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oituneita Leijonia kevään juhlissa. Melvin ja Ritari jäsenyydet 
kannattaa hakea hyvissä ajoin. 

Vaikka mietimme nyt mitä teemme on kuitenkin muis-
tettava, että ottamalla huomioon tulevaisuus ja uudistumi-
nen, kannattaa pitää klubitoiminta sellaisena, että sillä on 
”kysyntää.”

Mennään toimintakauden toinen puolisko rennolla otteel-
la, heitetään turha ”byrokratia” pois ja ajatellaan että tämä on 
hyvä harrastus, mihin on aina mukava lähteä.

Kiitos tästä puolivuotiskaudesta, mennään yhdessä eteen 
päin piirimme teeman hengessä 

”AUTAMME – KAIKKI YHDESSÄ”

Raimo ja Mirja Torvela 
kuvernööripari
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Valmistautumiseni piirikuvernöörikau-
teeni oli kestänyt jo kaksi kautta. Varsi-

nainen lähtölaukaus kuitenkin oli 
viimeinen kurssimatka Chicagoon 

11.–16.2. 2019, missä kävimme viimeisen 
kurssin sekä tapasimme myös kautemme 

kansainvälisen presidentin 
Dr. Jung-Yul Choin.
                                 

M
atkamme Milanoon Mirjan kanssa alkoi to 4.7 
päivälennolla Kemistä Helsinkiin. Helsingin len-
toasemalla tapasimme muita suomalaisia ja myös 
osan kurssikavereita jotka olivat menossa samaan 

paikkaan. Lento sujui hyvin ja olimme Milanossa klo 18.15 
ja siellä oli meitä vastassa Lions opas, joka ohjasi meidät bus-
siin ja se vei meidät hotelliin. Hotelli oli NH Fiera, hieno 
hotelli ja ruoka hyvää.

Kurssimme kokoontui heti ensimmäisenä iltana iltaruo-
kailuun ja vaihdettiin kuulumiset ja suunniteltiin tulevaa 
koulutuspäivää ja vuosikokouksen ohjelmaa. Hotellimme 
sijaitsi noin 20 min. bussimatkan päässä varsinaisesta koko-
uspaikasta, kurssikeskus Micosta. Lentokentälle noin tun-
nin ajomatka.

Lämpö helli meitä heti ensimmäisenä päivänä +33 cel-
siusta.

… lisää Milanon kokemuksia 4.–9.7.2019 sivulla 4

L-Piiri toimii etäisyyksistä huolimatta
Kotimaan toiminta käynnistyi Kalajoen vuosikokouksella, 
missä oli myös ensimmäinen kuvernöörineuvoston kokous. 
Vuosikokouksesta en sen enempää, sillä kaikki siellä olleet ja 
myöhemmin myös muut ovat saaneet tietää miten se meni.

Tarkastetun pöytäkirjan kuvernöörineuvosto sai käyt-
töönsä marraskuussa.

L-Piirin jäsenmäärä 1.7.2019 oli 1045. Edellinen vas-
taavaan aikaan 1092. Nyt kauden puolivälissä jäsenmäärä 
oli 1037.

Piirihalllituksen rakenne ”vaiheessa”?
Työtä jäsenmäärän lisäämiseen ja nykyisen jäsenmäärän pitä-
miseksi tulee entisestäänkin aktivoida. On monia syitä miksi 
kannattaa liittyä jäseneksi.

Pystyt auttamaan omaa paikkakuntaasi, pystyt vaikutta-
maan ihmisten elämään niin paikallisella kuin kansainväli-
sellä tasolla. Voit oppia johtajuus taitojasi sekä saamaan uutta 
energiaa elämääsi ja pitämään hauskaa.

Meillä L-piirissä meneillään oleva kausi on toinen jolloin 
piirihallituksen kokoonpanoa muutettiin. Alueen puheen-

johtajia ei ole nimetty edellisellä eikä kuluvalla kaudella. En 
ole aivan varma oliko se hyvä ratkaisu ja kokevatko lohkon 
puheenjohtajat nyt ”yksinäisyyttä”. Olisiko hyvä jos kuver-
nööritiimille annettaisiin kaikille yhden alueen pj:n tehtävät ?

Tämän asian ratkaisevat tulevat piirikuvernöörit. Toinen 
muuttunut asia oli, että kaikki kolme kuvernööriä tekevät klu-
bivierailuja eri ohjelman mukaisesti. Itse koen tämän hyvänä 
ja myönteisenä asiana. Kun itse kiertelin klubeja 1. vdg:nä 
niin silloin näin miten klubit toimivat ja sain tutustua mo-
niin uusiin leijonaihmisiin.  Se helpotti kovasti valmistautu-
mista piirikuvernöörin tehtävään.

Juhlavuosi 70-vuotiaalle
Alkanut vuosi 2020 on Lions-juhlavuosi sillä tulee kuluneek-
si 70 vuotta siitä kun lionstoiminta aloitti Suomessa. Myös 
Lions-liitto juhlii tänä vuonna 60-vuotis taivaltaan. Juhlavuo-
den ”juhlinta” käynnistyy helmikuun kuvernöörineuvoston 
kokouksella ja iltajuhlalla Oulussa.

Suomen Lions-liitto on käynnistänyt vuoden alusta yh-
teistyöprojekteja eri järjestöjen kanssa mm. Lastenklinikoiden 
kummien kanssa kaksivuotinen yhteistyö, missä tavoitteena 
on kerätä 100.000 euroa.

Yhteistyösopimus on myös tehty Suomen Hiihtoliiton 
kanssa lasten talvitapahtuman järjestämiseksi ympäri maan. 
Myös sydäniskuri-kampanjaa jatketaan edelliseen tapaan. 
Uutena aktiviteettina näkyvyyden lisäämiseksi Liitossa on 
käynnistetty yhteistyö Alfa TV:n kanssa. Ensimmäinen lä-
hetys on tullut 1.1.2020.

Uudistumaan rennolla otteella
Tätä kirjoitettaessa toimintakausi on ylittänyt puolivälin  ja 
nyt valmistellaan Piirihallituksen kolmatta kokousta, mi-
kä on Ranualla. Siitä heti viikon päästä on meidän kauden 
Kuvernöörineuvoston viimeinen kokous Oulussa. L-Piirin 
vuosikokous sekä Melvin Jones ja Arne Ritari juhla on sitten 
25.4.2020 Kemissä.

Muistutan klubeja vielä siitä että muistakaa palkita ansi-

”AUTAMME – KAIKKI YHDESSÄ”

Kuvernöörikoulutuksen Chicagossa järjestetyn viimeisen vaiheen ohjelmassa kaikki koulutettavat
kävivät hiljentymässä järjestömme perustajan Melvin Jonesin hautamuistomerkin äärellä.
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Kevään tärkeitä kokouksia ja 
tapahtumia merkittäväksi kalenteriin

• Pe– la 3.–4.4. Martin Pilkki Luoston Ahvenlammella  

• La 25.4. Piirin vuosikokous, Melvin Jones ja Arne Ritari -juhla 
 (Leijonajuhla) Kemissä

• Viikonloppu 5.–7.6. Lions-liiton 67. vuosikokous Seinäjoella 
   Vuosikokouksen teemaksi on valittu  Puhdas meri – Puhdas maa

• Viikonvaihde 26.–30.6. 103nd Convention Singapore 

Röyttäntie 1, puh. (016) 446 815

• Suosittu lounas joka päivä • A’la carte

Matkasi varrella

Kuvanveistäjä Ensio Seppäsen Laut tamies Kuk ko lan kos ken 
ran taäyrääl lä paljastettiin kesällä 1961. Muis to merk ki on 
kunnianteko niille mie hille, jotka runsaan vuosisadan ajan 
ennen irtouiton alkamista, noin 1800–1920, hoitivat 
Tornionjoen uiton aina joen yläjuok sulta jo ki suun lautta-
haminaan.
Kyseinen pienoismalli on hieno lahjaesine ja sopii esi mer-
kiksi kier to pal kin noksi, merk kipäi vä lah jaksi jne.
Patsaan hinta on 160 euroa.

LC Tornio / Raja myy lauttamiespatsaita     

Tuotteen voi tilata: 
Timo Seppälä puh. 0400 695 592

I VarapiirikuvernööriehdokasI I Varapiirikuvernööriehdokas Piirikuvernööriehdokas
2020–21

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

Lahjakortti on 

aina mieluisa lahja!

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

Lions-toiminta klubeissa
• Liittynyt 1989
• Sihteeri 1992–93, 2014–15, 2015–16
• Presidentti 1996-97
• Varapresidentti 1995-96
• Rahastonhoitaja 1991-92
• Quest-lion, nenäpäivä, tailtwister, tilintarkas-

taja, vuosittain eri tehtäviä 

Lions-toiminta L-piirissä
• Piirisihteeri/rahastonhoitaja 2000–01
• Lohkon puheenjohtaja 2001–02
• Alueen sulkavastaava 1998–99

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

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

Lions-toiminta klubeissa
• Liittynyt LC Keminmaan jäseneksi 2005
• Sihteeri 2006–07, 2007–08
• Presidentti 2009–10, 2015–16
• Toiminut klubin sisäisissä tehtävissä
• Osallistunut RLL-johtajuustaitojen työpa-

jaan 2017
• Lohkon puheenjohtaja 2016–17

Lions-toiminta L-piirissä
• Lohkon puheenjohtaja 2016–17 
• Alueen puheenjohtaja 2017–18

Muuta
• Melvin Jones -jäsen 2017
• Osallistunut kuuteen liiton vuosikokouk-

seen
• Piirikuvernöörin ja presidentin myöntämiä           

tunnustuspalkintoja

Määräaikaan mennessä ei ole tullut yhtään 
ehdokasta kyseiseen tehtävään L-piirin I 
alueelta. 
Näin ollen mahdollisuus siirtyy L-piirin II 
alueelle ja hakuaikaa ehdokkaaksi asettu-
miselle on 28.2.2020 saakka. Hakemus on 
määräaikaan mennessä toimitettava istuval-
le piirikuvernöörille.

Suomen Lions-liiton 
puheenjohtajaehdokkaat 
kaudelle 2020-21:

Puheenjohtaja             

VCC   Matti Reijonen 
LC Vampula

Varapuheenjohtaja     

IPDG Sanna Mustonen 
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE

Kansainvälisen johtajan 
Suomen ehdokkaat: (5)

IPDG Björn Hägerstrand    LC Åland/Culi-
naria
IPCC Pirkko Vihavainen LC Juva/Luonteri
CC    Aarne Kivioja LC Helsinki/Pakinkylä
PCC Marja-Leena Knuutinen LC Turku/
Aurora
PCC Heidi Rantala LV Tampere/Luonteri
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Perjantaina 5.7. oli meillä seminaaripäivä. Päivän avasi 
tulevan (tämän) kauden kansainvälinen presidentti Jung-Yul 
Choi Koreasta. Päivän aikana kuultiin usean entisen kansain-
välisen johtajan esitelmät jotka kannustivat ja opastivat meitä 
tulevaan tehtävään. Kaikkiaan seminaariin osallistui n.2000 
tulevaa piirikuvernööriä.

Kielimuu ri poistui sillä, kun kaikki luennot tulkattiin 
suomeksi. Tulkkaukset suomeksi hoiti päämajassa työsken-
televä suomalainen Tanja Saarinen. Sisätiloissa oli päivän ai-
kana, ilmastoinnin ansiosta, paljon viileämpää kuin ulkona, 
sillä ulkona lämpötila nousi +38 C.

Kohokohta päivän päätteeksi oli tietysti kuvernöörivalan 
vannominen Jung-Yel Choille ja elektinauhan repäisy, mil-

lä meidät nimitettiin piirikuvernööreiksi. Seminaaripäivän 
jälkeen kokoonnuttiin illalla juhlaillalliselle, mikä kesti kel-
lo 22 asti. Päivälle tuli näin pituutta noin 13 tuntia. Kyllä 
illalla nukutti.

Lauantai 6.7. oli paraatipäivä. Varhain aamulla aamupa-
lalle paraativaatteissa ja sieltä suoraan bussilla paraatialueelle. 
Lippuparaati oli marssin alussa ja me suomalaiset pääsimme 
heti lippusaattueen perään. Suomen lippuja oli paraatissa vii-
si kappaletta ja minulla oli kunnia saada kantaa niistä yhtä. 
Paraati oli monille voimia koetteleva, sillä lämpötila kohosi 
marssin aikana yli 30 asteen. Onneksi järjestäjillä huolto pelasi 
hyvin ja saimme vesipulloja marssin aikana niin monta kuin 
tarvitsi. Me marssimme noin 3 kilometriä, missä ajassa esim. 
itselläni meni kolme vesipulloa. Paraatin näkeminen ja siinä 
mukana olleena oli sellainen tapahtuma, että sitä ei unohda 
koskaan. Siinä tunsi jokainen oikean Leijonahengen ja sen 
yhteenkuuluvaisuuden eri kansanryhmien välillä. Välittömästi 
paraatin jälkeen me ( kuvernöörikurssi ) menimme Micoon 
missä Rytkösen Jari ja Saarisen Tanja pitivät meille viimei-
sen koulutusjakson. Näin oli Elektikauden koulutukset saa-
tu päätökseen ja kiittelimme Jaria ryhmänjohtajan tehtävistä, 
mikä alkoi talvella Chicagosta ja päättyi tähän tilaisuuteen. 

Sunnuntai 7.7. jatkui edelleen helteisenä päivänä. Kel-
lo 10.00 alkoi varsinaisen vuosikokouksen avajaisistunto ja 
sen vetäjänä toimi edellisen kauden kansainvälinen presi-
dentti Gudrun Yngvadottir Islannista. Hän esitteli joukon 
kansainvälisiä johtajia ja myös oman perheensä sekä koke-
muksia omasta kaudestaan. Sitten oli monenlaista musiikki- 
ja tanssiohjelmaa. Sen jälkeen lavalle astuivat ehdokkaat 3. 
kansainvälisen presidentin virkaan. Esittely puheenvuorojen 
pituudeksi rajoitettiin kahdeksan minuuttia. Alkoi melkoi-
nen ” hulapaloo ” ehdokkaiden kannattajajoukoissa. Muissa 
tiloissa oli samaan aikaan erilaisia seminaareja mihin itseku-
kin sai osallistua oman mielenkiintonsa mukaan.

Iltapäivällä kävimme hotellilla vaihtamassa paraativaat-
teet päälle ja takaisin Micoon missä järjestettiin Skandinaa-
vinen show-ilta. Jokainen meistä oli tuonut Suomesta juo-
mia, karkkeja, ruispaloja sekä muuta sormiruokaa. Oli myös 
monenlaista pientavaraa kuten pinssejä ja ilmapalloja. Nämä 
kaikki järjesteltiin esittelypöytään ennen vieraiden saapumis-
ta. Kaikilla pohjoismailla oli oma pöytä, mutta kyllä meidän 
pöytä oli vieraiden suosiossa. Vieraita kävi paljon ja pöytä oli 
iltamyöhään tyhjä.

Maanantai 8.7. oli valtakirjojen esittäminen järjestäjil-

…jatkoa Milanon kansainvälisestä kokouksesta

Kaikilla pohjoismailla oli oma pöytä, mutta kyllä mei-
dän pöytä oli vieraiden suosiossa. Vieraita kävi paljon ja 
pöytä oli iltamyöhään tyhjentynyt.

Illan tilaisuuksiin valmistauduttiin yhdessä liiton pu-
heenjohtaja Aarne ja puoliso Tuula Kiviojan kanssa

K ansainvälisessä rauhanjulistekilpailussa Suomea lähtee 
edustamaan Emilia Eteläkosken työ ”Rauha on tär-
keää – Maailmanrauha!”. 12-vuotias Emilia Eteläkos-

ki on Haarlan koulun 6A-luokalla ja voittaja tulee A-piiristä. 
Toiseksi sijoittui L-piirin Jenny Rimalin työ ”Rauhan kyyh-
kyn katkeamaton lento”

L-piirin parhaat
Piirihallituksen kokousosanottajat valitsivat Kemissä Rau-
hanjulistekilpailun L-piirin parhaat työt.

Mukana oli 24 työtä. Voittajatyö lähtee valtakunnan kil-
pailuun. Voittajaksi tiukassa äänestyksessä valittiin Karihaa-
ran koulun Jenny Rimali, toiseksi yhden äänen erotuksella 
tuli Posion peruskoulun Emma Mälkiä ja kolmanneksi Ro-
vaniemen Rantavitikan koulun Unna Kangas. 

Töiden paremmuutta arvioitaessa kriteereiksi oli asetettu 
omaperäisyys, taiteellinen taso sekä teeman ”Rauhan matka” 
ilmaiseminen. Sponsoreina toimivat alueiden LC Kemi Me-
renhelmet, LC Posio ja LC Rovaniemi Ounasvaara.

