tai
maaretihme@gmailcom

LC Ylitornion perinteisen 
jouluruokailuun Hotel Kie-
varissa osallistui 37 ruokaili-
jaa, klubimme jäseniä ja hei-
dän puolisoitaan. Ruokailun 
jälkeen järjestettiin arvauskil-
pailu ”Masked Joulupukki”.

Masked Singer-formaatin 
mukaan Joulupukki oli naa-
mioitunut hyvin. Tällä kertaa 
hän ei laulanut eikä puhu-
nut, jotta häntä ei tunnistet-
taisi äänestä.

Tontut jakoivat jokaiselle 
lahjan pukin kontista.

Hän oli tunnettu ylitorni-
olainen, jonka  varmaan jo-
kainen läsnäolija tunsi tavalla 
tai toisella

Presidentti ja sihteeri an-
toivat vihjeitä Joulupukin 
elämän vaiheista vaikeimmis-
ta aina helposti arvattaviin.

Ehdotuksia tuli useita, joi-

den joukossa myös oikea ar-
vaus.

Leikkiä jatkettiin kuiten-
kin vielä tovi, kunnes väki 
huusi: Riisu maski! Voittaja 
oli se, joka oli ensin arvan-
nut oikein.

Hän sai palkinnoksi glö-
giä ja Joulupukki palkaksi 
hieman vahvempaa.

Tämän jälkeen Joulupuk-
ki laulatti tutuilla joululau-
luilla.

Ruoka oli hyvää ja osal-
listujat nauttivat hauskasta 
illasta.

Ylitornion Betonituote 
Oy:n toimitusjohtaja sekä 
klubimme jäsen Juha Ala-
puranen kutsui klubin yri-
tysvierailulle toimitiloihinsa. 
PDG Veijo Nurmikumpu oli 
vieraanamme ja kuulimme 
myös hänen terveiset.Aloi-

MASKED SINGER- joulupukki 
vieraili Ylitorniolla 8.12.2021

Ruokailun jälkeen järjestettiin arvauskilpailu ”Masked Joulupukki”.

Ylitornion Betonituote Oy:n toimitusjohtaja sekä klu-
bimme jäsen Juha Alapuranen kutsui klubin yritysvie-
railulle toimitiloihinsa. 

timme illan ruokailemalla 
Hotel Kievarissa, josta siir-
ryimme YBT:n toimitilohin, 
jossa Juha kertoi yrityksen al-
kuvaiheista tähän päivään as-
ti videokuvien avulla.

Iltaan osallistui 20 klu-
bimme jäsentä.

LC Ylitornio lahjoitti ra-
haa  Ylitornion Päivärannan 
kehitysvammaisten asumis-
yksikölle pyörätuolipussien 
hankintaan.

 Maarit Kronqvist  
LC Ylitornio

LC Ylitornio lahjoitti rahaa  Ylitornion Päivärannan 
kehitysvammaisten asumisyksikölle pyörätuolipussien 
hankintaan.

Ruoka oli hyvää ja osallis-
tujat nauttivat hauskasta 
illasta.

Liity 
mukaan:

www.
lpiiri.

lions.fi
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LC Rovaniemi/
Napapiirin 

Kuusenlaittotalkoot ja 
Joulunavaus

Perinteiseen jokavuotiseen 
Joulunavaukseen kuuluva-
na toimintana klubimme 
vastuulla on toimittaa jo-
ka vuosi joulukuusi Van-
hustenkoti Saarenkodin ja 
Pulkamontien terveyskes-
kuksen etupihalle Saaren-
kylään.

Talkoolaisina olivat jäl-
leen lionit Markku Sääs-

kilahti, Jukka-Pekka Ala-
suutari ja Seppo Jänkälä 
monivuotiseen tapaan. 
Kuuseen laitettiin valot 
hieman myöhemmin.

Teksti: Helena 
Tuulaniemi, LC Rova-

niemi/Napapiiri
Kuvat: Jukka-Pekka 

Alasuutari

Pelkosenniemen 
lionit aktiivisenä

Presidetti Timo Ylitalon 
aloitteesta suunnittelivat ja 
saivat luvan Pelkosennie-
men pitäjäviirin hankin-
taan ja myyntiin. Ensim-

mäinen viidentoista viirin 
erä, meni kaupaksi heti. 

Matti Hulkko
LC Pelkosenniemi

LC SIMO osallistui Simon seurakunnan kauneimmat 
joululaulut -tapahtuman glögitarjoiluun. Kuvassa 
Minna Pirnes, Pirkko Lohko-Knihtilä ja Raija Kylmälä. 
(kuva Markku Kylmälä).

LC Simossa tapahtunutta
LC SIMO lahjoitti touko-
kuussa säädettäviä kävely-
sauvoja ikäihmisten päivä-
toimintaan. Kotona asuville 
tarkoitetun kolmen pienryh-
män yhtenä tavoitteena on 
kiinnittää huomiota ikäih-

misten kuntoon ja terveyden-
tilaan, joihin liikunnasta saa 
tärkeää apua. Päivätoimin-
nanohjaaja Riikka Posti kiitti 
lahjoituksesta ja kertoi niiden 
olevan erittäin tervetulleita, 
koska monille liikunta jää ko-

tona aivan liian vähälle.
Lahjoituksen vastaanotti-

vat Riikka Posti sekä sauvojen 
tulevat käyttäjät Ella Mikko-
la ja Laila Mikkonen. Luo-
vutuksen yhteydessä PDG 
Markku Kylmälä opasti kä-

velysauvojen oikeaoppiseen 
käyttöön. Lahjoitukseen käy-
tettiin kauppojen asiakkaiden 
lahjoittamista pullonpalau-
tuslapuista saatuja varoja.