3. sija 
Unna 
Kangas 
(4 ääntä)

2. sija 
Emma Mälkiä 

(8 ääntä)

1. sija 
Jenny Rimali 
(9 ääntä)

le sekä äänestykset. Tämä oli ensimmäinen ( ja ainoa ) päivä 
jolloin meillä ei ollut virallista ohjelmaa, vaikka useita semi-
naareja oli Micossa. Päätimme ottaa tämän päivän itsellemme 
ja tutustua Milanoon sekä tehdä ostoksia kotiin vietäväksi. 
Jälleen kuumuus häiritsi tätä. Ostokset kuitenkin saatiin teh-
tyä ja illalla pakkaamaan, koska päämaja oli varannut meille 
lennot lähteväksi Milanosta tiistaina klo 11.15.

Tiistai 9.7. herätys aamulla klo 6.00 ja hotelli oli aikais-
tanut aamulennolla kotiin lähtevien aamupalan. Lentokent-
täkuljetuksissa oli aamulla melkoista hässäkkää, kun monen 
maan osallistujia oli lähdössä. Me suomalaiset saimme kui-
tenkin oman bussin mikä vei meidät lentokentälle.

Kentällä selvitykset sujuivat ongelmitta ja pääsimme aika-
taulun mukaisesti lentämään Finnairilla Helsinkiin. Nopea 
vaihto Helsingissä ja iltakoneella Kokkolan kautta Kemiin. 

Hieno ja ikimuistoinen reissu.
Raimo ja Mirja Torvela kuvernööripari

Yli 30 vuotta rauhanjulistekilpailuita
Kauden 2019–20 

rauhanjulistekilpai-
lun teema on Rauhan 

matka. Kilpailuun 
pystyi osallistumaan 

nuoret, jotka 
olivat 11-13-vuotiaita 

15.11.2019. 

Kuvernööripari vieraili Karihaaran koululla luovuttamassa L-piirin voittajan 
lahjakortin ja kunniakirjan Jenny Rimalille. Samalla sponsoroivan klubin presi-
denttinä Mirja Torvela jakoi koulun kolmelle kärkipään osallistujalle lahjakortit. 
Tilaisuudessa olivat mukana myös kisan johtaja Seija Honka sekä koulun rehtori 
Jukka Vaaranmaa sekä oppilas Frida Kilpiäinen.
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K lubien jäsenten keski-iän noustessa onkin tärkeätä 
saada toimintaan mukaan runsaasti nuorempaa toi-
meliasta väkeä sekä samalla mahdollisia uusia ideoi-

ta. Piirilehti toimii tässäkin uusien jäsenten etsinnässä hyvä-
nä ”ansioluettelona” ja valttikorttina. Sen avulla on helppo 
konkreettisesti näyttä ä vähillä puheilla mitä kaikkea lionit 
tekevät ja minkälaisia mahdollisuuksia tämä toiminta tarjoaa. 
Lehden sivuilta saa riittävän monipuolisen kuvan lionstyöstä 
ja voi sen kautta herättää uuden ihmisen kiinnostuksen tulla 
mukaan tekemäämme työhön.

Piirilehti uskottava mahdollisuus
Positiivista näiden vuosien aikana on ollut havaita, että yhä 
useammat lionit ovat huomanneet piirilehden olevan meil-
le yhteinen mahdollisuus. Se on mitä parhain keino esitellä 
leijonien toimintaa.

Tämän päivän monipuolisessa viestintäkentässä on laa-
dukkaalla julkaisulla erittäin suuri imagollinen merkitys. Laa-
dukkuus pitää tuntua käteen sekä myös näyttää paremmalta 
kuin jokapäiväinen päivälehti. Koska on kysymys maailman 
suurimman hyvätekeväisyysjärjestön vuosijulkaisusta, pitää 
sen olla myös uskottava. Tässä tehtävässä olemme kahden 
vuosikymmenen aikana onnistuneet melko hyvin.

Lehtemme on saanut kiitosta joka vuosi niin oman piirin 
kuin valtakunnalliseltakin taholta.Samoin lehtialan ammat-
tilaiset ovat kiitelleet lehden ulkoasua, selkeyttä ja raikkautta 
sekä helppolukuisuutta. Ekstraa ovat sitten olleet kaksi maa-
ilmanlaajuisesti hankittua ykkössijaa tiedotuslehtien sarjassa; 
ensin vuonna 2009 Minneapolissa ja sitten 2011 Seattlessa. 
Lisäksi kunniamainintoja on tullut useampana vuonna

Lehtiseinällä lisänäkyvyyttä
Olemme tällä toimittamisen tiellä voineet jatkaa sisällöllistä 
laatua kehittäen ja monipuolistaen. Siihen tarvitaan jatkuvasti 
uutta ja aktiivista joukkoa, joka on innostunut paitsi kerto-
maan niin myös tallentamaan kuviksi toiminnallisia hetkiä. 
Yhä useammalla ontänä päivänä käytettävissä laadukas kän-
nykkäkamera, joten aina voi saada jonkinlaisen jopa toimin-
nallsen kuvan tapahtumasta.

Piirilehden näkyvyyttä on lisätty messu ym. tilaisuuksiin 
pystytettävällä lehtiseinällä, johon lehti ”avataan” aukeamit-
tain luettavaksi mahdollisimman laajalle joukolle.

Suuret tapahtumat kiinnostavat
Vaikka klubit valtaosin haluavat vaalia perinteitä niin aktivi-
teetteihin tulee vuosittain erilaisia teemaprojekteja tai suurta-
pahtumia kuten toissakesän Kuninkuusravit Rovaniemellä. 
Niissä leijonat talkoilevat mukana yhdessä useiden seurojen 
ja järjestöjen kanssa. Jotkut ideat jäävät toimivina pysymään, 
kuten esimerkiksi tämän lehden kansikuvan kertoma Mar-

Lapin Leijonan menossa 
mukana 20 vuotta

Piirilehti on ikkuna leijonien maailmaan
Kahdenkymmenen vuoden jakso piirilehden toimittamista on 

tarjonnut mielenkiintoisen näköalapaikana laajan piirimme erilaisten 
klubien toimintaan pitkällä aikavälillä. 

Jokainen vuosi on piirihallituksen vetotehtävissä tapahtuvien 
henkilövaihdosten takia jollain tapaa erilainen. 

Kuitenkin klubien toiminnoissa enimmäkseen mennään 
eteenpäin perinteitä kunnioittaen.

tin Pilkki- tapahtumasta. Se on vuosien varrella jalostunut 
monipuoliseksi paikalliseksi suurtapahtumaksi ja vietti kym-
menvuotisjuhlaansa neljä vuotta sitten. Ensi vuonna on jo 
15 vuotisjuhlat.

Lion Erkki Orre ideoi vuonna 1998 LC Rovaniemi Ou-
nasvaaran aktiviteetiksi Porokisat, joita on pidetty jo yli 20 
vuotta. Ranuan Hillamarkkinat puolestaan juhlii kolmen 
vuoden kuluttua jo 50-vuotista taivaltaan. Samoin yksi pii-
rin vanhimpien joukkoon kuuluva tapahtuma jo yli 30 vuo-
den ajan, on järjestetty Posion Messut. Lisäksi suosiota ovat 
saavuttaneet Jyrkkäkosken Venetsialaiset  ja Hyvän Olon 
Messut Pudasjärvellä.  

Tärkeät palveluaktiviteetit
Suurten tapahtumien rinnalla erityisen tärkeänä lions-ken-
tässä on myös muistaa moninaiset palveluaktiviteetit ja juuri 
pienten klubien pienet toiminnot, jotka ovat kuitenkin isoja 
asioita. Vanhusten ja veteraanien arjessa muistaminen ja aut-
taminen, ulkoiluttaminen ja vaikka polttopuiden tekeminen 
jne. Lisäksi kansainvälisellä tasolla ne pieniltäkin tuntuvat ra-
hasummat tuovat todella elintärkeätä apua vaikkapa jonkun 
Nepalin vuoristokylän ongelmiin, joista meillä hyvinvoinnin 
keskellä ei ole edes tietoa.

Järjestömme erityisetuna maailman suurimpana palvelu-
järjestönä meillä on 1,4 miljoonaa jäsentä eri puolilla maa-
ilmaa. Meidän kauttamme ”lähikäsiä” riittää maailman joka 
kolkalla. Tästä johtuen meidän kauttamme apu menee juuri 
sinne mihin haluamme sen menevän.

L-piirissä lioneita on toista tuhatta ja esimerkiksi syys-
kaudella 2018 noin 30 klubin välityksellä ovat lionit teh-
neet vajaat 300 erilaista aktiviteettia, joista on hyötynyt noin 
75 000 ihmistä.

Kiitokset 20 vuodesta
Itselleni tämän 20 vuoden toimitustyöhön on sisältynyt pal-
jon muistorikkaita kokemuksia ja mieluisia tuttavuuksia ja 
yhteistyökumppaneita. Olen kiitollinen piirikuvernöörien 
taholta saamastani luottamuksesta, jota on jatkunut näin 
pitkään. Tehtävän monipuoliset haasteet laajassa kentässä on 
tehnyt siitä kiinnostavan.

Samalla tahdon kiittää kaikkia tahoja ja henkilöitä, jotka 
ovat nämä vuodet olleet tukenani niin lionsien osalta kuin 
erilaisten teknisten toteutusvaiheiden parissa. Toivotan La-
pin Leijonalle hyvää jatkoa uusien ja idearikkaiden tekijöi-
den käsissä.

Lapin Leijonan päätoimittaja 20 vuotta
Kari Heikkilä, LC Tornio Pudas

•••••

Kari Heikkilä sai vastaanottaa Sid L. Scruggsin kädestä 
päätoimittajana Minneapolissa kansainvälisen kokouk-
sen heinäkuussa 2009 myöntämän palkinnon maailman 
parhaan piirilehden toimittamisesta. Kokoamalla ohei-
nen 20 vuoden lehtikavalkaadi yhdeksi nipuksi saadaan 
melko kattava ja noin kolme kiloa painava poikkileik-
kaus pohjoisen Suomen lions-toiminnasta 2000-luvun 
alun kahdelta vuosikymmeneltä.

Pellon Melvin Jones-gaalassa Lapin Leijonan toimitta-
ja Kari Heikkilä palkittiin kansainvälisen presidentin 
Joe Prestonin International President´s Awardilla 15 
vuoden työstä sekä kahdesti maailman parhaaksi pii-
rilehdeksi luokitellun Lapin Leijonan toimittamisesta. 
Kuvassa varapresidentti Yamada kiinnittää merkkiä 
ja toimitusta seuraa taustalla piirikuvernööri Markku 
Ilmavirta. 
Teksti Raimo Naumanen, kuva Heikki Hemmilä
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Nätti Jussin kirjasta - elokuvaksi

K irjan taustalla on Alakemijoen lionien pitkäaikai-
nen työ ”Nätti-Jussin jalanjälkien” etsimiseksi ja sen 
huipentumana klubin Nätti-Jussi -hanke vuosina 
2017–2019. Alakemijoen lionit ovat keränneet tie-

toa Nätti-Jussin elämästä jo lähes 50 vuoden ajan. Karstulas-
sa syntynyt Jussihan vietti suurimman osan elämästään juuri 
Alakemijokivarressa Rovaniemen maalaiskunnan ja Tervolan 
kylien taloissa ja metsätyömailla. 

Nätti-Jussista on kirjoitettu paljon eri lähteissä, mutta 
niissä on kerrottu lähinnä vain hänen tarinoitaan. Suuri osa 
näistä tarinoistakin on kaiken lisäksi muiden sepittämiä jut-
tuja, jotka on vain pistetty Jussin kertomiksi. Huippuna on 
Lasse Lehtisen veijariromaani (2012) Nätti- Jussi - suoma-
laisen seikkailijan elämänkerta, josta Jussia lainaten voisi to-
deta, että siinä ei ole juuri ”siteeksikään totta”.

Millainen henkilö 
Nätti-Jussi oli todellisuudessa?
LC Rovaniemi / Alakemijoen 50-vuotisjuhlassa v. 2015 virisi 
ajatus, että Nätti-Jussi ansaitsee sellaisen kirjan, jossa hänen 
elämänsä ja ainutlaatuinen tarinankertojan taitonsa tulisivat 
esille mahdollisimman totuudenmukaisesti. Pääasiallinen ai-
neisto hankittiin mittavilla Nätti-Jussin tunteneiden henkilöi-
den aikalaishaastatteluilla sekä erilaisista arkistolähteistä. La-
pin yliopiston tutkijat toivat kirjaan erittäin merkittävän lisän 
Nätti-Jussin tarinoita analysoivilla tieteellisillä artikkeleillaan. 
Kasööri ja amatöörivalokuvaaja Matti Körkön ainutlaatuiset 
valokuvat kertovat kirjassa kukin enemmän kuin sata sanaa.

Kirjan toimittajiksi saatiin Olli Tiuraniemi, Raimo Ke-
ränen ja Mari Maasilta, jotka tekivät erinomaista työtä kir-
jan toteuttamisessa yhdessä hankitun aineiston pohjalta. Kir-
jan kustantajaksi lähti Lapin yliopisto ja Rovaniemen kylien 
kehittämissäätiö tuki taloudellisesti hankkeen toteuttamista. 

Kirjassa haastatteluaineiston perusteella Nätti-Jussista jul-
kisuuden värittämän mielikuvan takaa kuoriutuu esille rehti 
kansanmies – Juho Vihtori Nätti (1890-1964), erinomainen 
tarinankertoja kylläkin.

Nätti-Jussi -kirja on 
saanut myös julkisuutta 

Nätti-Jussi -kirjan julkaisusta uutisoitiin viime vuonna 
eri medioissa niin paikallisesti kuin vähän kauempanakin. 
Yhtenä esimerkkinä seuraavassa ote Juha Aaltoilan teke-
mästä kirja-arviosta Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä sekä 
Metsähistoriaseuran Susikko -lehdessä: ”Hyvän myynti on 
helppoa. Kirja tuo esille ja tallentaa metsätyön historiaa ja 
savottakulttuuria. Yliopiston tutkijoiden artikkelit liittävät 
ja laajentavat Nätti-Jussin tarinan alan yleiseen kertomuspe-
rinteeseen. Kirjan kuvitus on loistava. Kasööri Matti Körkön 
jäämistöstä löytyneet hienot valokuvat näyttävät 1930-1950 
-lukujen elämää savotoilla ja kylillä”.

Kirjan toimittajat ovat esitelleet sitä myös useissa yleisö-
tilaisuuksissa Oulua myöten. Mielenkiintoisena yksityiskoh-
tana mainittakoon Hirvaan peruskoulun alaluokkien oppi-
laille koulun pyynnöstä järjestetyt kirjan ja sen päähenkilön 
esittelytilaisuudet, joissa oppilailta sateli esittelijälle runsaas-
ti kysymyksiä.                     

Kirjaa on saatavana Rovaniemellä Lapin Yliopiston kirja-
kaupasta hintaan 27 €. Myös Suomalainen kirjakauppa Ro-
vaniemellä myy kirjaa samoin kuin eräät verkkokaupat, joista 
edullisin hinta on booky.fi:llä.

Lappilainen metsätyö ja 
savottakulttuuri kunniaan
Dokumenttielokuvalla kunnioitetaan lappilaisen metsätyön 
historiaa ja tallennetaan savottakulttuurin ja tarinankerron-
nan yhteistä arvokasta kulttuuriperintöämme, jonka tunne-
tuin edustaja oli juuri Nätti-Jussi. Elokuva kertoo ikijätkän 
ja tarinankertoja-legendan Juho Vihtori Nätin elämäntarinan 
taustoitettuna metsätyön historialla ja nivottuna kasööri, ama-
töörivalokuvaaja Matti Körkön tarinaan hyödyntäen Körkön 
ainutlaatuisia, kulttuurihistoriallisesti merkittäviä valokuvia.

Uskomme, että dokumenttielokuvan valmistumisen myö-
tä Alakemijoen lionien v. 2015 asettamat kunnianhimoisilta-
kin tuntuneet tavoitteet tulevat toteutetuiksi viiden vuoden 
mittavan työn jälkeen. Nätti-Jussista eli Juho Vihtori Nätistä 
on avautunut meille kaikille aivan uusi näkökulma. Hän oli 
todellisuudessa inhimillinen, kiusaamisen kohteeksikin jou-
tunut rehti kansanmies, josta kehittyi aikalaisten arvostama, 
työllään elantonsa hankkinut, savotoita ja kylien taloja kier-
tänyt ylivertainen tarinankertoja.

Nätti-Jussi – elämä ja tarinat -kirja ilmestyi 
maaliskuussa 2019 ja siitä tehdyt kaksi en-
simmäistä painosta myytiin loppuun varsin 
nopeasti. Niinpä kirjasta otettiin syksyllä jo 
3. painos. Työn alla on myös dokumentti-
elokuva, joka kertoo lappilaisen metsätyön 
historiasta ja Juho Vihtori Nätistä kasööri, 
amatöörivalokuvaaja Matti Körkön ainut-
laatuista paikallishistorian tallentamistyötä 
hyödyntäen.

Kirjasta dokumenttielokuvan valmisteluun
LC Rovaniemi / Alakemijoen 2017 -2019 hallinnoima 

Nätti-Jussi -hanke tuotti käsikirjoituksen dokumenttielo-
kuvaan ”Kasööri, Nätti-Jussi ja minä”. Hankkeen yhteydes-
sä puhdistettiin, digitoitiin ja luetteloitiin 2.230 lasilevy- ja 
muovipohjaista kasööri, amatöörivalokuvaaja Matti Körkön 
1920-50 -luvuilla ottamaa valokuvanegatiivia. Yhdessä Nätti-
Jussi -kirjan kanssa tästä muodostuu valmisteilla olevan do-
kumenttielokuvan keskeinen aineisto, jota elokuvan tuottaja 
ja ohjaaja tietysti vielä täydentävät omilla sisällöillään.

Alkuperäisen käsikirjoituksen on tehnyt rovaniemeläis-
lähtöinen, ansioitunut elokuvaohjaaja-käsikirjoittaja Heik-
ki Huttu-Hiltunen, joka on nyt mukana myös elokuvan 
toteutuksessa. LC Rovaniemi / Alakemijoki toimii elokuva-
hankkeen hallinnoijana ja on hankkinut dokumenttielokuvan 
taiteellisen työn vaatiman rahoituksen. Klubilla on myös alku-
peräiseen negatiivien luovutussopimukseen perustuva oikeus 
Matti Körkön valokuvien käyttöön ko. dokumenttielokuvas-
sa. Klubi on allekirjoittanut yhdistyksenä yhteistyösopimuk-
sen tuotantoyhtiön kanssa dokumenttielokuvan toteuttami-
sesta ja tuotantotuesta viime lokakuun alussa. 

Rahoitukseen osallistuvat Rovaniemen kylien kehittämis-
säätiö, Pohjolan Osuuspankki, Metsähallitus, Rovalan Setle-
mentti ry ja Rovaniemen Metsänhoitoyhdistys. Kotiseutu-
yhdistys Rovaniemen Totto ry on mukana hankkeessa Matti 
Körkön valokuvien omistajana ja Lapin Maakuntamuseo tuo 
mukaan vahvan osaamisensa vanhojen valokuvien käsittelys-
sä. Dokumenttielokuva valmistuu syksyllä 2020 ja se tulee 
olemaan pituudeltaan n. 30-45 min.

Tarinankerrontatilanne savottakämpällä 1950-luvun alussa; Nätti-Jussi (edessä 2. vasemmalta) kertoo sormeaan 
heristäen tarinaansa. Savotan ukkoherra Einari Ansala (edessä keskellä ruutupaidassaan) ja työmiehet kuuntelevat 
keskittyneinä.

LC Rovaniemi / Alakemijoki                                                                                                                                      
Matti Ansala

Raimo Keränen

•••••
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KUMMIT JA SUOMEN LIONS-LIITTO solmivat ensi vuoden 
alussa voimaan tulevan yhteistyösopimuksen.

Vuosi käynnistyy lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi valtakunnallisella varainkeräyksellä, johon kut-
sutaan mukaan kaikki lionsklubit. Juhlavuoden tavoitteena 
on kerätä yhteensä 70 000 euroa, jonka Suomen Lions-liitto 
kohdentaa lasten syöpätautien tutkimukseen, hoitomenetel-
mien kehittämiseen ja lapsipotilaiden tukemiseen sairaaloissa. 
Keräys jatkuu vuonna 2021, jolloin aikomuksena on kerätä 
30 000 euroa lisää.

– Olemme kansainvälinen organisaatio, ja yksi kattojär-
jestömme LCI Forwardin tärkeimmistä tukikohteista ovat 
juuri lapsuusiän syövät, sanoo Suomen Lions-liiton toimin-
nanjohtaja Maarit Kuikka.

Muut tukikohteet – ympäristö, nälän torjuminen, näön 
suojelu ja diabetes – ovat olleet Lions-liiton aiempien vuosi-
en keräyskohteina.

– Yhteistyö Kummien kanssa tuntui luontevalta, sillä 
meillä on samat arvot ja toimintatavat, sanoo puolestaan 
kumppanuusjohtaja Veikko Teerioja.

Konsertteja ympäri Suomen alkuvuonna
Huikean 70 000 euron tavoitteen keräystapa on jokaisen pai-
kallisen lionsklubin itse päätettävissä.

Juhlavuosi kuitenkin käynnistyy konserteilla, jotka järjes-
tetään kevään aikana viidellä eri paikkakunnalla.

Suunnitelmana on, että Suomi jaetaan yliopistollisten las-
tensairaaloiden ja -klinikoiden mukaisesti viiteen eri piiriin ja 
lähinnä klinikkakaupunkia olevat piirit antavat tukensa sitä 
lähimpänä sijaitsevan kaupungin klinikalle.

Kummien toiminnanjohtaja Anu Rapeli odottaa yhteis-
työtä ja keikkoja innoissaan.

– Lionsit ovat tapahtumajärjestäjinä ihan huippuja. Yh-
dessä etsimme parhaan mahdollisen tavan toteuttaa konsertit 
ja kerätä potti kasaan.

Yhteistyö ei kuitenkaan tarkoita vain konserttien järjes-
tämistä tai varainkeruuta.

– Lionsit eivät ole vain varainkerääjiä. Tarkoituksena 
on tehdä Kummien kanssa myös muunlaisia tempauksia, 
mahdollisesti sairaaloissa. Ideoita on paljon, Veikko Teeri-
oja sanoo.

Teksti ja kuva Laura Koljonen

Tästä se lähtee: Kummien ja Suomen Lions-liiton yhteistyö. Kuvassa Lions-liiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka, 
Kummien toiminnanjohtaja Anu Rapeli sekä Lions-liiton kumppanuusjohtaja Veikko Teerioja.

Yhteistyöllä potti kasaan!
Lastenklinikoiden Kummit ja 70-vuotisjuhlavuottaan viettävä Suomen 
Lions-liitto ovat sopineet ensi vuoden alussa starttaavasta yhteistyöstä. 
Sen tavoitteena on kerätä 100 000 euroa syöpää sairastaville lapsille.

Peugeot 208 alk. 16 964 € (sis. tk. 600 €), CO2 –päästö 122 g/km, EU-keskikulutus 5,4 l/100 km.
Peugeot e-208 sähköauto alk. 34 304 €, CO2 –päästö 0 g/km.

TÄYSSÄHKÖ, BENSIINI TAI DIESEL

AINUTLAATUINEN 3D I-COCKPIT® -OHJAAMO

8-VAIHTEINEN AUTOMAATTI

PEUGEOT 208
Active PureTech 75

alk. 16 964 €

VUODEN  
VALINTA

2019

UUSI PEUGEOT 208
VAPAUS VALITA

Heikki Kraatari
p. 020 762 4344

Tommi Kuoksa
p. 020 762 4343

Reijo Talvensaari
p. 020 762 4353

Marko Virkkunen
p. 020 762 4342

Inka Turtinen
p. 020 762 4235

Kalle Toivanen
p. 020 762 4214

Pörhön Autoliike OyPörhö Lapin Auto
Kauppakuja 6, 94450 Keminmaa
Automyynti p. 020 762 4200
Palvelemme ma–pe 9–17, la 10–14 

Alakorkalontie 1, 96300 Rovaniemi
Automyynti p. 020 762 4360
Palvelemme ma–pe klo 9–17, la 10–14

RAJOITETTU ERÄ
HUIPPUEDULLISELLA RAHOITUKSELLA!

Dacia Duster
Itsevarma etenijä – myös nelivetona

dacia.fi

sisältää 24h tiepalvelun

Takuu
vuotta

tai

Älä maksa turhasta. Dacia Dusterissa on kaikki tarvittava, järkevään hintaan. Se on 
jämäkkä, näyttävä, mukava ja helppokäyttöinen järkimaasturi – aina nelivedon kytki-
mestä suomenkieliseen multimedia- ja navigointijärjestelmään. 1500 kg:n vetokyvyllä 
ja 21 cm:n maavaralla varustettu Duster sopii mainiosti suomalaisille teille ja se etenee 
vaivatta haastavammissakin olosuhteissa ja paikoissa.
Dacia Duster -mallisto alkaen: Duster TCe 100 4x2 Access, 14 999 €. Dacia Duster neliveto alkaen: 
Duster TCe 130 4x4 Comfort, 20 999 €. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Duster-malliston CO2-päästöt 
143–173 g/km, WLTP-yhd. 5,8–7,6 l/100 km.

wetteri.fi @wetterioy

20 999 €

Usko tai älä
Duster neliveto alkaen Duster-mallisto alkaen

14 999 €

L A P I N  L E I J O N A  •  2 0 2 0

76

L A P I N  L E I J O N A  •  2 0 2 0



LEIJONA-
PUUKKO
Oiva lahja ”pyöreitä vuosia” 
täyttävälle!
Katso tarkemmin:
www.e-clubhouse.org/sites/
ylitornioaavasaksa
tai Googlaa: Leijonapuukko LC 
Aavasaksa
Tilaukset:
Paavo Heikka, puh. 040 570 5879
kaarina.heikka@pp.inet.fi

LC YLITORNIO/AAVASAKSA

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

Juhlat vietettiin perinteisin menoin Keminsuun Nuoriso-
seuran arvokkaissa puitteissa. Puheita pidettiin ja tun-
nustuksia jaettiin. Juhlavuoden kunniaksi paikallinen 

nuorisotoiminta sai ennätysmäärän stipendejä, kansallisella 
tasolla osallistuttiin sydäniskurikampanjaan ja kansainvälisellä 
avustusrintamalla mukana olo näkyi kahtena uutena Melvin 
Jones jäsenyytenä.

Kesän aikana vedettiin hiukan henkeä, mutta syksyä koh-
ti taas päästiin LC Keminmaalle tyypillisiin aktiviteetteihin; 
puita ja pensaita kaatui ja maalisudit heiluivat ahkerasti. 
Myös liikenteenohjausurakka Tervolassa vaati paljon poruk-
kaa mukaan.

Akiviteetit harvojen ”etuoikeus”
Aktiviteettien osalta asiat ovat hyvällä mallilla. Tosin tässä on 
ruvennut näkymään nykyajalle tyypillinen ilmiö. Aktivitee-
tit kasaantuvat yksille ja samoille henkilöille. Mitä useampi 
klubilainen ehtii mukaan edes muutamaksi tunniksi sitä pa-
remmalla mielellä nämä aina mukana olevat jatkavat omaa 
urakkaansa.

Klubikokoukset ei vedä
Jos aktiviteetit ovat LC Keminmaan osalta hyvällä tolalla, 
klubin kuukausitapahtumat eivät ole. Olen toistakymmen-
tä vuotta seurannut, miten osallistujien määrä vähenee vuosi 
vuodelta. Parikymmentä vuotta sitten oli enemmän sääntö 
kuin poikkeus, että klubikokoukseen osallistuttiin liki sata-
prosenttisesti. Nyt pahimmillaan LC Keminmaan kuukau-
sikokouksessa on kourallinen väkeä.

En tiedä, onko muualla L-piirissä tilanne parempi. Mut-
ta ainakin meillä asialle on tehtävä jotakin. Myönnän, että 
itsekin olen viime vuosina ”pinnannut” liian usein. Yksi syy 
on se, että kuukausitapahtumat eivät ole kiinnostavia. Käsi-
teltävät asiat näkee jo esityslistalta. 

Uutta ”potkua” keksimään
Nyt tarvitaan jokaisen klubilaisen näkemystä, millä keinoin 
kuukausitapaamiset saadaan kiinnostaviksi. Onko se mielen-
kiintoinen esitelmä, vierailu kiinnostavassa paikassa, teatteri- 
tai musiikkiesitys vai mitä?

Olen luvannut itselleni, että ennen tämän kauden loppua 
pistän LC Keminmaan jäsenet kertomaan, mitä he klubiltaan 
kaipaavat. Periaatteessa asia ei oikeastaan minulle kuulu, mut-
ta uskon klubin presidentin antavan tähän suostumuksensa.

Heikki Roimela, LC Keminmaa

LC Keminmaan askel kohti eläkeikää
Keväällä 60-vuotisjuhlia viettänyt 

LC Keminmaa siirtyi sille vuosikymmenelle, 
jolloin ihmispoloinen siirtyy eläkkeelle. 

Toivottavasti uusi vuosikymmenen ei tarkoita 
eläköitymistä, vaikka jäsenten keski-ikä koko 

ajan nouseekin.

LC Keminmaan perustava 
kokous pidettiin 19. marras-
kuuta 1958. Edelleen lions-
toiminnassa mukana oleva 
Ilmari Karila ei ollut perus-
tamassa klubia, mutta hänet 
kutsuttiin jäseneksi jo seu-
raavalla kaudella eli vuonna 
1959. Hän on kuulunut LC 
Keminmaan vahvuuteen siis 
yli 60 vuotta. 

Keminmaan kunnallis-
politiikassa pitkään vaikutta-
nut Karila toimi LC Kemin-
maan presidenttinä kaudella 
1971–72 ja sihteerinä jo kau-
della 1962–63.

LC Keminmaa jakoi juhlavuoden
kunniaksi ennätysmäärän avustuksia

LC Keminmaa jakoi juhlavuotensa kunniaksi ennätys-
määrän stipendejä ja avustuksia.

Klubin yhtenä aktiviteettina on ollut toiminnan alus-
ta lähtien Isohaaran tulvaveikkaus, jossa veikataan tul-
va-ajan maksimivirtaamaa. Viime keväänä tulvaveik-
kauksen koko tuotto, 2900 euroa, jaettiin stipendeinä 
Keminmaan kouluille, urheiluseuroille, partiolaisille ja 
Keminsuun Nuorisoseuran järjestämään lasten kerho-
toimintaan.

Lisäksi Lions-nuorisoleiri sai pienen avustuksen, 
sijais- ja tukiperhetyön lasten retkeä tuettiin, samoin 
Keminmaan nuorisoneuvosto sai osansa kuten myös 
alakoululaisten näytelmäkerho ”Näytelmähirmut” Jy-
väskylän matkaa varten.

Suuria hankintoja olivat lähes tuhat euroa kappale 
maksavat sydäniskurit. Iso osa näistä avustusrahoista on 
kertynyt Keminmaan Citymarketissa olevasta pullopa-
lautuspyramidista.

Kansainväliselle Lions-liitolle lahjoitettiin 2000 dol-
laria eli lähes saman verran euroja kansainväliseen avus-
tustoimintaan.

– Varoja on kerätty monella tavalla. On kaadettu pi-
hapuita, tehty maalaushommia, oltu apuna tapahtumi-
en järjestelyissä, pystytetty lipputankoja ja autettu van-
huksia. Monesti on pitänyt olla valmiina talkoilemaan, 
LC Keminmaan juhlakauden presidentti Veikko Laakso 
totesi ja muistutti tulevan kevään tulvaveikkauksesta.

Hän, jos kuka, on oikea mies kertomaan asiasta. 
Laakso on joka aktiviteetissa ensimmäisenä rivissä hom-
maa hoitamaan.

Heikki Roimela, LC Keminmaa

Juhlavuoden kunniaksi jaettiin ennätysmäärä stipendejä. Siksi saajien joukkokin oli ennätyssuuri.

Ilmari Karila – 
Leijona yli 60 vuotta
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LC Keminmaan lionit ja lei-
dit lahjoittivat lahjakortteja 
sosiaalitoimen kautta jaetta-
vaksi joululahjoiksi. – Pääosa 
toiminnan tuotoista jaetaan 
keväällä stipendeinä, mutta 
hyvää joulumieltä pantiin 
jakoon jo nyt, LC Kemin-
maan monitoimimies Veik-
ko Laakso sanoi.

LC Keminmaan ja leidien lahjakortit otti vastaan Keminmaan kunnan johtava sosiaa-
lityöntekijä Päivi Parpala (vas.). Leidien puolesta lahjoittajina olivat Irma Jakovlev ja 
Hilkka Laakso vieressään LC Keminmaan monitoimimies Veikko Laakso. 

LC Enontekiö toteutti 15 vuotta sitten kesken jääneen koti-
seutuviiri- aktiviteetin keväällä 2019. Niinpä jo viime kesä-
nä saloissa ympäri kuntaa liehui komeasti uusin Enontekiön 
kunnan Riekko-vaakuna. Viiri on otettu hyvin vastaan niin 
kuntamme sisällä kuin sen ulkopuolellakin, kertovat leijo-
nakonkarit Auli ja Markku Kynsijärvi todeten saavutuksen 
olevan pienelle klubille merkittävä ja samalla näkyvyyttä li-
säävä asia.

 Auli Kynsijärvi

Keminmaan leijonat
ja leidit joulumielellä

– Meidän aktiivisten lei-
dien joukko lahjoitusvarat 
kertyvät lähes kokonaan eri-
laisten tapahtumien kah-
vittelun hoitamisesta. Lisää 
naisia sopisi joukkoon, Irma 
Jakovlev ja Hilkka Laakso 
tuumivat.

– Kyllä meillä on valmis 
lista vähävaraisista lapsiper-

heistä, jotka ovat mielissään 
tämäntapaisista joululahjois-
ta, Keminmaan johtava sosi-
aalityöntekijä Päivi Parpala 
kertoi LC Keminmaan jou-
lutervehdystä vastaan otta-
essaan.

Riekko-vaakuna 
liehuu Enontekiöllä

Pe-La
 3-4.4. 
2020

Osta sieki autoarpa ja sillähän  
saa myös ilmaiseksi pilikkiä!