Kuvassa Ella Mikkola, presidentti Raija Kylmälä, päivä-
toiminnanohjaaja Riikka Posti, Laila Mikkonen ja PDG 
Markku Kylmälä. (kuva Markku Kylmälä).

Puhtautta koko kattaus sekä 
yrityksille että kotitalouksille.

Puhtaasti Koillismaalta.

LC Pudasjärvi toimeliaana 
poikkeusajasta huolimatta

LC Pudasjärven kuluva toi-
mintakausi aloitettiin nui-
janluovutuksella, joka muo-
dostuikin hattujuhlaksi. 
Teemalla haluttiin tuoda li-
sää iloa ja yhteisöllisyyttä toi-
mintaan. Lions-työssä ollaan 
usein vakavien asioiden ää-
rellä ja jäsenten jaksamisesta 
ja innostuksesta tulee huo-
lehtia.

Hallitus rakensi toimin-
tasuunnitelman, joka taas 
kerran muuttui vallitse-
van koronatilanteen takia. 
On voitu kuitenkin osallis-
tua valtakunnalliseen Nenä-
kampanjaan ja annoimme 
lahjoituksen symbolit-ne-
nät- paikalliselle päiväkodil-
le käyttöön. Muitakin lahjoi-
tuksia on toteutettu entiseen 
tapaan.

Klubien välistä yhteistyö-
tä ylläpidämme järjestämällä 
Rauhanjulistekilpailun vuo-
rovuosina LC Pudasjärvi/
Hilimojen kanssa. Työt ar-
vioidaan aina yhdessä. Tä-
nä vuonna kolmen sarjan, 
kolme parasta työtä olivat 
muutaman viikon esille kau-
pungin keskustassa näyteik-
kunanäyttelynä. Yhteistyötä 

tiivistettiin myös Hilimojen 
siivous- ja haravointihaas-
teella syksyllä.

Partiolippukunta Mesi-
kämmenet on klubimme 
yhteistyökumppani ja vie-
timme mukavan kuukausi-
tapaamisen partiomajalla tal-
koillen ja kynttilän valossa 
klubin asioita hoitaen.

Iso tempauksemme oli jo-
kavuotinen syksyinen hirvi-
arpojen myynti. Lion Timo 
Kerälä organisoi kaadetta-
van hirven klubille ja jäsenet 
myivät arvat, joiden tuotto 
yli 4000 euroa lahjoitettiin 
sotaveteraaneille ja sotainva-
lideille. 

Klubimme jäsen lion Aki 
Niemitalo on lohkomme 
puheenjohtaja ja syksyinen 
lohkofoorumi Syötteellä sai 
tyytyväisen vastaanoton. Ta-
paamisia jatketaan samaan 
tyyliin toistaiseksi.

Lions-toiminta edellyt-
tää jatkuvaa jäsenhankintaa 
ja osallistujien sitoutumista 
toimintaan. Klubissamme 
kierrätetään tehtäviä, jotta 
jokainen saa opetella erilaisia 
rooleja ja taitoja mahdollises-
ti omaa työ- tai muuta har-

Viime huhtikuussa 2020-2021 klubipresidentti Ka-
tariina Niemitalo luovutti hirviarpajaisten tuoton 
Sotainvalideille ja Sotaveteraaneille kotona-asumisen 
tukemiseen. 

rastustoimintaa varten. Hy-
väksymme, että presidentin 
mukaan toimintavuodet ovat 
erilaiset. 

Kevään ohjelmassa on 
perinteisesti joku urheiluta-

pahtuma, joksi olemme va-
linneet vuotuisen keilareis-
sun Ouluun. 

Katri Virtanen 
Presidentti 2021-2022

Klubipresidentti Katri Virtanen luovutti Nenäpäivän 
lahjoituksen Pikku Paavalin päiväkodille. Lahjoituksen 
otti vastaan päiväkodinjohtaja Merja Kemppainen. 

Lionit Eero Ahonen ja Ilpo Virtanen talkoilivat partio-
majalla, jonka toimintaa lionit ovat tukeneet monen 
vuoden ajan. 
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Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi   www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy

KAIKENLAISET 
sivunvalmistus- ja painopalvelut 

kauttamme.

www.katri-fysiokv.fi   Pudasjärvi

Katri Virtanen
0400 767 795

POSION MESSUT
30.4. - 1.5.2022

Tervetuloa Posiolle!   (Korona varauksella…)

MESSUT UUDISTUU!
Uusi paikka– Uusi aika- Suuremmat tilat

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET:
0400 305 843
posio@lions.fi

LIONS CLUB POSIO

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

Voi myös savustaa sijoituspaikalla Rovaniemen Ylikylässä. 
Metalliritilöille mahtuu vaikka 200 kiloa fileitä.
Tiedustelut: Jouni Hilke +358 40 0694546 tai 

Tommi Venäläinen +358 40 7641992

Tee itse kylmäsavulohta!