Lions Club Sodankylä ry.
Puh. 0400 718 575

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

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

PILKKIKILPAILUSSA
VINO PINO ARVOKKAITA PALKINTOJA.

OSTAMALLA ARVAN 
SAAT OSALLISTUA 
LAUANTAIN 
KILPAILUUN ILMAISEKSI.

Lauantain kisapäivän
musiikkiviihteestä vas-
taa TJB ja mikrofonissa 
äyskäröi radiopersoona
Jorma Korhonen.

Toni Jaatinen
Band

Arvan hinta

20€VOITA 
TOYOTA RAV4

I Rakasta ruokaasi
- tunne se.
#suomiruokaa 

KTK-Tornio Oy www.ktk-tornio.fi

KTK-Tornio Oy www.ktk-tornio.fi

KTK-Tornio Oy www.ktk-tornio.fi

 

Järjestää: Lions Club 
Pudasjärvi, yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijat 

K-18

Venetsialaiset  
Jyrkkäkoskella

Lippu: 
20€

Tule! Näe! Koe!

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

Tervetuloa!

La 29.8.2020 
klo 20-02 

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä
Rytilammentie 78

TANSSIORKESTERI
TANSSITTAA

TANSSILAVALLLA!

Kemin OP-Kiinteistökeskus Oy
puh. 010 2587 100
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Puh. 0400 468 750 
Torpinkatu 3, Tornio, palvelemme ma–pe 7–18, la 8–14 

www.variraitti.fi

• Ulko- ja sisämaalit • Teollisuusmaalit
• Automaalit • Venemaalit

…ja paljon muuta.
Tervetuloa kaupoille!

Kaikkeen 
maalaukseen!

 

Diabeteskävely-tapahtuman avasi kaupunginhallituksen 
pj. Liisa Ansala ja tietoiskuja tuli Lionseilta, Diabe-
tes- ja Sydänyhdistykseltä. Ennen kävelyä pienen läm-

mittelyjumpan ohjasi lionsien Anne Kunnari. 

Reittejä kävelijän mukaan 
Diabetes-kävelyyn osallistui runsaasti väkeä hienossa aurin-
koisessa kevätsäässä ja kaikilla matka sujui mukavasti jokai-
sella reitillä. Reittejä oli 600 m, 2 km ja 3 km Rovaniemen 
kaupungin alueella. Jokaisella reitillä oli lionsklubilaisia opas-
tamassa kävelijöitä oikeaan suuntaan. Kävelyn jälkeen jokai-
selle osallistujalle jaettiin mehua ja pieni tavarakassi esittei-
neen.  

Sokeriarvojen tarkastukset
Liikuntahan tunnetusti auttaa pitämään verensokerin tasa-
painossa ja näin ollen myös Rovaniemen Seudun Sydänyh-
distyksen väkeä oli paikalla mittaamassa verensokeriarvoja.

 
Lopuksi soppatykille
Lordin aukiolla oli myös lionsien järjestämä soppatykki, josta 
sai maittavaa lihakeittoa kävelyn jälkeen.

Diabetes-kävely – sydämen asialla

Hieno auringonpaiste siivitti LC Rovaniemi/Napapiirin 
järjestämien Perinteisten Napapiirin Nappulahiihto-
jen juhlavuoden pieniä ja vähän isompiakin nappu-

lahiihtäjiä laduilla huhtikuisena keskiviikkoiltana Syväsen-
vaaran koululla.

 Lapsia taisi olla nyt ennätysmäärä viime vuosiin verrat-
tuna varsinkin nuorimpien alle 6-v. molemmissa sarjoissa. 
Melkoinen säpinä kävi myös kisojen jälkeen palkintojenja-
ossa, kun kymmenet lapset sarjoittain palkittiin perinteisesti 
mitalilla ja karkkipussilla. Hiihtourakan jälkeen kaikille lap-
sille jaettiin myös kuumaa mehua lämmikkeeksi ja kisaväel-
le oli saatavilla myös grillimakkaraa. Ruuhkaa näytti olevan 
arvontapöydänkin luona.

Kisoja seuraamassa oli myös pari LC Rovaniemi/Napapii-
rin lionsklubin perustajajäsentä, lion Paavo Rahko sekä lion 
Aarne Pirttijärvi. He kertoivat hiihtokisojen olleen vuodesta 
toiseen aina yhtä mukavat ja antoisat. Molemmat ovat alus-
ta alkaen nauttineet Nappulahiihtojen tunnelmasta ja lasten 
hiihtämisen ilosta.

Teksti ja kuvat: Helena Tuulaniemi

Napapiirin Nappulahiihtoja 40 vuotta

Napapiirin Nappula-
hiihtoihin saapui ennä-
tysmäärä arviolta n. 450 
nappulahiihtäjää kannus-
tusjoukkoineen. Osal-
listujia alle 6-vuotiaista 
10-vuotiaisiin oli noin 
190 ilmoittautuneen 
verran. 

Mukana oli myös melkein koko 40 v. ajan Perinteisissä 
Nappulahiihdoissa mukana olleet klubin perustajajä-
senet lionit Aarne Pirttijärvi (vas. kuva) ja Paavo Rahko 
(oik. kuva). Heitä haastatteli Harri Norberg OAK:sta.

SYDÄMEN ASIALLA - yhdessä liik-

kumaan Diabetes-kävelyn mer-

keissä mentiin lauantaina 27.4. 

klo 12–14 Lordin aukiolta. 

Tapahtumassa mukana yhteis-

työssä oli yhdeksän Rovaniemen 

Lions klubia, Diabetes-yhdistys, 

Rovaniemen Seudun 

Sydänyhdistys ja Mehiläinen. 

Verryttelyjumppaa lion-
sien ohjaamana Lordi-
aukiolla ennen Diabetes-
kävelyä.

LC Rovaniemi/Napapiirin 
lionit Pertti Mattanen, 
Pekka Maijala sekä Jorma 
Alakulppi osallistuivat 
Diabeteskävelyn talkoisiin 
ja itse kävelyynkin.
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Porukalla tulee tulosta!

Tanssitapahtuma onnistui kaikin puolin todella hienosti 
ja kaikki lionsklubien talkoolaiset puhalsivat yhteen hii-
leen heille annettujen tehtävien hoituessa mallikkaasti. 

Tansseihin saapui yli 400 innokasta tanssijaa ja karaokelaula-
jaa ympäri Lappia. Osa hankki lippunsa jo ennakkoon vältty-
en näin ollen jonottamiselta eikä ruuhkaa päässyt syntymään. 

Tanssin opetusta, karaokea 
ja lions-tietoutta
Tilaisuudessa esiintyi tanssikansan suosikki Janne Raappa-
na yhtyeineen. Pikkusalin puolella oli myös karaokea Viih-
de-Huhtaloiden vetämänä ollen tosi suosittu. Ennen tans-
seja pääsi tanssilipulla osallistumaan tanssiopettajan Pentti 
Heiskarin Tanssin alkeet -tanssikurssille. Tapahtumassa oli 
myös tv-näytöllä Rovaniemen lionsklubeista koottu kuvavi-
deo, arvontaa sekä L-piirin esitteitä ja viimekeväisen lions-
klubien julkaisemaa Sydämen asialla -lehtiä. Ravintolasta sai 
myös herkullista purtavaa ja juotavaa.

Monipuolinen ennakkomarkkinointi
Tapahtumaa varten perustettu ja eri klubien jäsenistä koottu 
järjestelytoimikunta huolehti käytännön asioista tapahtuman 
järjestämisessä. Tansseja varten mm. painettiin omat sisään-
pääsyliput, joita myytiin myös ennakkoon. Markkinointiin 
panostettiin laittamalla mm. mainoksia ja lehtijuttuja paikal-
lisiin lehtiin, hyväntekeväisyystanssiesitteet, tansseille omat 
fb-sivut, muut sähköiset tapahtumakanavat jne. Klubeille 
jaettiin myös omat vastuualueet tapahtumassa periaatteel-
la ”jokaiselle jotakin” ja yhteisellä panostuksella tapahtuma 
onnistui hienosti. 

Tuotto syöpälasten ja perheiden hyväksi
Tansseista saatu tuotto lahjoitettiin kokonaisuudessaan lap-
suusiän syöpään sairastuneiden lasten ja lasten perheiden ver-
taistuki- ja virkistystoimintaan Lapin Sylvertille, joka toimii 
Pohjois-Suomen syöpäyhdistys ry:n Rovaniemen osastossa 
Sylva ry:n alaisuudessa.

Lapin Sylvertille ja Piekkarille ent. Pienteollisuustalolle 
viime keväänä lionsklubien tekemän Sydämen asialla -lehden 
tuotolla ostetun sydäniskurin yhteinen lahjoitus- ja luovutta-
mistilaisuus pidettiin Piekkarilla myöhemmin.

Teksti ja kuvat: Helena Tuulaniemi

Rovaniemen Lions Clubien 
Hyväntekeväisyystanssit

Napapiirin 
seinäkalenteritalkoot

Seinäkalenteritalkoot ovat yksi tärkeimmistä LC Rovanie-
mi/Napapiirin klubin aktiviteeteista. Kalenterin tausta-

pahvit painettiin Oulussa Erwekon painossa ja päivyriosa 
Rovaniemellä Painatuskeskus Finlandissa. Kalentereita pai-
nettiin yhteensä melkoinen määrä eli 1150 kpl, joita jaetaan 
tuttuun tapaan mainoksen laittaneille yrityksille sekä klubin 
jäsenille. Talkoot pidettiin tällä kertaa Jarmo Jokelaisen työ-
paikan kokoustiloissa 14.11. ja loput kalenterit valmistettiin 
Jorma Alakulpin luona 18.11.

SUURI KIITOS jälleen kaikille kalenterissa mainostaneil-
le yrityksille tuestanne jo vuosikymmenten ajalta!!

Teksti ja kuvat: Jorma Alakulppi

Seinäkalenteritalkoissa oli mukana kaiken kaikkiaan 11 
LC Rovaniemi/Napapiirin aktiivista klubilaista ja toise-
na päivänä Jorma Alakulpin luona 3 klubilaista.

Rovaniemen alueen kaikkien kahdeksan lionsklubin yhdessä toteutta-
ma Lions Hyväntekeväisyystanssit-tapahtuma järjestettiin Rovaniemel-

lä Saarenkylän Nuorisoseuran talolla lauantaina 28.9.2019 klo 20–24.

Liikenteenohjaukset olivat tärkeä osa reilun 400 auton 
parkkeeraamisessa Saarenkylän Nuorisoseurantalon 
pihalla.

Tanssiväen makean ja suolaisen nälän taltuttivat ja 
janon sammuttivat LC Petronellat baarin puolella.

LC Rovaniemi/Napapiirin klubin jäseniä oli jälleen perintei-
sesti ohjaamassa liikennettä Syväsenvaaran koulun ekaluok-
kalaisten ensimmäisenä koulupäivänä torstaina 7.8.2019.

Paikalla turvaamassa pieniä kouluun menijöitä oli lionit 
Jukka-Pekka Alasuutari, Seppo Jänkälä, Pertti Mat-
tanen, Toivo Tarkiainen, Kauko Tasala, Anna-Maarit 
Jokelainen ja Jorma Alakulppi (alakuvassa).

Leijonat turvasivat 
ekaluokkaiset 
koulutielle
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Joulunavaus 
Pulkamontien 
Saarenkodissa

LC Rovaniemi/Napapiirin Joulunavausperinne pidettiin 
nyt toisen kerran Saarenkodissa Pulkamontiellä. Klubi vuo-
rottelee  järjestelyistä Saarenkylän omakotiyhdistyksen kanssa, 
joka tällä kertaa oli vuorossa. Klubin vastuulla on  kuitenkin-
joka vuosi toimittaa Saarenkodin ja Pulkamontien terveyskes-
kuksen etupihalle joulukuusi ja siihen valot. 

Saarenkylän omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Anja 
Hannula oli tilaisuuden avaajana ja juontajana. Seurakun-
nan edustajana oli rovasti Ritva-Elina Pylväs. Hän kertoi 
joulurauhan merkityksestä. Kaupungin edustajana Esko-Ju-
hani Tennilä kertoi hoivakotien merkityksestä nykyaikana. 

Tilaisuudessa oli Saarenkodin asukkaille tarjolla glögiä, pi-
pareita ja suklaakonvehteja. Lopuksi klubin presidentti Juk-
ka-Pekka Alasuutari kiitteli kaikkia asukkaita ja esiintyjiä 
lämminhenkisestä joulunavauksesta. Saarenkylän omakotiyh-
distyksen puheenjohtaja Anja Hannula myös lausui kiitokset 
tilaisuuteen osallistuneille. Paikalla oli väkeä noin 30 henkeä.

Teksti ja kuva: Jorma Alakulppi

LC Rovaniemi/Napapiirin järjestämät 
Perinteiset Joulumyyjäiset 

pidettiin 7.–8.12.2019 Santasport 
Lapin Urheiluopistolla jo neljännen kerran, 

nyt kolmannen kerran 2-päiväisinä. 
Yhteistyökumppaneinamme toimivat jo 

tuttuun tapaan Ounasvaaran Atleetti Klubi ja 
uutena kumppaninamme 

Lions Club Rovaniemi/Lainas. 

Joulumyyjäiset ovat vuoden ja kauden ehkäpä vaativin 
ponnistuksemme ja kaikkein suurin ja odotetuin tapahtu-
mamme, jota valmistellaan koko vuoden ajan heti edellis-

ten päättymisestä alkaen. Viime vuoden Joulumyyjäisiämme 
varten räätälöity varausjärjestelmämme toimi hienosti ja on 
korvaamaton apu klubimme käsipareille, sillä aikaa jää muu-
hun joulumyyjäisvalmisteluun. Pöytävarauskarttaakin hieman 
muokkailtiin edelliseen vuoteen verrattuna.

Viihtyisät 
Joulumyyjäiset 
suosiossa

Musiikista vastasi Kunnan Pojat hienoilla joululauluilla ja muilla lauluesityksillä Saarenkodin asukkaille.

Monipuolista tarjontaa ja ohjelmaa
Joulumyyjäisviikonloppu sujui kaikin puolin hyvin. Joulu-
myyjäisviikonlopun n. 4500 kävijällä riitti paljon katseltavaa 
ja osteltavaa 130 myyntipöydän verran käsityön taitajien upei-
den luomusten parissa. Täytyy sanoa, että kyllä kädentaidot 
ovat hallussa näillä myyjillä ja melkoista luovuutta on käy-

tetty monenlaisten käsitöiden teossa! Tarjolla oli perinteistä 
käsityötä leivonnaisten, villatuotteiden, korujen, ompelusten, 
kirjojen, puu- ja luomutuotteiden yms muodossa kuin myös 
muita tuotteita uusista materiaaleista toteutettuina!

 Ostosten välissä sai käydä nauttimassa oman klubimme 
sekä OAK:n talkooväen pitämästä kahviosta herkullista suo-
laista ja makeaa syötävää ja juotavaa. Samalla sai nauttia myös 
mm. Musiikkikoulu POPUP:n Heli Kaltiokummun hienoista 
joululauluista sekä Belcanto-kvartetin lauantain upeista esi-
tyksistä ja sunnuntain Popkuoro Väreen ja Popkuoro Popfo-
rian loistavista kuoroesityksistä!

Suuri Kiitos kaikille tavalla tai toisella mukana olleille! 

•••••

Perinteisten Joulumyyjäisten kävijämäärä n. 4500 oli samaa luokkaa kuin aiempinakin vuosina ja katseltavaa riitti 
hienosti laitettujen myyntipöytien parissa.

Joulumyyjäisissä vieraili myös Joulupukki Jenna-tontun 
kanssa molempina päivänä jututtamassa ja viihdyttä-
mässä lapsia ja lapsenmielisiä karkkia jakaen. Joulu-
pukin kanssa pääsi myös istumaan lavalle ja samaan 
kuvaan Joulupukin kanssa. Turistilapsille tämä oli 
melkoinen elämys ilmeistä päätellen ja hauskaa oli.
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Rovaniemellä asuva Lapin yliopiston Arktisen keskuksen 
projektipäällikkö Nafisa Yeasmin oli viime kesänä vie-
railemassa Nepalissa. Ounasvaaran klubilla oli hänen 

kauttaan mahdollisuus saada tietoa lasten ja nuorten tilan-
teesta. LC Rovaniemi/Ounasvaara tulee järjestämään kevään 
aikana Lionieille avoimen yleisötilausuuden, missä Nafisa 
Yeasmin kertoo Nepalin tilanteesta laajemmin.

Nafisa Yeasmin toteaa, että Nepal on haasteiden edessä. 
Maan tilannetta hän kuvaa seuraavassa raportissa.