Viikoittaisen turvaväliäijäjumpan ansiosta olemme 
virkeitä veikkosia. Porukalla hyvää tekemässä.

Liity iloiseen joukkoomme, nyt!

LC Rovaniemi-Pöyliö vuokraa huippuluokan 
valmistamoa ja tykötarpeita asevelihintaan.

Venetsialaiset kesän 
päätöksenä Pudasjärvellä
Vuoden aikaan nähden läm-
min ilma helli lauantaina 
28.8. Pudasjärven Jyrkkäkos-
kella 13. kertaa järjestettyjä 
veden, valon ja tulen juhlaa 
venetsialaisia. Tapahtuma on 
LC Pudasjärven toiminnas-
sa vuoden kohokohta. Lions 
Club Pudasjärvi ja Pudasjär-
ven Urheilijoiden yhteisvoi-
min järjestämä tapahtuma 
on muodostunut perinteek-
si, joka tänäkin vuonna pää-
tettiin järjestää, vaikka ko-
ronapoikkeusaika aiheutti 
epävarmuutta järjestelyissä. 
Järjestäjät olivat erittäin tyy-
tyväisiä hieman vajaan 500 
hengen osallistujajoukkoon. 
Tanssisalissa yleisöä viih-
dytti tällä kertaa oululainen 
Hannu Hautaniemi orkes-
tereineen. Revontuli-discos-
sa levyjä soitteli Dj Miron. 
Pihan esiintymislavalla soitti 
musiikkia pudasjärveläinen 
bändi VauhkoVarsa. Ulko-
esiintymislavalla karaokea 
emännöivät Essi ja Kati. 

Ulkona pihalla toimi 
ruokaravintola, josta sai os-
taa paikallisen leijonan Aki 

Ruokamyynnistä vastasi lion Aki Niemitalo (keskellä) yhdessä Sirpa ja Jari Korhosen 
kanssa.

Pudasjärvellä kauden päätös 
55-vuotisjuhlan merkeissä
LC Pudasjärven kauden 
2020-21 päätöstilaisuus vii-
me toukokuussa vietettiin 
klubin 55-vuotisjuhlan mer-
keissä. Varsinainen juhla oli 
siirtynyt monta kertaa koro-
narajoitusten vuoksi. Juhlas-

sa luovutettiin Melvin Jones 
jäsenyys lion Esko Viitalal-
le. Hän on toiminut reilun 
20 vuoden leijonajäsenyyden 
aikana klubin kaikissa virois-
sa. Nyt hän on hoitanut use-
an vuoden ajan klubin rahas-

tonhoitajan tehtävää. 
Klubin sihteeri Hannele 

Koukkula luovutti myös klu-
bin viirin ja onnittelukukat 
70 vuotta täyttäneelle pit-
käaikaiselle jäsenelle Heimo 
Turuselle. Lehtiyrittäjä Turu-

nen on vastannut viime vuo-
desta lähtien päätoimittajana 
Lapin Leijonan toimittami-
sesta. Merkkivuoteen kuulu-
neet lahjoitukset oli hoidettu 
jo aiemmin. 

Illan talkootyöhön osallistuneet leijonat kokoontuivat illan aluksi Pudasjärvi-viirin 
nostamiseen salkoon. 

Näyttävä ilotulitus oli 
juuri ennen puolta yötä. 

Niemitalon valmistamat ate-
riat. Tämän lisäksi alueella 
oli myös kioski ja grilli se-
kä kolme baaria anniskelu-
oikeuksineen palvelemassa 

yleisöä. 
Illan ohjelmaan kuului 

myös kokon polttaminen 
sekä 550 laukausta sisältävä 
ilotulitus. Tapahtumaan oli 

ilmainen LC- Pudasjärven 
kustantama bussikuljetus. 

Heimo Turunen
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L-Piirin toimintakauden 21-22 avaus 
Keminmaan Pohjanrannassa

L-piirin kauden 2021 – 2022 
ensimmäinen piirihallituksen kokous ja

illalla avajaisjuhla oli 28.8.2021 
Kylpylähotelli Pohjanrannassa Keminmaassa. 

Kokouksen avasi 
piirikuvernööri Veijo Nurmikumpu. 

Alussa muistettiin poisnukkuneita jäseniä 
perinteisin toimin ja pidettiin hiljainen hetki 

edellisen kauden piirikuvernööri Arto 
Harju-Autin poismenon vuoksi. Alkutoimien 

jälkeen suoritettiin edelliseltä kaudelta 
useita palkitsemisia. Puolisoilla oli 

erillinen ohjelma iltapäivälle. 
Kokouksessa lohkojen puheenjohtajat ja 

toimikuntien vetäjät esittelivät 
puheenvuoroissaan lähiajan toimia ja 

tavoitteita. 

Kuluvan kauden piirihallituksen jäsenet olivat lähes täysilukuisesti koolla elokuussa kauden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa Keminmaan Pohjanrannassa. 

Melvin Jones jäsenyydellä 
yllätettiin Terttu Alavuo-
kila (LC Keminmaa/Nei-
donkengät) ansiokkaasta 
ja pitkäaikaisesta Quest 
koulutusten ja lasten rau-
hanjulistekilpailutoimin-
nan organisoimisesta.