Olosuhteiden totaaliset tuhot
Tämän vuoden tulvat ovat aiheuttaneet ongelmia nepalilaisille 
köyhille perheille. Himalajan alueen jäätiköt sulavat ja vetäy-
tyvät, ikiroudan sulaminen kiihtyy ja tutkimusten mukaan 
jatkuvasti sulavien jäätyneiden maa-alueiden korkeudet ovat 
kasvaneet. Jäätiköiden hallitsemilla alavesistöillä alavirtaukset 
tulevat lyhyellä aikavälillä lisääntymään ja pitkällä aikavälillä 

LC Rovaniemi/Ounas-
vaara tulee järjestämään 
kevään aikana Lionieille 
avoimen yleisötilaisuu-
den, missä Nafisa Yeasmin 
kertoo Nepalin tilanteesta 
oheista raporttia laa-
jemmin. Hän on Rova-
niemelle vuonna 2006 
muuttanut oikeustieteen 
maisteri, vuoden tieteen-
tekijä ja Arktisen keskuk-
senprojektipäällikkö ja 
tutkija.Vaikka Nepalissa jo vuonna1992 annettu laki kieltää 

pojan ja tyttären välisen syrjinnän niin sitä eivät välttä-
mättä tiedä köyhimmät kansanluokat. Niinpä köyhyys 
ajaa paikallisten uskonnollisten johtajien painostuk-
sesta perheen tyttäret lain kieltämiin alle 15 vuotiaiden 
lapsiavioliittoihin sekä jopa prostituution pariin. Poiki-
en on sen sijaan autettava isää kodin maatöissä.

Nepalin huolestuttavat ongelmat
LC Rovaniemi/Ounasvaaran lionit 
ja puolisot tukemassa lasten asioi-
den edistämistä Nepalissa

Ilmastonmuutoksen yllättävät seuraukset 
iskevät rajulla kädellä koko maan tulevai-
suuteen. Kärsijöinä ovat välillisesti 
koko kansa ja ensisijaisesti köyhät 
perheet, lapset ja nuoret. Nepalin 
alue on joutunut meille tietä-
mättömien tapahtumien koh-
teeksi. Todellisen tilanteen 
vakavuudesta ovat saaneet 
luotettavaa tietoa LC Rova-
niemi/Ounasvaaran lionit 
Rovaniemellä asuvan Lapin 
yliopiston Arktisen keskuk-
sen projektipäällikkö 
Nafisa Yesminin 
välityksellä.

jäätiköiden vetäytyminen synnyttää huomattavia virtauslas-
kuja. Nämä sääilmiöt tulevat vaikuttamaan merkittävästi ala-
juoksulla elävien ihmisten toimeentuloon ja ekosysteemeihin.

Tulvien lisäksi maanvyörymien eroosio ja maanjäristykset 
aiheuttavat vahinkoa elämälle ja omaisuudelle. Ne pyyhkäi-
sevät pois köyhät viljelijät, joiden elämä tai toimeentulo on 
riippuvainen peltojen viljelykasveista. Joskus tulvavesi pysyy 
kylässä kolme kuukautta. 

Lasten ja nuorten järkyttävät kohtalot
Ilmastonmuutos vaikuttaa kielteisesti etenkin lasten elämään 
köyhissä perheissä. Tyttölasten ja poikien välillä on myös syr-
jintää. Pojat voivat auttaa isää maataloudessa ja tytöt tukea 
äitiä kotitöissä. Tytöistä tulee jossain vaiheessa taakka van-
hemmille, sillä köyhä perhe ei pysty tarjoamaan ruokaa kai-
kille perheen jäsenille. Köyhyys ajaa tyttölapsen avioliittoon, 
vaikka Nepalissa vuonna 1992 annettu lapsen oikeuksia kos-
kevan laki kieltää pojan ja tyttären välisen syrjinnän.

Köyhät kyläläiset myyvät nuoria tyttöjä prostituutioon, 
etenkin orvoiksi jääneitä. Vuoden 2015 maanjäristyksen jäl-
keen monia orpoja tyttöjä myytiin tähän ammattiin. Jotkut 
vanhemmat haluavat myös suojella tyttöjään menemällä nai-
misiin ihmiskauppiaiden kanssa. Joissakin perheissä on us-
konnollinen perinne saada tytär naimisiin ennen kuin hän 
on 13-15-vuotias. Monet lapset rohkaistuvat myös sosiaalisen 
median kautta lapsiavioliittoon. Maailmassa on 12 miljoonaa 
tyttöä naimisissa ennen 18 vuoden ikää, heistä 40% Nepalis-

sa. Näistä Nepalin tytöistä 7% menee naimisiin ennen kuin 
ovat täyttäneet 15 vuotta.

Tietoa ja koulutusta saatava
Paikalliset uskonnolliset johtajat tulkitsevat uskonnollisia ta-
poja niin, että tyttöjen tulee mennä naimisiin ennen kuin he 

täyttävät 15 vuotta. Siksi tietoa ja koulutusta tarvitaan niil-
le, jotka eivät tunne maan lakia, joka ei salli lapsiavioliitto-
ja. Kaikkien sidosryhmien tietoisuuden lisääminen on paitsi 
välttämätöntä, myös pakko.

Nafisa Yesmin kertoo, että hänellä oli tilaisuus vierailla 
Nepalissa ja järjestää kahden päivän työpaja yhteistyössä Ne-
pal Concerned Centerin (CWIN) lapsityöntekijöiden kanssa. 
Työpajaa tuki LC Rovaniemi/Ounasvaara, joka haluaa lisätä 
tietoisuutta lapsiavioliitoista ja lasten oikeuksista. Keskuste-
luissa tuli esiin lapsiavioliittojen torjuminen, köyhyyden vä-
hentäminen, ilmastoratkaisut, ammatinvalinnan ja maatalou-
den kehittämisen vaihtoehdot sekä viljelijöiden suojeleminen 
ilmastonmuutoksen vaikutuksilta.

CWIN  järjestön aktivisti Dhruba työskentelee paikal-
lishallinnon työntekijöiden, uskonnollisten johtajien, lasten 
kerhojen, äitiklubien ja muiden sidosryhmien tietoisuuden 
lisäämiseksi. Hänen mukaansa monet perheet eivät tiedä 
terveellisistä elämäntavoista eikä lapsiavioliiton terveysvai-
kutuksista tyttöihin. Perheille tarjotaan tietoa ja koulutta-
malla tyttöjä ja äitejä yhdessä eri uskonnollisten ryhmien 
johtajien kanssa.

Miten auttaminen onnistuu?
Nafisa Yesmin pääsi työmatkallaan tutustumaan ongelmiin, 
jotka ovat täysin erilaisia kuin meidän Lapissa. - On ilo, että 
kauttani nämä tiedot menevät eteenpäin lions- klubilaisille. 
Nyt Leijonilla on mietittävänä, miten yhteistoiminnassa voi-
simme kehittää ja saada tytöt perheineen irti näistä ongelmis-
ta, joihin ratkaisut eivät ole helppoja. Pohdittavaa on myös 
siinä, miten autamme ilmastonmuutoksen uhreja, kuten Ne-
palia ja sen kansaa. Tai pystymmekö yleensäkään ratkaisemaan 
ongelmia, jotka ovat maailman toisella puolella?pohtii Nafisa.

•••••

Merkittävässä roolissa oikeanlaisen tietämyksen perille 
menemisestä ovat mm. uskonnolliset johtajat. Hei-
dän mukaansa perheiden tyttöjen tulee mennä avioon 
ennen 15 vuoden ikää, mikä on kuitenkin maan lakien 
vastaista.
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Ronjille kulunut syksy on ollut monin 
tavoin tapahtumarikas. Ihmisillä on 
vilpitön halu paikallisesti auttaa avun 

tarvitsijaa, kun konkreettinen kohde ja tapa 
on helposti saavutettavissa. Näillä pienillä te-
oilla saavutettiin yli 100 perhettä. 

–  Jo pienikin apu, tuottaa ison ilon niin 
saajalle kuin antajallekin. Olen kiitollinen 
ennen kaikkea siitä, miten monen rovanie-
meläisen perheen elämään olemme voineet 
osaltamme vaikuttaa, iloitsee Ronjien presi-
dentti Anne Sandberg mennyttä syyskautta 
kiteyttäessään.

Vähävaraiset lapsi-
perheet keskiössä
Vuoden vaihtuminen on pienimuotoinen 
tilinpäätös edellisestä vuodesta ja odottava 
katsahdus tulevaan. Ronja-leijonien avun 
keskiössä kuluvalla kaudella ovat olleet vä-
hävaraiset lapsiperheet. 

– Saimme upeaa palautetta Prisman jou-
lulahjakeräyksen ja K-raudan joulukuusi-
myyntikampanjan yhteydessä, kun mah-
dollistimme helpon tavan hyvän tekemiseen 
kauttamme. Auta lasta – auta perhettä -lah-
jakeräyksen tuottamat lahjoitukset luovu-
tettiin Rovaniemen kaupungin ennakoivan 

Ronjat kävivät lahjoittamassa liikuntaväli-
neitä Lapin muistiyhdistykselle; BOSU® 

Balance Trainer ja Aero-Step tasapainotyyny 
tuovat lisämahdollisuuksia monipuoliseen ja 
tasapainoa haastavaan liikuntaan. Liikunta 
auttaa muistijälkien syntymistä ja säilymis-
tä, sillä liikunta parantaa aivojen verenkiertoa 
ja aivosolujen väliset yhteydet uusiutuvat ja 

– Olen ilahtunut rovanie-
meläisten isosta halusta 
olla mukana tekemässä 
hyvää, Ronjien presidentti 
Anne Sandberg kiittää.

Ronjien edustajat Tuija Laine (vas.) ja Riittaliisa Joutsen (oik.) kävivät lahjoittamassa 
HopLopin liikuntaseikkailulahjakortteja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n 
Pohjois-Suomen aluetoimiston vetäjä Markku Iso-Heikolle.   

Saattohoito-
huoneisiin 
viihtyisyyttä

Ronjien apu saavutti yli 100 
rovaniemeläistä perhettä

perhetyön kautta vähävaraisille lapsiperheil-
le.  Ennen joulua lahjoitettiin myös Hop-
Lopin liikuntaseikkailulahjakortteja yhden 
vanhemman perheiden liiton kautta vähäva-
raisille perheille, kertoo Anne tyytyväisenä.

 
Ronjat monessa mukana
Kevätkaudella vietetään Ronjien 5-vuotis 
syntymäpäivää, jonka ympärille on suunnit-
teilla monenlaista palvelu- ja hyväntekeväi-
syystapahtumaa. Ronja -laulun sanoin ’Olen 
Ronja, tahdon palvella, tulla viereen, kuun-
nella’, Ronjat tekevät palvelutehtäväänsä isol-
la sydämellä. Edellä mainittujen lisäksi Lah-
joitus Yksin joulua viettävien – jouluateriaan, 
Ronja-kuoron laulutervehdykset palveluta-
loihin, Joulukuusimyyntikampanjan tuotto 
vähävaraisille lapsiperheille, Defibrillaatto-
rin lahjoitus Piekkarille  sekä Lapin Sylver-
tille nuoruusiän syöpäpotilaiden ja heidän 
läheistensä tukemiseen yhteistyössä L-piirin 
clubien kanssa.

 
Haluatko mukaan Ronjien toimintaan, 

ota yhteyttä: lcrovaniemironjat@gmail.com

Sirpa Määttänen

Muistiyhdistyksen 
monipuoliseen liikuntaan

Ronjat järjestivät vuoden 2019 keväällä 
saattohoitohuoneen viihtyisyyden ja ko-

dikkuuden lisäämiseksi hyväntekeväisyyskon-
sertin, jossa esiintyi Inga Söder. Konsertti 
oli iso panostus Ronjille tärkeän asian puo-
lesta. Lopullista lahjoitusta valmisteltiin pi-
demmän aikaa ja nyt valmiit tuotteet saatiin 
toimittaa perille.

Konsertin tuotolla päätettiin hankkia ter-
veyskeskuksen saattohoitohuoneisiin keinu-
tuoleja ja rullilla huoneesta toiseen liikutelta-
via miniköökkejä. Kalusteet miniköökkiin on 
teetetty mittatilauksena ja niihin hankittiin 
astiat, kahvinkeitin, mikro ja jääkaappi sekä 
cd-soitin. Tarkoituksena oli saada huoneisiin 
mahdollisimman toimivat puitteet läheisten 
yhdessäololle.

Kuvassa vas. Lapin muistiyhdis-
tyksen sihteeri Tuulikki Pasma, 
muistiasiantuntija Annika Väih-
könen sekä Ronjat Heidi Kaup-
pinen ja Päivi Frantti.

tehostuvat. Muistisairauteen voi liittyä hah-
mottamisvaikeuksia, lihasjäykkyyttä, asen-
tomuutoksia ja tasapainon säätelyhäiriöitä, 
jotka altistavat suuremmalle kaatumisriskil-
le terveisiin verrattuna. On monta tapaa teh-
dä hyvää!
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– Lions Club Tornio Pudas kampanjoi par-
haillaan puhtaampien vesien ja erityisesti Tor-
nionjoen puhtauden ja kalaston elinympä-
ristön puolesta, kertovat klubin presidentti 
Erkki Taskila ja klubin vesileijona Jorma 
Rauwala.

Partiolaisille puhdas luonto on aina ollut 
luontainen ja paras toimintaympäristö, sanoo 
torniolaisen Pohjan Tytöt ja Sissit lippukun-
nan johtaja ja lion Hannu-Pekka Autti. Hän 
korostaa, että isot muutokset alkavat aina pie-
nistä asioista ja teoista.

Kaksi itsenäisyyden kuusta istutettiin ai-
van väylän varrelle Leijona-puistikkoon Tor-
nion Kivirannalla. Ne ovat myös pienen pieni 

Torniolaiset Lions Club Tornio Pudas ja partiolippukunta Pohjan Tytöt ja Sissit ovat 
ryhtyneet konkreettisiin toimiin puhtaiden vesien ja ympäristön puolesta, istutta-
malla itsenäisyyden kuusia Kivirannan Leijona-puistikkoon Tornionjoen tuntumaan. 
Itsenäisyyden ja tulevaisuuden kuusia olivat istuttamassa pienet partiolaiset vartion-
johtajiensa Minna Välimaan, Veera Pohjasen sekä lions-presidentti Erkki Taskilan 
opastuksella.

LC Napapiirin vesileijonat talkoilivat lauan-
taina 5.10.2019 iltapäivällä vesistömme puh-
tauden puolesta. Vesileijonat kävivät kiertä-
mässä ja tyhjentämässä Saarenkylässä siltojen 
alustoja veteen heitetyistä polkupyöristä ja 
muustakin romusta.

Saaliiksi saatiin 
peräkärryllinen romua! 
Vaskurin sillan alta noukittiin peräti 8 pyö-
rää ja 1 mopon runko!!! Myllymäentien sil-
lan alta kalastettiin vastaavasti 4 pyörää ja 
sillan kaiteen pää! Saaren koulun sillan alta 
ei löytynyt juuri nyt yhtään pyörää, sieltä oli 
ilmeisesti joku jo ehtinyt käydä siivoamassa 
romuja pois.

Yllättävää, että näinkin paljon polkupyö-
riä oli heitelty vesistöön, aikalailla edesvas-
tuutonta touhua ja ajattelemattomuutta ih-
misiltä!

Saaliiksi saadut pyörät ja mopo kuljetet-
tiin pois peräkärryllä lionien toimesta.

PELLO - Suomen Leot, eli Lions Clubs In-
ternationalin nuorisojärjestö on haastanut 
lionsit ympäri Suomen ämpärihaasteeseen. 
Tavoitteena on kerätä ämpärillinen roskaa 
ympäristöstä ja jakaa kuva ”saaliista” sosiaa-
lisessa mediassa tunnisteella #ämpärihaaste. 

Lions Club Pello otti haasteen vastaan ja 
eräänä maanantain iltapäivällä hotelli Pel-
lonhovin eteen kokoontui tusina lionia ta-
voitteena siistiä kylän keskustaa tai kotika-
dun ympäristöä. Ämpärit osoittautuivat pian 
kovin mitättömiksi roskankeruuastioiksi ja 
useimmat turvautuivat jätesäkkeihin. Tunnin 
työn jälkeen saalista oli kertynyt lähes täy-
si peräkärryllinen. Uskomatonta kyllä, tien 
reunoilta löytyi jopa vanhoja auton renkaita 
valsseineen!

Turhaan ei Tornionlaaksoa myöskään 
tunneta nuuskakairan nimellä, sillä jo muu-
taman sadan metrin matkalta tien reunalta 

Kemi/Merenhelmet saivat saaliiksi rantamaisemista monta säkillistä sekalaista roskaa, 
pulloa ja purnukkaa. 

Puhtaat vedet haasteena
Isot muutokset alkavat pienistä asioista
Ajankohtaiset ympäristö-, ilmas-
to- ja vesistöasiat korjaantuvat 
pienillä teoilla ja asennemuu-
toksilla. Sen ovat oivaltaneet 
torniolaiset leijonat ja partiolai-
set, jotka ovat ryhtyneet konk-
reettisiin toimiin ja yhteistyöhön 
luontoympäristön puolesta.

osa entistä suurempaa hiilinielua. Symbolisen 
tilaisuuden lionsien ja partiolaisten puolesta 
toteuttivat lippukunnan nuorimmat parti-
olaiset istuttamalla kuuset vartiojohtajien-
sa Minna Välimaan ja Veera Pohjasen sekä 
kuuset lahjoittaneen Lions-presidentti Erkki 
Taskilan opastuksella.

Yhteistyön merkkinä vuosikausia myös 
luonnon parissa jatkuneesta toimimises-
ta näiden hyväntekeväisyyttä toteuttavien 
järjestöjen kuuset kertovat omaan kieltään. 
Pohjan Tyttöjen ja Sissien toiminnassa on 
säännöllisesti mukana 150 lasta ja nuorta sekä 
kymmenkunta ohjaajaa. Lippukunta järjesti 
keväällä Torniossa kaksipäiväisen Kakstah-
ti-piirileirin, johon osallistui 580 lappilais-
ta partiolaista ja 170 vapaaehtoista aikuista. 

Lions Club Tornio Pudas puolestaan 
avustaa paikallisia toimivia nuorisojärjestöjä 
vuosittain yhteensä useiden tuhansien euro-
jen stipendein erilaisin aktiiviteetein kerää-
millään varoilla.

Teksti Jorma Rauwala, kuva Simo Loman       

Ämpärihaasteella 
ympäristö puhtaaksi

Napapiirin Vesileijonat 
hyvän teossa

saattoi löytää kymmeniä nuuska-askeja. Eri-
tyisesti Akajoentien varsi puupinoineen tun-
tuu toimivan jonkun nuuskankäyttäjän oma-
na roskapaikkana, sillä useampi jalankulkija 
on jo kolmena kesänä kerännyt samasta pai-
kasta pussillisen nuuska-askeja. 

Toinen ihmetystä herättänyt asia ovat pu-
naiset, muoviset aurauskepit, jotka lojuvat 
enemmän tai vähemmän palasina joka tien 
varressa.

Hyväntekeväisyysjärjestönä Lionit jaka-
vat erilaisia avustuksia ja stipendejä tuhansi-
en eurojen edestä joka vuosi. Yksi järjestön 
varainkeruumuodoista on jätepaperin keruu. 
Siksi Lionit toivovatkin kaikkien pellolaisten 
tuovan jätepaperinsa Opintien varressa sijait-
sevaan paperivarastoon. Tällä tavalla jokainen 
voi osallistua hyväntekeväisyystyöhön.

 
 Pasi Romakkaniemi

Tusinan kerääjän tunnin työn tuloksena saatiin talteen peräkärryllinen roskia ja 
muuta kaatopaikkajätettä.
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ritarin arvon saanut Hilk-
ka Paloniemi Kuusamosta. 
Hän on aikanaan ollut pe-
rustamassa LC Pudasjärvi 
Hilimat klubia tammikuus-
sa 2005. 

   
Hyvän Olon Messut 
ykköstapahtuma
Suurin tapahtuma, jonka 
perinteisesti LC Pudasjärvi 
Hilimat järjestävät, on joka 
keväiset Hyvän Olon Mes-
sut. Seuraaville kevään mes-
suille 2.5.2020 olemme saa-
neet Meeri Koutaniemen 
pääesiintyjäksi. Hän on va-
lokuvaaja, joka tunnetaan 
erityisesti ihmisoikeuksia, 
vähemmistöjä ja voimaan-
tumista käsittelevistä kuva-
reportaaseista. Hän oli mu-
kana Tanssii tähtien kanssa 
ohjelmassa 2019. 

Tarjoamme Hyvän Olon 
Messut ilman pääsymaksua 
ja annamme näin mahdol-
lisuuden kaikille tulla jopa 
koko päiväksi nauttimaan 
ohjelmasta, jota tarjoamme 
messuilla.  Myyntipöytien 
varaajia on yleensä paljon.

Messuilla nimeämme 
vuoden vapaaehtoistyönte-
kijän.  Hän ei ole minkään 
virallisen tahon järjestämä 
auttaja vaan ihminen, joka 
tunnistaa lähimmäisen avun 
tarpeen ja vastaa siihen. Täl-
lä haluamme tuoda esille sen, 
miten tärkeää työtä vapaaeh-
toiset tekevät.

Tässä on pieni osa siitä 

Jäsenemme hoitavat sään-
nöllisesti muutamia ak-
tiviteetteja. Luetaan yh-

dessä -verkostossa on kolme 
Hilimaa vapaaehtoistyössä. 
Yksi käy Hirsikampuksella 
lukemaan opettamisen apu-
na maahanmuuttajille, yksi 
toimii tukena / apuna lähi-
hoitajaksi kouluttautuvalle ja 
yksi auttaa kotona oppilasta 
kotitehtävissä.  Kolme käy 
vuoroillaan lukemassa pai-
kallislehti Iijokiseudun tal-
lenteelle, joka toimitetaan 
näkövammaisille.

Hirsikampuksella me 
Hilimat käymme tarvitta-
essa ”mummoilemassa” ja 
olemme saaneet myös kak-
si ”gentlemannia” innostu-
maan avuksemme. Kutsu 
kuuluu usein urheilukilpai-
lujen ja ulkoilupäivien avuk-
si koululle. Meidät Hilimat 
löytää myös seurakunnan 
keittiöltä tarjoilemassa lai-
toksissa asuvien kevätmes-
suilla, erityisryhmien pik-
kujoulussa, vanhusten viikon 
hartaustilaisuudessa ja itse-
näisyyspäivän juhlassa.

Saimme aloittaa tämän 
meneillään olevan kauden 
juhlien. Arne Ritari -säätiö 
myönsi klubin perustajajä-
senelle Pirkko Polvelle ri-
tarin arvon. Hän on pyy-
teettömästi hoitanut vuosien 
myötä klubin eri vastuuteh-
täviä ja aktiviteettejä. Tilai-
suus oli juhlallinen ja rita-
riksi lyönnin suoritti toinen 

LC Hilimat juhlistavat 15-vuotista taivaltaan
Me LC Pudasjärvi Hilimat olemme mukana 

monissa erilaisissa hyväntekeväisyyteen 
liittyvissä tapahtumissa. 

”Auttavia käsiämme” on tarvittu niin vanhus-
ten, erityisryhmien kuin lasten parissa. 

Apu voi olla taloudellista apua tai tekemiseen 
liittyvää heidän parissaan. Kaikessa on 

tavoitteena tuottaa hyvää mieltä ja mukavia 
kokemuksia ihmisille, joille ei ole itsestään 

selvyys kokea niitä ilman apuamme. 

Aamu- ja iltapäivä-
toimintaan lahjoitus 
Hirsikampuksella, 
oikealta Elvi, Maaret 
ja Eija 

Hilimat kevään viimeises-
sä tapaamisessa Pudasjär-
ven museolla

Hilimat työnsä ääressä 
juhlatarjoilujen takana

Viittojen luovutus van-
husten yksikköön, oike-
alta Aila, Maaret, Pirkko 
ja Elvi

mitä me olemme lahjoitta-
neet taloudellisena- ja palve-
luapuna. Klubimme täyttää 
tänä vuonna 15 vuotta. Tar-
koituksemme on juhlistaa tä-
tä lahjoituksilla.  Autamme 
silloin kun apuamme pyyde-
tään ja meillä on mahdolli-
suus tarjota sitä.   

   
Lahjoituksia
 Pudasjärven vanhustenyksi-
köihin lahjoitimme kevääl-
lä 15 kpl viittoja ja jalka-
pusseja. Nämä helpottavat 
vanhusten ulkoiluttamista, 
koska ne saa puettua hyvin 
vanhuksille pyörätuoliinkin 
ja ovat lämpimiä.  Tähän 
lahjoitukseen saimme tukea 
myös Arne Ritari -säätiöltä. 

Jouluisin muistamme ih-
misiä, joille elämä on talou-
dellisesti niukempaa, lahjoit-
tamalla heille ostokortteja 
paikkakunnan liikkeisiin. 
Keväisin annamme kouluil-
le stipendejä jaettavaksi eri 
tavoin menestyneille oppi-
laille.

Uudella koulullamme 
Hirsikampuksella aloitti aa-
mu- ja iltapäiväryhmä toi-
mintaa syksyllä. Saimme 
viestin, että lapsia on par-
haimmillaan 50 ja tarvik-
keista pulaa. Riensimme 
apuun ja lahjoitimme aa-
mu- ja iltapäivätoiminnan 
lapsille liikunta- ja toimin-
tatarvikkeita. Parhaiten las-
ten iloa kuvaa heidän an-
tamansa sanallinen palaute 
”Matoilla mukava jumpata ja 
voimistella. Ottaa päiväunet 
tai ainakin levähtää. Muka-
vinta on voimistella ja tai-
vutella.” ”Nyt on kyllä pal-
jon sählypalloja ja sähly on 
mukavaa!””Beanutpallolla 
saa hyvät pomput.”

LC Pudasjärvi Hilimat 
Elvi Räisänen
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Leijonilta tukea partiomajan ostamiseen 

Pudasjärven Mesikämmenet ry partiolippukunnalla on 
ollut vuodesta 1983 lähtien partiomaja Hamppulam-
men rannalla Pudasjärven kirkon seudulla. Maja on si-

jainnut UPM-Kymmenen vuokramaalla. Metsäyhtiön toivo-
muksesta lähti liikkeelle viime vuoden puolella hanke, jonka 
seurauksena lippukunta teki suuren päätöksen ostamalla ma-
jan maa-alueen lippukunnalle 10 000 euron hinnalla. 

LC Pudasjärvi oli jo alussa hirsisen majan rakentamisessa 
mukana ja myöhemmin pitänyt monet talkoot majan kun-
non ylläpitämisessä ja monena kesänä on hommattu myös 
toiminnassa tarvitut polttopuut. Näin oli luonnollista, että 
leijonat päättivät olla myös mukana majan ostamisessa teke-
mällä viime vuoden puolella majan ostamiseen 2000 euron 
lahjoituksen. Lisäksi leijonat onnistuivat saamaan valtakun-
nallisesta Punaisen sulan keräyksestä toiset 2000 euron lahjoi-
tuksen partiolippukunnalle. Lahjoituksen kävi luovuttamassa 
LC Pudasjärven presidentti Pentti Kinnunen partion lippu-
kunnan Nuoska-viikonloppuleirillä Hilturannassa. 

Lippukunnan puheenjohtaja Johanna Niskasaari halli-
tuksen jäsen Tiina Inkeroinen kertoivat leijonien yhteistyön 
vuosien varrella olevan tärkeä. Pienelle lippukunnalle partio-
majan ostaminen on suuri voimainponnistus. Yksityisen lai-
narahan turvin se onnistui ja lainaerien maksamiseen on jo 
varauduttu. (HT)

LC Pudasjärvi toteutti hirviarpajaiset. Arpoja myytiin kaikkiaan 970 kpl. Parhaim-
pina myyntipaikkoina olivat markettien aulat perjantai-iltapäivisin.  Tuotto noin 
4200 euroa luovutettiin sotaveteraaneille ja sotainvalideille heidän sekä puolisoiden 
ja leskien kotona selviytymisen tukemiseksi. 

Erityisinä kohteina rahat hyödynnetään jalkahoitoihin, hierontoihin, siivouksiin 
sekä perusavustuksiin; sairauskulujen omavastuuosuuksiin, sairaalamaksuihin, ham-
masproteesien uusintoihin, silmälasien hankintoihin jne. Pudasjärvellä on tällä het-
kellä vielä sotaveteraaneja, joista osa on sotainvalideja. Yli puolet heistä asuu kotona. 

Pudasjärven Sotaveteraanien puheenjohtaja Vesa Holmström korosti kiitospu-
heessaan veteraanien kotona-asumisen tuen tärkeyttä. Kodeissa vierailun yhteydes-
sä hän kertoi huomanneensa myös yksinäisyyttä, johon tarvittaisiin keskusteluapua 
ja ulkoilukaveria.  

LC Pudasjärven klubin presidentti Pentti Kinnunen lausui suuret kiitokset kai-
kille arpojen myyntiin ja muihin arpajaisjärjestelyihin osallistuneille. (HT)

Taivalkosken seurakunnan 
diakonissa Heidi Keränen 
otti iloisena vastaan paikal-
lisen

Lions Clubin lahjoitta-
mat joululahjakortit kuudel-
le lapsiperheelle. Kortit oli 
osoitettu paikallisiin ruoka-
kauppoihin joulun ostoksia 
varten. Seurakunnan dia-
koniatyö valitsee lahjakort-
tien saajiksi perheet, joilla on 
taloudellisesti tiukkaa. Vas-
taava lahjoitus tehtiin myös 
vuotta aiemmin.

Korttien luovuttajina toi-
mivat LC Taivalkosken 1. 
varapresidentti Jukka Mik-
konen ja rahastonhoitaja 
Joonas Peltoniemi. 

Tapio Räisänen, sihteeri

Partiomaja kuvattuna vuonna 2016 juuri äskettäin leijonien talkootyönä maalaamana. 

Lahjoitusta luovuttamassa LC Pudasjärven presidentti 
Pentti Kinnunen. Vastaanottajina lippukunnan puheen-
johtaja Johanna Niskasaari ja toimintaryhmien ohjaaja 
sekä lippukunnan sihteeri Tiina Inkeroinen.

LC Pudasjärvi järjesti 
Hirviarpajaiset 

Lahjakirjat kädessään Sotaveteraani Yrjö Kaarre ja Sotainvalidien edustajana 
Elma Takarautio. Mukana kuvassa myös Antti Pesälä, Vesa Holmström, Juha 
Timonen, Pentti Kinnunen, Veli Liehu ja Esko Törmänen.

LC Taivalkoski 
muisti vähäosaisia 
lapsiperheitä
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Rovaniemen alueen Lions Clubit lahjoittivat keväällä 
27.4.2019 ilmestyneestä ”Sydämen asialla” Lions-lehdestä ja 
syksyllä 28.9.2019 järjestetyistä Hyväntekeväisyystansseista 
saadut tuotot. 

Lapin Sylvertille luovutettiin 30.10.2019 Piekkarilla 5600 
euron suuruinen shekki lapsuusiän syöpään sairastuneiden 
lasten ja lasten perheiden vertaistuki- ja virkistystoimintaan. 

 Lisäksi Piekkariin, mikä tunnetaan entisenä Pienteolli-
suustalona, lahjoitettiin sydäniskuri eli defibrillaattori. Sy-
dänpysähdystilanteessa laitteella pyritään poistamaan sydä-
men pysäyttänyt henkeä uhkaava rytmihäiriö. Koulutuksen 
laitteeseen antaa SPR:n ensiapuryhmä Ainomaija Rantanie-
men johdolla.

Teksti: Jarmo Rastas
Kuva: Reijo Sukola

Posiolla oli jo aiemmin joitakin sydäniskureita eli defibri-
laattoreita kiinteissä säilytyspaikossa. Yhdessä SPR:n paikal-
lisosaston kanssa totesimme, että paikkakunnalla olisi tarve 
myös lainattavalle sydäniskurille. Sitä kaikki järjestöt ja yh-
distykset voisivat lainata ja ottaa mukaan omiin yleisötapah-
tumiin. 

Pitkät etäisyydet ja ambulanssin ja ensihoidon paikalle 
saapuminen kun voi kestää sivukyliin hyvinkin kauan ja jo 
minuutit voivat ratkaista sairauskohtaukseen potilaan selviy-
tymisen ja toipumismahdollisuudet.

Lainattava iskuri Himmerkiin
Niinpä klubi teki kesäkuussa 2018 päätöksen rahankeräys-
luvan hakemisesta poliisilaitokselta ja melkoisen työn ja täy-
dennysten  jälkeen lupahakemuksen liitteiksi vaadittavat tie-
dot ja asiakirjat saatiin kokoon ja keräys lupa myönnettiin. 
Vuoden 2018 loppuun mennessä muille posiolaisille yhdis-
tyksille ja yksityisille suunnattu keräys tuottikin yli 2.000 eu-
roa. Sillä saatiin hankittua varusteineen luotettava ja varma 
käyttöinen sydäniskuri, jonka sijoituspaikka on Lomakeskus 
Himmerkissä. Sieltä se on lainattavissa ja mukaan otettavis-
sa aina kun jossakin tarvitaan. Laitteen merkin ja mallin va-
linnassa ratkaisevaa oli myös se, että molempien markettien 
laitteet on samanlaiset. Niinpä käyttökoulutus on helppoa 
järjestää yhdessä.

Matti Mälkiä

Simolaiset järjestöt yhdessä lahjoittivat merkittävän sum-
man Simon terveysasemalle uuden kipupumpun hankkimi-
seksi.

Lapin Urheilugaalassa vuoden 2018 taustavoimaksi va-
littu Markku Kylmälä valitsi hyväntekeväisyyskohteekseen 
Simon terveysaseman vuodeosaston, jonne hän halusi lah-
joittaa saamansa Veikkauksen Jokeripalkinnon 500 € kipu-
pumpunhankintaa varten. Lions Club Simo lähti mukaan 
hankkeeseen lahjoittamalla 1000 €. Hankkeeseen lähtivät 
myös Simon Yrittäjät, Eläkeliiton Simon osasto sekä urhei-
luseura Ukkometot. 

Lahjoitukset, yhteensä 2500 € luovutettiin Simon terve-
ysasemalla 15.2.2019. Vastaanottajina vuodeosaston osaston-
hoitaja Elissa Rimali ja vanhuspalveluiden palveluesimies Päi-
vi Ryynänen-Lackman. Elissa ja Päivi kiittivät lahjoituksista 
ja kertoi, että kipupumppu tulee vuodeosaston ja vanhuus-
palveluiden sekä kotihoidon käyttöön. Uuden kipupumpun 
hinta on n. 3700.