L-Piirin pitkäaikainen rahastonhoitaja Ahti Massa ker-
toi piirin talouden olevan hyvässä kunnossa.

Pohjanrannan kokoukseen ilmoittautumassa Pudasjär-
ven Hilimojen kokousedustaja Maaret Ihme yhdessä 
puolisonsa Jari Jussilan kanssa, joka kertoi olevansa 
ensimmäistä kertaa L-piirihallituksen kokouksessa. 
Vasemmalla kokouksen järjestäjistä LC Keminmaasta 
Reijo Virkkula ja ilmoittautumisia ottamassa vastaan 
Veikko Laakso. Taustalla näkyy Pohjanrannan kaunis 
alkusyksyn Kemijoen jokimaisema. 

L-piirissä toimii säännöllisesti PDG toimikunta istuvien piirikuvernöörien mento-
rina. Toiminta lienee harvinaista koko Suomessa. Ennen varsinaista piirihallituksen 
kauden ensimmäistä kokousta entiset piirikuvernöörit kokoontuivat nykyisten piiri-
kuvernöörien kanssa. 

Kampanja100:ssa on menossa viimeinen kausi. Piirihal-
lituksen avauskokouksessa piirin LCIF koordinaattori 
Matti Mälkiän esittelypisteessä riitti mukavasti kävijöi-
tä.



L A P I N  L E I J O N A  •  2 0 2 2

25

Lohkon puheenjohtajien esiintyminen
Kokouksessa paikalla olleet lohkojen puheenjohtajat esittelivät vuoron perään eri puolilta piiriä lohkojensa toimintasuunnitelmat.

Piirihallituksen kokouksen alussa 15 kynttilää oli pala-
massa vuoden aikana piirin alueella poisnukkuneiden 
muistoksi. Sitä mukaa kuin henkilön nimi mainittiin 
VDG Tiina Pesola sammutti kynttilän. Mainittakoon, 
että kynttilä vastaavasti sytytetään, kun klubeihin ote-
taan vastaan uusi jäsen. 

Pellon klubin edustajat Matti Puolakanaho, Anitta 
Ojanperä ja Markku Vilmavirta keskustelemassa koko-
usasioista. Takana I-piiristä Kiimingistä Eija Tuomaala 
innosti kokousväkeä jäsenhankintaan Lions-Liiton 
jäsentyöryhmän edustajana. Keskellä takana piirin 
jäsenkoordinaattori Liisa Isomaa, LC Rovaniemi. 

Erkki Taskila (LC Tor-
nio/Pudas) 2. alue, 2. 
lohko.

Pekka Maijala (LC Rova-
niemi/Napapiiri 1. alue, 3 
lohko.

Kosti Hietala (LC Muo-
nio) 2. alue, 3. lohko.

Kari Salmela (LC Rova-
niemi/Ounasvaara) 1. 
alue, 1. lohko.

Pirjo Selkälä (LC Kuusa-
mo/Pohjanakat) 1. alue, 
4. lohko.

Marjo Mansikka (LC 
Keminmaa/Neidonken-
kä) 2. alue, 1. lohko.

Piirin johtoryhmä tuumaustauolla; Tiina Pesola, Päivi Frantti, Veijo Nurmikumpu ja 
Jouni Hilke. 

Piirin Aarne Ritarisäätiön asiamiehet tekivät täksi 
kaudeksi vahdinvaihdon. Tuumaustuokiossa pitkään 
AR-asiamiehenä toiminut Hilkka Paloniemi (LC Kuusa-
mo/Pohjanakat) ja nykyinen asiamies Maaret Ihme (LC 
Pudasjärvi/Hilimat). 

Piirin ympäristövastaava 
Juha Mäkimartti (LC 
Keminmaa) korosti ym-
päristöarvojen merkitystä 
kaikessa, myös leijona-
toiminnassa. Kertoi mm. 
kevättalvella koululaisille 
suunnitellusta teema-
päivästä, jossa aiheena 
Kemijoen virkistyskäyttö 
ja kalastus. 

LC Kuusamon presidentti Veli Pohjonen kertoi ko-
kemuksiaan Gudrun pajun kasvatuksesta ja tämän 
Suomessa yleisen puun hyödyllisistä ominaisuuksista. 
Hänellä oli myös kerrottavana Kuusamon leijonien 
Puhtaiden vesien puolesta -kampanjasta ja halusi jakaa 
myönteiset kokemukset muidenkin klubien hyödynnet-
täväksi. Pohjonen muistutti, kuinka viime vuoden La-
pin Leijona -lehdessä oli havainnollinen juttu kyseisestä 
aiheesta.

Viime kaudella myönnettyjä Lions-Liiton ansiomerkkejä luovuttivat PDG puoliso Asta Harju-Autti Rovaniemi/
Lainas ja nykyinen DG Veijo Nurmikumpu (vasemmalla) Keminmaa. Merkkejä saivat Mirja Torvela (Kemi/Meren-
helmet), Matti Mälkiä Posio, Päivi Frantti (Rovaniemi/Ronjat, Hilkka Paloniemi (Kuusamo/Pohjanakat), Tuomo 
Romakkaniemi (Rovaniemi/Ounasvaara). 