Lahjoituksia 
Rovaniemen 
Lionsclubeilta

Lahjoitukset ottivat vastaan Lapin Sylvertin puolesta Annika Halonen ja Piekkarin puolesta Tuomas Tulkki.

Posion Lions klubi toteutti sydäniskurin 
hankinnan yleisellä varainkeräyksellä

SPR ja laitteen toimittaja on järjestänyt myös Lions klubin jäsenille tarvittavat käyttäjäkoulutukset, joten tietoa 
taitoa ja uskallusta laitteen käyttöön ja nopeaan ensiapuun pitäisi nyt löytyä.

Simolaisten 
järjestöjen 
yhteislahjoitus

Kuvassa edessä vas. Elissa Rimali, PDG Markku Kylmälä, Päivi Ryynänen-Lackman, takana vas. Sinikka Pajari 
Eläkeliitto, Niina Veittikoski Yrittäjät, presidentti Martti Ruotsalainen Lions Club, Teppo Haapaniemi ja Jukka 
Kekäläinen Ukkometot.
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Jauholantie 1–3
94450 Keminmaa
0400 610 510
www. keminmaanapteekki.fi

Avoinna: ma–pe 9–20, la 9–17

Defibrillaattori eli sydäniskuri on sydämen käyntihäiriön 
hoitolaite. Sydäniskurilla lähetetään voimakas lyhytaikainen 
sähköimpulssi potilaan epänormaalisti käyvän tai pysähty-
neen sydämen seudulle. Tämä käynnistää normaalin  sydä-
men rytmin.

   Sydäniskureita on käytettävissä sairaaloissa, ambulans-
seissa ja nykyisin myös suuremmissa tavarataloissa, laivoissa, 
tehtaissa ja julkisissa tiloissa. Vuoden 2019 alussa kävi selvil-
le, että Suomessa oli yleisön saatavilla vain noin 2000 sydän-
iskuria eli defibrillaattoria. Molemmissa naapurimaissamme, 
Ruotsissa ja Norjassa niitä oli kymmenkertainen määrä. 

Sydäniskuri S-Market Uiton tiloihin 
Leijonat asettivat tavoitteekseen hankkia maahan lisää tu-
hat uutta sydäniskuria.   Kemijärvellä oli sydäniskuri ylei-
sön saatavilla vain kahdessa paikassa, joten LC Kemijärvi 
otti haasteen vastaan. Klubin hallitus valmisteli asiaa, ja niin 
ryhdyimme toimeen keväällä 2019. Sydäniskurin hankintaa 
avusti Arne Ritari- säätiö. 

Tilasimme täysautomaattisen laitteen ja sijoitimme sen 
kaupungin keskustaan, paikkaan, josta se on mahdollisimman 
helposti kaikkien saatavilla. Sydäniskurin julkipano järjestet-
tiin S-market Uiton tiloihin 27.4.2019. 

Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttaja, Sampo Sär-
kelä, esitteli käytännössä, kuinka hätätapauksessa tulee toimia 
ja kuinka sydäniskuria käytetään. Yleisön lisäksi tilaisuudessa 
oli yhdeksän klubimme jäsentä.

Sydäniskuri yhteishankinnalla 
Heralammen yritystalolle
Heralammen yritystalossa työskentelee kymmenkunta yri-
tystä, joissa työntekijöitä on yhteensä n. 175. Yrityksissä oli 
viime syksynä alettu pohtia sydäniskurin hankkimista yri-
tystaloon.

Yritystalon yrityksistä ei yksikään ollut halukas yksin 
hankkimaan kohtalaisen arvokasta sydäniskuria. Tarvittiin 

Sydäniskureita 
yhteistyöllä 
Kemijärvelle

Sydäniskurin luovutustilaisuus Heralammen yritystalolla
Jari Sova-Kurtti, Porkka Finland Oy, Tellervo Ruokonen, LC Kemijärvi, Erja Kaisanlahti, Ravintolapalvelut 
Kaisanlahti Oy, Tiia Lahti, Johanna Niemelä, Susanna Niemelä ja Hannu Syväniemi, KELA yhteyskeskus

 

LC Kemijärven leijonia sydäniskurin julkipanotilaisuudessa.  
Vas. Tellervo Ruokonen, Marjatta Mustonen, Tapio Kostamo, Hilkka Majava, Lauri Akola, Eino Majava, Petri Pör-
hö, Kari Ruokonen

yhteishankintamalli. KELAn yhteyskeskuksen palvelupääl-
likkö Hannu Syväniemi alkoi valmistella asiaa. Hannu otti 
yhteyttä LC Kemijärven hallitukseen. Keskustelujen jälkeen 
päädyttiin toimintamalliin, jossa LC Kemijärvi hankki lait-
teen ja kustannuksiin osallistuivat LC Kemijärven lisäksi KE-
LAn Kemijärven yhteyskeskuksen työntekijät, Porkka Finland 
Oy ja Ravintolapalvelut Kaisanlahti Oy.

Sydäniskuri luovutettiin käyttöön 18.12.2019. Laite on 
täysautomaattinen ja se on sijoitettu tuloaulan tiloihin, jol-
loin sen tarvittaessa löytävät helposti yritysten työntekijöiden 

lisäksi yritysten vierailijat ja ravintolapalveluyrityksen asiak-
kaat. Sydäniskuri on siis yritystalon työntekijöiden lisäksi 
satojen vierailijoiden käytettävissä. Laitteen käytön koulutus 
pidetään tammikuun 2020 aikana, ja yrityksistä nimetään 
laitteen kunnossapidosta vastaavat henkilöt.

Kari J. Ruokonen
        sihteeri, LC Kemijärvi

Petronellojen

MUNKKI- JA
SIMAPUOTI
RINTEENKULMASSA
VAPPUAATTONA 30.4.2020

Myynti aloitetaan klo 9 ja jatkuu niin pitkään
kuin tuotteita riittää. Perinteisillä resepteillä
tehdyt tuotteet ovat taatusti hyviä ja tuoreita.

TERVETULOA OSTOKSILLE!
LC Rovaniemi/Petronellat 
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Pietikäisen 
Saha ja Höyläämö

sahajahoylaamo.fi
PUUTAVARAA

Elokuussa pidettäville Rovaniemen Wanhoille Markkinoille 
pystytettiin tänäkin vuonna Petronellan Lättypuoti. Kerä-
yskohteeksi valittiin palvelutaloihin hankittavat pyörätuo-
liasusteet, Rovaniemen Tyttöjen Talon toiminta seksuaalista 
väkivaltaa kokeneiden naisten tueksi sekä FC Santa Claus 
Juniorien tyttöjoukkue.  

Markkinoiden tuotosta lahjoitettiin elokuussa Rovanie-
men Tyttöjen Talolle 1300 €. Sen avulla toteutettiin syyskuus-
sa viikonlopun mittainen hyvinvointileiri. Leiri oli suunnitel-
tu kuntouttavaksi sekä nuorten naisten arkielämän jaksamista 
ja sosiaalista vahvistumista tukevaksi. Viikonloppu olikin 
osallistuneiden mielestä kaikkea sitä, mitä oli toivottu - ah-
distuksen tilalle tuli luottamusta, rohkeutta ja uutta uskoa 
tulevaisuuteen. 

Pyörätuolivaatteita palvelutaloihin
Pyörätuolivaatteiden hankinnan toteuttamiseen anottiin lisä-
rahoitusta Arne Ritari-säätiöltä. Säätiö myönsi apurahaa 3100 
€. Apurahan ja Rovaniemen Wanhoilla Markkinoilla pidetyn 
Lättypuodin tuotoilla Petronellat hankkivat 21 pyörätuoliviit-
taa ja 14 jalkasuojaa, joiden yhteishinta oli 6326 €. Joulukuus-
sa järjestettiin palvelutalo Näsmänkiepissä lahjoitustilaisuus. 
Pyörätuolivaatteet lahjoitettiin Rovaniemen palvelutaloihin, 
kuntoutussairaalaan ja kotihoitoon. Lahjoituksen vastaanotti 
ikäihmisten palvelujen esimies Anne Mattila.

Ajatus pyörätuolivaatteiden hankinnasta lähti liikkeelle 
yhteisistä ulkoiluhetkistä ja tapahtumista, joita Petronellat 
ovat järjestäneet palvelutalojen asukkaille. Petronellat käy-
vät heidän kanssaan sekä syksyllä että keväällä Rovaniemen 
Markkinoilla. Palvelutaloista lähdetään myös kirjaston luku-
hetkiin Petronellojen saattamana. Pari kertaa vuodessa järjes-
tetään palvelutaloissa lauluhetkiä. Mukana laulamassa ja mu-
sisoimassa on ollut Steinerkoulun Päiväkoti Aurelian lapsia ja 
myös heidän vanhempiaan.

Jouluiloksi paketteja ja konsertti
Samassa tilaisuudessa luovutettiin Rovaniemen kaupungin 
kotihoidon asiakkaille 50 joulupakettia. Petronellat olivat 
kutoneet jokaiseen pakettiin villasukat ja naisille myös har-
tiahuivit. Jouluherkut paketteihin oli koonnut eri lahjoitta-
jilta ravintolapäällikkö Nguen Thanh Tri. “Paketit jaetaan 
vähävaraisille ja yksinäisille kotipalvelujen asiakkaille. Niistä 

LC Rovaniemi/
Petronellan 
syyskauden 
lahjoituksia

on varmasti paljon iloa saajilleen”, kertoi lahjoituksen vas-
taanottanut terveydenhoitaja Anitta Ylitörmänen ikäihmis-
ten kotipalveluista.

Marraskuussa Petronella-klubi järjesti yhteistyössä Rova-
niemen kaupungin kansalaisopiston kanssa Perhekonsertin. 
Konsertissa esiintyi kansalaisopiston musiikkiryhmiä, Petro-

Asuja luovuttamassa klubimme lioneita Lea Sarapää, Liisa Kärkkäinen, Raija Hilke, Tuulikki Arola ja Birgitta 
Laakso ja testaajana Anja Ollila 

Petronellojen Tiina Malinen ohjaa lauluhetkeä, jossa Aurelia päiväkodin lapset esiintyvät Palvelutalon väelle.

nellat pitivät väliajalla kahviota ja FC Santa Claus Juniori-
joukkueen tytöt olivat myymässä arpoja. Tämän tilaisuuden 
tuotolla saatiin kustannettua kahdeksan kehitysvammaisen 
kotiin  joulusiivous. Katso myös http://www.verkkoviestin.
fi/lionsrovaniemipetronellat/ajankohtaista/ 

Raija Hilke

LC Pudasjärvi / Hilimat
Tervetuloa!

Pöytävaraukset
Maaret Ihme puh. 045 6785 646,
maaretihme@gmail.com
Anna-Liisa Seppänen 040 0507 984 ilt.
annal.seppanen@gmail.com  

 
Mukana

MEERI KOUTANIEMI

KEMINMAA
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LC Merenhelmien toiminnan ytimessä tiivistyy rahavarojen 
keräämisen ohessa erilaiset palveluaktiviteetit. Lisäksi on jaet-
tu diabetes-tietoutta sekä järjestetty yhteishengen kohottami-
seksi ja jäsenhankinnan elvyttämiseen erilaisia tilaisuuksia.

Klubin rahavarojen kartuttaminen erilaisilla aktiviteeteilla 
kuten Seniorimessut 10.10., Kemin Asemanpuiston Joulu-
myyjäiset 7.12., Joulumyyjäiset Pohjanranta 30.11., Joulu-
myyjäiset Kulttuurikeskus 14.12 sekä vuoden vaihteen vauva-
arvaus -arpojen myynti.

Palveluaktiviteetteja 
Kemin Seudun Invalidit ry:n toimintakeskus Koivurannan 
ikkunoiden pesussa. 15.6.2019 Lions-liiton Puhtaat Vedet 
-aktiviteetti toteutettiin yhdessä LC Kemin kanssa puhdista-
malla ranta-aluetta Kiikelin ja Mansikkanokan väliltä.

Vierailu vanhusten palvelutalo Mainiokoti Vihtoriin 
12.12. Vanhuksille vietiin jokaiselle villasukat sekä tarjottiin 
joulutortut iloisen joululauluhetken ohella.

Hyvän Mielen Joululahjakuusi oli jälleen esillä Kemin 
Seudun Osuuspankin tiloissa Kemissä. Lahjakuusen alle ker-
tyneet paketit toimitettiin Kemin sosiaalitoimelle eteenpäin 
toimitettavaksi vähävaraisten perheiden lapsille.

Kemissä järjestettiin Diabetes-asian tiimoilta yhdessä LC 
Kemin kanssa kaksi tapahtumaa. Ensin keväällä ja toinen syk-
syllä tietoisku Diabeteksesta ensin Kemin Kulttuurikeskuk-
sessa, siellä myös opiskelijoiden suorittamana verensokerin 
mittausta. Huipennuksena kävely porukalla Senioripuistoon.

Yhteishengen kohottamista ja jäsenpitoa
Tammikuun 12. kaadettiin kaamosta yhdessä LC Kemin 
kanssa Kemin VPK:n kerhohuoneella. Tilaisuus oli samal-
la kilvenryöstötilaisuus ja se keräsikin runsaasti osallistujia. 
Ilta oli onnistunut moninaisine ohjelmanumeroineen ja ar-
pajaisineen. Ilta päättyi Kemin karaokeklubin vetämiin ka-
raoketansseihin.

Uuden Lions-kauden avaus pidettiin yhdessä LC Kemin 
kanssa aiemmin mainitussa Toimintakeskus Koivurannassa 
4.9.2019. Tilaisuudessa kauden avaussanat ja tulevaisuuden-
näkymät lausui Piirikuvernööri Raimo Torvela.

Merenhelmien 
aktiivinen 
syyskausi

LC Kemin ja Merenhel-
mien kokousedustajat 
Pekka Vataja ja Anne 
Sipola ottivat piirikuver-
nööripariskunnan vastaan 
leirintäalueella kukkater-
vehdyksin.

Kalajoen kokouksen juh-
lavassa lippukulkueessa 
piirin lippua kantoi
I varapiirikuvernööri 
Veijo Nurmikumpu.

LC Kemin ja Kemi/Me-
renhelmien kokousedus-
tajat saapuvat joukolla 
Kalajoen kokoukseen: 
Eija Karjula, Pekka Vata-
ja, Anne Sipola, Esa Frant 
ja Simo Pekka Sipola. 

Aluefoorumi 
Kemissä Hotelli Palomestarissa. Vierailijoina Liiton pj. Aarne 
Kivioja ja puolisonsa Tuula. Pj puolisoineen kävivät myös 
Kemin ympärivuotisessa LumiLinnassa sekä Senioripuistossa 
yhdessä klubilaisten kanssa.

Seppeleenlasku Sankarihaudalle yhdessä LC Kemin kans-
sa 6.12. Joulukuun kuukausitapaaminen/pikkujoulu 15.12. 
Tapaamisessa vierailulla Piirikuvernööri Raimo Torvela. Kat-

saus puolivälin tilanteeseen piirikuvernöörikaudella ja uusien 
aktiviteettien esittelyä. Maistuva riisipuuroateria kera joulu-
torttukahvien siivitti vuoden loppuun jäsenistöä.

Tiivistelmä sihteeri Teija Filpuksen vuosikatsauksesta
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Järjestetty jo yli 30 vuotta 
Yksi Lapin vanhimmista Lions-tapahtumista 
Messutuotoista jaettu jo lähes 300.000 euroa: 

+ Lasten ja nuorten hyväksi, 
+ Sotaveteraaneille ja vanhuksille 
+ Punainen Sulka -keräyksiin 
+ Kansainvälisiin avustuskohteisiin

 Tervetuloa Posiolle!

POSION MESSUT 
22.–23.2.2020

Porkka Finland Oy
Kemijärvi – Puhtaasti Koillismaalta –

L-piiri on Suomen pohjoisin 
ja pinta-alaltaan suurin piiri. 
Piiri kattaa Lapin maakun-
nan lisäksi Pohjois-Pohjan-
maan maakunnasta Koillis-
maan kunnat eli Kuusamon, 
Pudasjärven ja Taivalkosken.

Pohjoisimman Inarin ja 
eteläisimmän Pudasjärven 
klubin välimatka on 499 ki-
lometriä. Se on sama mat-
ka kuin Lahdesta Ouluun ja 
läänin etelärajalta Simosta 
4-tietä pitkin on yhtä pitkä 
matka Helsinkiin ja Nuor-
gamiin.

Piiriin kuuluu kaiken 
kaikkiaan 39 lionsklubia, joi-
den jäsenmäärä on yhteensä 
1024 henkilöä.

Pienimmällä klubilla on 
alle 20 jäsentä ja suurimmal-
la on liki 50 jäsentä. Klubeis-
ta miesklubeja on 13, nais-
klubeja 8 ja yhteisklubeja 

Piirihallitus 2019–2020

Piirihallitus kokontui 
ensimmäiseen ko-
koukseensa Ylläksen 
Äkäslompolossa.