Piirihallituskokouspäivän iltajuhlassa lyötiin Lions-Ri-
tariksi Veikko Laakso (LC Keminmaa). Puoliso Hilkka 
Laakso vasemmalla. Lyöjänä Hilkka Paloniemi ja toimi-
tusta seuraa Veijo Nurmikumpu. 
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I alue
1. lohko 
LC Rovaniemi
LC Rovaniemi/Alakemijoki
LC Rovaniemi/Lainas
LC Rovaniemi/Ounasvaara
LC Rovaniemi/Ronjat
2. lohko 
LC Posio
LC Pudasjärvi

L-piirin alueet, lohkot ja klubit
LC Pudasjärvi/Hilmat
LC Ranua
LC Taivalkoski
3. lohko 
LC Kemijärvi LC Pelkosenniemi
LC Rovaniemi/Napapiiri
LC Rovaniemi/Ounasjoki
LC Rovaniemi/Petronella
LC Rovaniemi/Pöyliö

4. lohko 
LC Kuusamo
LC Kuusamo/Kitka
LC Kuusamo/Pohjanakat
LC Kuusamo/Ruka

II alue
1. lohko 
LC Kemi
LC Kemi/Merenhelmet
LC Keminmaa
LC Keminmaa/Neidonkenkä
LC Simo
LC Tervola

2. lohko 
LC Pello
LC Tornio/Mamselli
LC Tornio/Pudas
LC Tornio/Raja
LC Ylitornio

3. lohko 
LC Enontekiö
LC Kittilä-Levi
LC Muonio
4. lohko 
LC Aanaar-Inari
LC Ivalo
LC Sodankylä
LC Sodankylä/Sompio

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 5–5-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. 
Lasten turvallista netinkäyttöä opettava Turvallisesti netissä - 
Vastuu on meidän -aktiviteetti on Lions Quest -ohjelman osa.
 
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.
L-piirissä on tämän kauden 2021-2022 aikana perusteilla Leo-klu-
bi, jonne etsitään parhaillaan jäseniä mukaan. Jos kiinnostuit, ota 
yhteyttä piirin Leo-toiminnasta vastaavaan, www.lpiiri.lions.fi.

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 lähim-
pään lionsklubiin esim. sähköpostitse ja tule 
tutustumaan toimintaamme osallistumalla 
kokouksiimme tai tapahtumiimme!
Klubien verkkosivuilla on myös paljon tietoa 
klubien toiminnasta. Jäsenhakemuksen saat klubista tai verkko-
sivuilta. Klubien sähköpostiosoitteet löydät verkossa klubihaulla, 
tästä lehdestä sekä myös L-piirin verkkosivuilta.

Kaikki pohjoisen 38 lionsklubia löydät myös
L-piirin uusituilta verkkosivuilta

www.lpiiri.lions.fi/www.lpiiri.lions.fi/
- Piirin klubit

Lisätietoja liontoiminnasta:

Lions Clubs International
www.lionsclubs.org.fi

Suomen Lions-liitto ry
www.lions.fi

Lionsjärjestön toiminta
perustuu vapaaehtoistyöhön

Tule sinäkin 

mukaan 

klubiemme

toimintaan ... !

Mitä on lionstoiminta?

Yhteisiä keräyksiä
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-toiminnan 
erityiskohde vuosikymmeniä. Hyvä esimerkki tästä on 
valkoinen keppi, jonka synty ja leviäminen liittyvät lähei-
sesti Lions-historiaan. Suomalaisten lionien erityiskohde 
on ollut Sri Lankan silmäsairaala. Näönhoidon lisäksi 
vapaaehtoisissa hankkeissa pyritään täyttämään sairaan-
hoito- ja koulutustarpeita kaikkialla maailmassa.
 
Punainen Sulka
Punainen Sulka on Suomen lionsklubien valtakunnallisten 
varainkeräysten tuotemerkki. Punaisen Sulan merkeissä 
on järjestetty kuusi valtakunnallista keräyskampanjaa.

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

Yhteiset projektit muiden pohjoismaiden lionien 
kanssa
Suomalaiset lionit osallistuvat eri aktiviteetteihin myös 
pohjoismaisella tasolla.
Pohjoismaisen yhteistyöneuvoston - Nordiska Sa-
marbetsrådet - NSR:n puitteissa suomalaiset toteuttavat 
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. pohjois-
maiset nuoret soittajat. Orkesterin alkuvaiheessa kapel-
limestarina toimi pitkään Okko Kamu. Pohjoismaiden 
lionsklubit antavat orkesteriin valituille soittajille stipendit.

LIONS-faktoja
• Maailmassa yli 1,4 miljoonaa lionjäsentä
• Maailmassa n. 48 440 lionsklubia
• Lions-toimintaa yli 200 maassa
• Suomessa lionsklubeja n. 900 kpl
• Suomessa lioneja n. 19000 jäsentä
• Suomessa lionspiirejä 14 kpl
• L-piirissä lioneja 900 jäsentä
• L-piirissä klubeja 38 kpl
• L-piirissä lohkoja 8 kpl
• L-piirissä alueita 2 kpl

TEEMAT:
Kansainvälinen teema ”Me Palvelemme”
Kotimainen teema ”Monta tapaa tehdä hyvää”
Puheenjohtajan teema ”Tekevä, näkyvä lion”
Piirin teema ”Yhteistyössä on voimaa”

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

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 
sosiaalisessa yhteisössä, kehittyä ihmisenä ja kehittää 
johtamistaitoja sekä solmia kontakteja sekä kotimaassa 
että ulkomailla.
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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 TAIVALKOSKI
taivalkoski@lions.fi

LC TERVOLA
tervola@lions.fi

LC TORNIO/MAMSELLI
tornio.mamselli@lions.fi

LC TORNIO/PUDAS
tornio.pudas@lions.fi

LC TORNIO/RAJA
tornio.raja@lions.fi

LC YLITORNIO
ylitornio@lions.fi

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 38 lionsklubia, joiden jäsenmäärä on yhteensä 900 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@lionslpiiri
youtube.com - Lions L-piiri

K AT S O - T Y K K Ä Ä - S E U R A A

POSIO

ENONTEKIÖ

RANUA

TAIVALKOSKI

KUUSAMO

PUDASJÄRVI

INARI

PELKOSENNIEMI

SODANKYLÄ
KITTILÄ

PELLO

ROVANIEMI
YLITORNIO

TERVOLA

KEMINMAA

TORNIO

KEMI
SIMO

KEMIJÄRVI

MUONIO

I Alue

II Alue

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

1. alue - 4 lohkoa - 20 klubia
2. alue - 4 lohkoa - 18 klubia

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

L-piirin uudistuneet verkkosivut
- www.lpiiri.lions.fi
Suomen Lions-liiton verkkosivujen uudistamisen myötä päätettiin tämän kauden 
alussa myös L-piirille uudistaa verkkosivut liiton sivuston kanssa samankaltaisuutta 
ajatellen. Uudet L-piirin verkkosivut, verkkotunnus lpiiri.lions.fi, julkaistiin 15.2.2022 
palvelutuottaja Vitec Avoine Oy:n Yhdistysavaimen työkalulla. 

Liiton kotisivujen visuaalista ilmettä voidaan hyödyntää myös piirien ja klubien sivuilla. Yhdistysavain ja Suomen Lions-liitto
tarjoavat yhteistyössä kaikille lionsklubeille edulliset ja helppokäyttöiset työkalut kotisivujen ylläpitämiseen Yhdistysavaimella.

Mikäli olette klubeissa harkinneet kotisivujen tekemistä tai vaihtoa, kannattaa katsoa Suomen Lions-liiton sivuilta (lions.fi) tarkemmin,
mitä etuja lionsklubit saavat ja miten saat palvelun käyttöösi. Lisätietoja myös Yhdistysavaimesta: www.yhdistysavain.fi

L-piirin uusien kotisivujen etusivu on ulkoasultaan pyritty pitämään
mahdollisimman selkeänä. Etusivun yläosassa on pääotsikkovalikot 
muille sivuille eri osioineen. Näiden alla lisää sivuja/valikkoja sekä myös 
alisivustoja, joita lisätään tarvittaessa. Kotisivujen sisältöä päivitetään ja 
muokataan edelleen ja uusia osioita lisätään tarpeen mukaan.

Nyt toivotaankin kaikilta L-piirin klubeiltamme mm. klubi-
osioon mahdollisimman paljon tarinoita klubienne
aktiviteeteista ja tapahtumista kuvien kera. Julkaisut tulevat 
myös muille L-piirin viestintäkanaville.
Näin saataisiin näyttävä ja aktiivinen klubiosio sivustolle!



28

L A P I N  L E I J O N A  •  2 0 2 2

Viimeinen vuosi Kampanja100 kulumassa 
– saavutammeko tavoitteemme?

Kun kansainvälinen Lions-
järjestö täytti 100 vuotta 
yhtä aikaa Suomen juhlies-
sa 100 vuotista itsenäisyyttä  
2017 ja Lionien oma säätiö; 
Lions Clubs International 
Foundation; LCIF täytti seu-
raavana vuonna jo 50 vuot-
ta käynnistettiin 2018 kol-
mivuotinen Kampanja 100 
suurkeräys. 

Kampanjan tavoite; 300 
miljoonaa dollaria kolmessa 
vuodessa tuntui haastavalta 
ja todella suurelta summalta, 
mutta näytti silti täyttyvän 
ja vahvistavan palveluvoi-
maamme sekä tukevan tais-
telua diabeteksen ja lasten 
syöpäsairauksien torjumi-
seksi ja muuta tärkeää sääti-
ön tukemaa toimintaamme. 
Kampanjan puolivälissä iski 
koko maailmaan edelleen-
kin vaikuttava ja myös ko-
ko lions toimintaa rajoitta-
va Covid-19. Tämä Korona 

pandemia luonnollisesti on 
estänyt monia lions klubi-
en varainkeräystapahtumia 
ja monta kertaa jopa kaik-
kia klubien kokoontumisia 
ja tapaamisia. Niinpä myös 
Kampanja 100 suurkeräys-
tämme päätettiin jatkaa vie-
lä vuodella eli tämän kau-
den 2021-2022 loppuun ja 
kampanjan tulokseen huo-
mioidaan vielä tämän kau-
den aikana tehdyt lahjoitus-
lupaukset tulevilta kahdelta 
kaudelta.

Kampanja 100 
tämän hetken 
tilanne (tammikuun 
2022 lopulla)
Kampanjan tulos tällä het-
kellä koko maailmassa on jo 
noin 250 miljoonaa dollaria 
eli lähes 85 % on jo saavu-
tettu. Suomen osuus tästä on 
noin 900.000 USD. Lapin 
Leijonien eli L-piirin klubi-

en ja yksittäisten jäse-
nien säätiölle lahjoit-
tama summa on noin 
40.000 USD. Mu-
kana on jo 28 klu-
bia piirin 38 klubista 
ja meillä on jo noin 
20 yksityistä jäsentä. 
Olemme klubi- ja 
jäsenmäärältämme 
Suomen pienin lions 
piiri, mutta keski-
määräisellä lähes 50 
USD lahjoituksella 
olemme maamme 
keskitasoa, vaikka 
lappi on Suomen 
köyhintä aluetta ja 

vähiten väestöä ja myös yri-
tyksiä, joilta kerätä varoja. 
Maailmalla yksityisten lah-
joitusten osuus säätiön tu-
loista on jo yli puolet.

Kampanjan 
loppukiri ja 
tulevaisuus
Tätä kirjoittaessa suunnit-
telemme uudelleen tuleval-
le keväälle tai kesälle yleis-
eurooppalaista LCIF-päivää 
- LCIF Europa Day. Tar-
koitus on, että eurooppalai-
set klubi järjestäisivät yhtä 
aikaa julkisen tapahtuman 
ja samalla keräisimme kam-
panjaan varoja. Jo pelkäs-
tään maantieto ja erilaiset 
sääolosuhteet Norjan Ham-
merfestin ja Espanjan Kana-
rian saarten välillä aiheutta-
vat sen, ettei yhteinen päivä 
voi toteutua. Tapahtumassa 
voidaan varojen keräyksen 
ohella kertoa leijonien saa-
vutuksista meillä ja muualla, 
ja saada näin hyvää julkisuut-
ta. Samalla se voisi parantaa 
yleistä jäsentilannettakin

Kannustan edelleen kaik-
kia L-piirin klubeja ja lei-
jonia osallistumaan tähän 
kunniakkaaseen ja kunnian-
himoiseen keräykseen. Pie-
netkin lahjoitukset voivat 
auttaa pelastamaan monen 
lapsen elämän tai näköky-
vyn. LCIF ja Kampanja 100 
ei ole vain kansainvälistä 
avustusta. Kampanjan yhte-
ydessä kannustetaan klube-
ja ja piirejä myös hakemaan 
avustuksia omaan toimin-
taansa. Mahdollisuus on 

Diabetes-, Leo- sekä klubin/
piirin paikkakunnan kehittä-
misapurahaan (15% palau-
tus vähintään 5.000/10.000 
USD kokonaissummas-
ta). Me suomalaiset olem-
me saaneet tähän mennessä 
LCIF:ltä apurahoja yhteen-
sä jo yli 1.5 miljoonan dol-
larin edestä.

LCIF JA KAMPANJA 
100 eivät ole vain 
timantteja ja tilastoa
Kampanja 100 kuuluu myös 
Model Club eli Malli klu-
bi kampanja, sillä LCIF:n 
aiempienkin suurkeräysten 
Sight First ja Sight First II 
tuloksissa näiden malliklu-
bien osuus kokonaistuloksis-
sa on ollut merkittävä. Kam-
panja 100 aikana niitä on 
koko maailmassa jo yli 4000, 
Suomessa kymmenen ja L-
piirissä yksi eli LC Posio. Po-
sion osuus piirin tuloksesta 
onkin lähes neljännes.

Kampanja 100 tarkoi-
tus ja jopa tärkeämpi tavoi-
te kuin tuo 300 miljoonan 
dollarin keräyssumma on 
edelleenkin Lions toimin-
nan perus tavoitteet eli aut-
taa ja palvella. LCIF säätiö 
on myös tämän kampanjan 
aikana jakanut kymmeniä 
miljoonia dollareita avustuk-
sia erilaisiin katastrofeihin, 
nälänhätään, rokotuksiin ja 
lasten sairauksien varhaisiin 
toteamisiin ja hoitamisiin. 
Luonnollisesti näinä viime 
vuosina varoja on lahjoitet-
tu huomattavasti myös ko-
ronasta johtuviin katastro-

feihin. Kampanja 100 ja 
keräystavoitteemme onnis-
tuminen auttaa meitä pal-
velemaan ja auttamaan taas 
miljoonia ihmisiä ja lisää 
luotettavuuttamme yhteis-
työkumppaniemme silmissä 
ja tulee pitämään LCIF-sää-
tiön tulevaisuudessakin maa-
ilman luotettavimpina avus-
tus ja palvelujärjestönä. 

L-piirissä LCIF tunne-
taan edelleen parhaiten Mel-
vin Jones jäsenyyksistä. Se on 
korkein kunnianosoitus, jon-
ka säätiö voi myöntää. Toi-
vottavasti klubit ja jäsenet 
arvostavat ne yhä edelleen-
kin arvokkaina palkintoina 
ansioituneille jäsenilleen, 
vaikka niitä on tämän kam-
panjan vauhdittamiseksi jo-
pa arvottu.

Piirin Melvin Jones jäsen-
ten määrä ylitti jo 300. Kulu-
neen vuoden aikana L-piiris-
sä Melvin Jones jäsenyyden 
ovat saaneet vastaanottaa 
seuraavat 11 lionia:

Terttu Alavuokila  LC 
keminmaa/Neidonkenkä, 

LC Posion Livon liitännäis-
klubi toiminut jo pian 12 
vuotta – kesällä 2021 pääs-
tiin vihdoin juhlimaan Ko-
rona pandemian siirtämiä 10 
vuotis juhlia.

Syksyllä 2009 kv. Lions-
järjestön silloinen (vara)pre-
sidentti Sid L. Scruggs III 
vieraili Suomessa ja halusi 
päästä ehdottomasti tutustu-
maan myös Lappiin. Niinpä 
hänen vierailua varten jär-
jestettiin pikaisesti L-piirin 
ensimmäinen aluefoorumi 
Rovaniemellä ja Scruggs pu-
hui paikalle olleille puolisoil-
le mahdollisuudesta perustaa 
silloin vielä erittäin yleisis-
tä puoliso- tai lady-osastois-
ta liitännäisklubeja, jolloin 
näillä naisilla olisi hieno 
mahdollisuus liittyä itsekin 
järjestöön varsinaiseksi Lei-
jonaksi.

Posiolaiset taisivat ol-
la ainoita, jotka silloin in-
nostuivat tästä ajatukses-
ta ja pyysivät silloista piirin 

GMT-jäsenjohtajaa/koordi-
naattoria selvittämään asiaa. 
Toki Lapissa ja Koillismaalla 
oli jo monta naisklubia aiem-
minkin, mutta yllättävän sit-
keää tuo naisleijonien vastus-
tus oli vieläkin, vaikka naiset 
oli hyväksytty leijoniksi jo 
1987. Posiollakaan vielä ei 
ollut oikea hetki ottaa naisia 
jo lähes 50 vuotta vanhaan 
miesklubiin, vaikka osa lei-
jonien puolisoista eli ladyis-
ta oli kiinnostunut olemaan 
itsekin aito ”Lion”. Kuiten-
kin monen kokouksen ja esi-
tyksen jälkeen keväällä 2010 
perustettiin L-piirin ensim-
mäinen ja vieläkin ainoa lii-
tännäisklubi LC Posion Li-
von Liitännäisklubi. Kaikki 
perustamiskokouksessa mu-
kana olleet kymmenen ladya 
liittyi mukaan ja heti kolme 
muuta lisää. Parhaimmillaan 
jäseniä oli jo lähes 30 ja nyt 
mukaan oli tullut useita nai-
sia, joiden puoliso ei ollut 
mukana Lions klubissa. Po-

siolla ei ole ollut tarkoitus-
takaan perustaa heistä omaa 
naisklubia vaan tämä malli 
on toiminut parhaiten 

Nyt Livottarien toiminta 
on vakiintunut yhdessä mies-
ten kanssa sekä erikseen pi-
dettäviin kokouksiin ja pal-
velutoimintaan ja säilyttänyt 
Posion lions klubin toimin-
nan elinvoimaisena ja aktii-
visena, vaikka toki korona on 
viime vuodet estänyt ja hai-
tannut toimintaa kuten joka 
paikassa muuallakin.

Tämä liitännäisklubi mal-
li on kyllä herättänyt mielen-
kiintoa muuallakin L-piiriä 
ja monta esitystä on käyty pi-
tämässä eri puolilla lappia, 
mutta yhtään uutta liitän-
näisklubia ei ole sen jälkeen 
aloittanut toimintaansa.

Matti Mälkiä
LC Posio

LC Posion Livon liitännäisklubi 
pääsi vihdoin juhlimaan 10-vuotisjuhliaan  

Kesäkuussa Livon liitännäisklubi pääsi vihdoin juhlimaan 10 vuoden toimintaansa 
edes oman väen kesken kauden päättäjäisten ja nuijan vaihdon yhteydessä. Tilaisuu-
dessa piirin LCIF-koordinaattori Matti Mälkiä sai palkita jopa neljä Posion leijonaa 
Melvin Jones jäsenyydellä. Vasemmalta Vuokko Jokela, Helvi Lantto, Oiva Soudun-
saari ja Olavi Kari-Koskinen.

Mika Huuskonen LC Rova-
niemi/Lainas, Vuokko Joke-
la LC Posio/Livon liitännäis-
klubi, Olavi Kari-Koskinen 
LC Posio, Pentti Kyyhky-
nen LC Kuusamo/Kitka, 
Helvi Lantto LC Posio/Li-
von liitännäisklubi, Kalevi 
Miettunen LC Simo, Tiina 
Pesola LC Rovaniemi/Pe-
tronella, Pertti Rantakok-
ko LC Rovaniemi/Pöyliö, 
Kauko Tapio LC Rovanie-
mi/Pöyliö, Eeva-Maria Toi-
vanen  LC Kemi/Merenhel-
met.

Lisäksi niitä (surullisen?) 
kuuluisia timantteja eli 
progressiivia Melvin Jones 
jäsenyyksiä (PMFJ) on täl-
lekin kaudelle kaksi, mutta 
näitä palkintoja ei ole vielä 
luovutettu eivätkä henkilöt 
halua nimiään tässä yhtey-
dessä julkisuuteen.

Matti Mälkiä
LCIF-Piirikoordi- 

naattori /107-L
LC  Posio