Osalle pilkkiminen 
ja saalis on pääasia, 
mutta osa nauttii 

luonnosta, omista eväistään, 
leppoisasta kelistä ja aurin-
gosta tai mukavista kavereis-
ta. Tyhjä kalapussi ei tunnel-
maa pilaa. Jossain porukassa 
juttua piisaa, mutta osa ha-

Martin pilkki Luostolla kutsuu – joka vuosi
Koko perheen ulkoilupäivästä hyvä mieli

Luoston Ahvenlammella Martin Pilkki tapah-
tuma on tunnelmaltaan käsin kosketeltavan 
leppoisa. Siellä on kiireetön olo, jota tänä päi-
vänä monen on vaikea löytää. Istutpa sitten 
pilkkireiän äärellä tai Pilkki Pubissa. Kaikkien 
ei tarvi pilkkiä jos ei halua. Voi vain olla ja 
nauttia  kuka mistäkin. 

luaa nauttia hiljaisesta istus-
kelusta omissa oloissaan tai 
Gourmet-kokkien ruoka-
pisteisteissä nauttien näiden 
antimista luonnon helmassa. 
Nautinnoille täydennystä saa 
elävästä musiikista ja huu-
moriviihteestä tai shoppai-
lusta alueen myyntipisteissä. 

Rentouttava päivä 
– paras palkinto
Kuinka moni ihminen stres-
saavan kiireisen elämänme-
non keskellä tarvitsee juuri 
tällaisen päivän. Päivän päät-
teeksi voi samassa hengessä 
todeta, että tärkeintä ei ole 
voitto vaan hyvät palkinnot. 
Kaikki eivät voi voittaa ka-
lakisaa isolla vonkaleella, ar-
pajaisten autoa tai mönkijää, 
mutta tämä päivä antaa jo-
kaiselle parhaana palkintona 
hyvän mielen. 

Yhteistyöllä 
onnistunut 
tapahtuma
Lion Martti Kumpulaisen 
ideoima ja hänen mukaan-
sa nimetty Lions Club So-
dankylän  aktiviteetti on kas-
vanut ja jalostunut todella 
monipuoliseksi koko per-
heen tapahtumaksi. Väkeä 
saapuu tapahtumaan vuosi 
vuodelta yhä kauempaa, jo-
pa ulkomailta Espanjasta ja 
Brasiliasta saakka. Tapahtu-
maan osallistuu hyvinkin yli 
3000 henkeä ja pilkkijöiden-
kin määrä on lähestymässä 
2000 pilkkijän rajapyykkiä. 
Varsinaisia pilkkiarpoja on 
vuosittain myyty noin 7000 
kappaletta. Joka vuosi on ka-
laa noussut 70 – 180 kiloon 

asti ja voittajalle jopa yli kuu-
si kiloa.

– Tapahtuman toteutta-
jiksi olemme järjestelyihin 
ja ohjelmatalkoisiin saaneet 
paikallisten yritysten lisäksi 
laajalla rintamalla yhdistyk-
siä ja järjestöjä talkoojouk-
koineen. Näin mittavan ta-
pahtuman toteuttaminen ei 
meiltä onnistuisi yksin klu-
bin voimin. Voimme tarjo-
ta näin mukana talkoilevil-
le avustuksia tapahtuman 
tuotosta, kiittelee yksi ta-
pahtuman markkinointiasi-
oista huolehtiva puuhamies 
lions-klubin leijona Seppo 
Törmänen. Hänen mukaan-
sa Lions Club Sodankylä on 
vuosittain ohjannut Martin 
Pilkeistä kertyneet varat pai-
kallisesti hyviin tarkoituksiin 
lasten ja nuorten sekä van-
husten toiminnan tukemi-
seen.

Siispä suuret kiitokset LC 
Sodankylän leijonille loista-
vasta tapahtumasta. Lähim-
mäisten palvelua voi tehdä 
monin tavoin, tässä se toteu-
tuu monitasoisesti parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Kuva ja teksti 
Kari Heikkilä

(mies- ja naisjäseniä) 18. Pii-
rin vanhin klubi LC Rova-
niemi (nro 12) on perustettu 
1.4.1954 
ja lopetettu kesä-
kuussa 2019. Jäsenet 
ovat siirtyneet LC Rova-
niemi/Lainakseen. Liitän-
näisklubi LC Posio/ Livo 
on perustettu 13.4.2010.

Tuorein piirin klubeista 
on naisklubi LC Rovaniemi/ 
Ronjat, jonka perusta-misko-
kous pidettiin 30.10.2014.

L-piiri koostuu 3 alueesta 
ja 9 lohkosta

1. alue - 2 lohkoa - 6 klubia
2. alue - 4 lohkoa - 17 klubia
3. alue - 3 lohkoa - 16 klubia

KEMIJÄRVI
PELLO

POSIO

KOLARI
PELKOSENNIEMI

SODANKYLÄ
KITTILÄ

MUONIO

ENONTEKIÖ

INARI

IVALO

ROVANIEMI

RANUA

YLITORNIO

TERVOLA

KEMINMAA

TORNIO

KEMI
SIMO

TAIVALKOSKI

KUUSAMO

PUDASJÄRVI

  

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

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

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

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

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

LOHKO 2
LC KEMIJÄRVI
LC KEMIJÄRVI/KAARNIKKA
LC PELKOSENNIEMI

L-PIIRIN KLUBIT

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

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

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

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

I Alue

II Alue

III Alue

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

LAPPI JA KOILLISMAA

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

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

Pohjoisimman Inarin ja eteläi-
simmän Pudasjärven klubin 

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

P iiriin kuuluu kaiken kaikkiaan 41 
lionsklubia, joiden jäsenmäärä on 

yhteensä lähes 1100 henkilöä. Pienimmällä klubilla on alle 20 
jäsentä ja suurimmalla on liki 50 jäsentä. Klubeista miesklubeja 
on 13, naisklubeja 8 ja yhteisklubeja (mies- ja naisjäseniä) 20. 
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Kaikki ohjeistukset löytyvät 
netistä kuin myös Lion-kir-
jasta. Tässä kuitenkin uute-
na sääntöihin tullut kohta 3:

3. Toimikuntapuheenjoh-
 tajan myöntämä ARS-
 ansiomerkki
Ansiomerkki on tarkoitet-
tu piirin AR-toimikuntapu-
heenjohtajan käyttöön. An-

siomerkki voidaan myöntää 
aktiiviselle lionsklubin jä-
senelle, joka on edistänyt 
säätiön toimintaa. Toimi-
kuntapuheenjohtaja voi 
lions-kaudella palkita piiris-
sään enintään 3 eri klubin 
jäsentä.   

Ansiomerkkiä ei voida 
myöntää henkilölle, joka 
toimintavuonna on palkittu 

Palkitsemistavat ja menettelyt 
– yksi uusi lisäys

Vuoden aikaan nähden harvinaisen 16 astei-
nen lämmin ilma helli lauantaina 31.8. Pudas-
järven Jyrkkäkoskella 11. kertaa järjestettyjä 
veden, valon ja tulen juhlaa venetsialaisia. 

LC Pudasjärven ja Pudasjärven Urheilijoiden yhteisvoimin 
järjestämä tapahtuma on muodostunut perinteeksi, johon 
ihmiset tulevat tapaamaan tuttuja sekä nauttimaan laaduk-
kaasta musiikista. 

Tanssisalissa yleisöä viihdytti tällä kertaa kuusamolainen 
tanssiorkesteri Tukkijätkät, Revontuli-discossa levyjä soitte-
li Dj Winski. 

Pro Ritari – kun on aika palkita

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

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

Arne Ritari –säätiö sr

Suomalaisen lionstyön tukena

www.lions.fi

Seuraa meitä Facebookissa 

Venetsialaiset LC Pudasjärven 
toiminnan kohokohta

Karaoken finaali
Ulkoesiintymislavalla karaokea emännöi Maarit Hallikainen 
ja veti myös kesän huvikeskuksen tanssi-iltojen karaokefinaa-
lin. Finaaliin osallistuneesta kuudesta laulajasta kisan voitti 
pudasjärveläinen Maarit Kokko. Tuomareiden, Keijo Piirai-
sen, Lasse Aaltosen ja Katri Virtasen mukaan voitto heltisi 
tasaisella varmalla esiintymisellä ja äänen käyttö oli hallussa. 

Palkinnoille pääsi lion Markku Vitikka Iistä ja kisaan 
osallistui myös puoliso Tarja Perttunen 

Monipuolista ohjelmaa
Ulkona pihalla hikimajan seinustalla toimi ruokaravintola, 
josta sai ostaa paikallisen Niemitalon Pekan ja Akin valmis-

tamat ateriat. Tämän lisäk-
si alueella oli myös kioski ja 
grilli sekä kolme baaria pal-
velemassa yleisöä. 
Pudasjärven Urheilijat vas-
tasi tapahtumassa järjestyk-
senvalvonnasta, valaistus- ja 
pyrotekniikasta yhdessä LC 
Pudasjärven kanssa. Illalla 
ohjelmaan kuului myös ko-
kon polttaminen Seppo Ku-
kan ja LC Pudasjärven toi-
mesta sekä ilotulitus, jonka 
hoitivat monivuotisella ko-
kemuksella Kauko Tervo-
nen ja Marko Koivula. 

Järjestelyt kunnossa
Tapahtumaan oli ilmainen 
LC- Pudasjärven kustantama 
bussikuljetus, joka ajoi puo-
len tunnin välein Kurenaluk-
selta Jyrkkäkoskelle ottaen 
kyytiin myös väliltä. Jyrk-
käkosken peruskunnostettu 
tanssilattia sai kehuja hyvästä 
kunnostaan ja liukastetta sai 

Illan talkootyöhön osallistuneet leijonat kokoontuivat illan aluksi Pudasjärvi-viirin nostamiseen salkoon. Viiriä 
nostamassa presidentti Juha Timonen ja past presidentti Pentti Kinnunen.  

Iistä olivat saapuneet karaokefinaaliin lion Markku Vitikka ja puoliso Tarja Perttu-
nen.

Talkoilla rakennetun kokon polttaminen on kuulunut 
Venetsialaisiin jo 11 kertaa. 

kenkiin useista eri kohdista. Valotaulu seinällä ilmoitti, että 
oli sekahaku. Naisten hakemiselle oli oma tunti. Illan lopuksi 
arvottiin pääsylippujen kesken 500 euron matkalahjakortti. 
Venetsialaiset ovat myös tänä vuonna lauantaina 25.8. 

Heimo Turunen

•••••

tai palkitaan säätiön muulla 
huomionosoituksella.

Kun AR-toimikuntapu-
heenjohtaja tilaa säätiön asia-
mieheltä ARS-ansiomerkkiä, 
tulee hänen mainita huomi-
onosoituksen saajan nimi ja 
klubi. Säätiön asiamies pitää 
luetteloa ARS-ansiomerkki-
en saajista.

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

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

Arne	Ritari	–säätiö
Arne Ritari -säätiö
Suomalaisen	lionstyön tukena

Aarne	Ritari	–säätiö

www.lions.fi

Onnittele tapahtumaa 
upealla

Lionsadressilla

Aarne Ritari -säätiö
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Tavoite on haastava 300 miljoonaa dollaria, jolla vahvis-
tamme palveluvoimaamme sekä vie työtämme uusille 
alueille. Tuemme taistelua diabeteksen ja lasten syö-

päsairauksien torjumiseksi. Kannustamme kaikkia L-piirin 
klubeja osallistumaan tähän kunniakkaaseen ja kunnianhi-
moiseen keräykseen. Pienetkin lahjoitukset voivat auttaa pe-
lastamaan monen lapsen elämän tai näkökyvyn.

Monta tapaa osallistua
Keräyksen jäsenkohtainen tavoite on keskimäärin 250 US$, 
kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Lion tai klubi voi edistää 
sitä tiedottamalla kampanjasta, maksamalla klubin aktiviteet-
titililtä, tai lahjoittamalla itse. 

Erityisesti maailmalla suositellaan kuukausilahjoituksia, 
joiden toivotaan jatkuvan kampanjan jälkeenkin. Myös ul-
kopuolisia lahjoittajia pyydetään mukaan.  

Kaikki lahjoitukset kerryttävät jäsenen tai klubin Melvin 
Jones Fellow -tiliä. Perinteisten palkintojen MJF-jäsenyyksien 
ja progressiivisten jäsenyyksien  lisäksi kampanjassa jaetaan 
monia muita kampanjapalkintoja klubeile ja lioneille. 

Kaikki lahjoitukset siirretään suoraan LCIF:n tilille. Hel-
poin  ja varmin tapa luottokortti- tai PayPal-maksu LCIF-
säätiön sivuston kautta, joka on myös suomen kielisenä. 

Kampanja 100: LCIF PALVELUVOIMAA

Melvin Jones -jäsenyys on tunnustus kansainvälisestä avustuslahjoituksesta. Se myön-
netään henkilölle, jonka puolesta esimerkiksi oma lionsklubi on tehnyt lahjoituksen. 
Uudet Melvin Jones-jäsenet Jouni Jakovlev (vas.) ja Matti Alanärä saavat tunnustuk-
sen Reijo Virkkulalta ja Veijo Nurmikummulta.

Pirkko Polven löi ritariksi Hilkka Paloniemi LC Pohjanakat Kuusamo. Tilannetta 
avustamassa taustalla hallituksen jäsen Aila Helve ja klubipresidentti Maaret Ihme. 

Ritarin arvo Pirkko Polvelle
LC Pudasjärvi Hilimat aloitti 16.9.2019 kauden toiminnan juhlien. Arne ritari säätiö oli 
myöntänyt klubin perustajajäsenelle Pirkko Polvelle ritarin arvon, järjestysnumeroltaan 2114. 
Hän on pyyteettömästi hoitanut vuosien myötä klubin eri vastuutehtäviä ja aktiviteettejä. 
Erityispanoksen hän on antanut Hyvän Olon Messujen järjestelyissä. Ritariksi lyönnin suo-
ritti Hilkka Paloniemi Kuusamosta, joka on aikanaan ollut perustamassa LC Pudasjärvi Hi-
limat klubia. 

Samassa kokouksessa otettiin vastaan myös uusi jäsen Ilona Ritola klubiin. Tilaisuudessa 
esiintyi kanttori Keijo Piirainen.

Kansainvälinen Lionsjärjestö ja lions toiminta 
maailmassa täyttivät sata vuotta samana vuon-
na 2017 kun me juhlimme itsenäisen Suomen 
satavuotisjuhlaa. Lions järjestö ja 50-vuotias 
Lionien oma säätiö; Lions Clubs International 
Foundation, LCIF, käynnisti Las Vegasin maail-
mankokouksessa 2018 kolmivuotisen keräyksen.

Avustukset myös Suomen kohteisiin
LCIF ja Kampanja 100 ei ole vain kansainvälistä avustusta. 
Kampanjan yhteydessä kannustetaan klubeja ja piirejä myös 
hakemaan avustuksia omaan toimintaansa. Uusina ovat Dia-
betes-, Leo- sekä klubin/piirin paikkakunnan kehittämisa-
puraha (15% palautus vähintään 5.000/10.000 US$ koko-
naissummasta).

Me unohdamme usein kuinka paljon LCIF on auttanut 
myös Suomessa ja suomalaista lions toimintaa. Esimerkik-
si Lapuan Patruunatehtaan räjähdyksen jälkeen 1976 sekä 
Näkövammaisten Iiris-keskuksen valmistumisen yhteydes-
sä unohtamatta Suomen Lions toiminnan suurhankkeen Sri 
Lankan Silmäsairaalan rakentamisessa ja varustelussa ja mo-
nissa sotainvalidien sairaskotien hankinnoissa. Me suomalai-
set olemme saaneet LCIF:ltä apurahoja yhteensä jopa noin 
1.5 miljoonan dollarin edestä.

Kampanja 100 ja keräys tavoitteemme onnistuminen aut-
taa meitä palvelemaan ja auttamaan taas miljoonia ihmisiä ja 
lisää luotettavuuttamme yhteistyö kumppaniemme silmissä 
ja tulee pitämään LCIF-säätiön tulevaisuudessakin maailman 
luotettavimpina avustus- ja palvelujärjestönä.

Suomalaisten osuus tuosta kokonaissummasta tulee ylit-
tämään miljoona dollaria. Meidän kokonaistulosta heiken-
tää juuri ennen tätä keräyskampanjaa päättynyt kotimainen 
suurkeräys Punainen Sulka 2017 ja nyt samanaikaisesti to-
teutettava yhteistyö ja varainkeräys Lasten Klinikoiden kum-
mien kanssa.

Melvin Jones jäsenyys tunnetuin
L-piirissä LCIF tunnetaan edelleen parhaiten Melvin Jones 
jäsenyyksistä, mikä onkin säätiön korkein kunnianosoitus, 
jonka säätiö voi myöntää. L-piirissä on Melvin Jones jäse-
nyyksiä jo yli 270. Vuoden 2019 aikana Melvin Jones jäse-
nyyden ovat saaneet vastaanottaa: Veli-Matti Alanärä ja Jouni 
Jakovlev, LC Keminmaa. Esa-Juhani Eskelinen, LC Rovanie-

mi/Lainas.  Aarne Jänkälä, LC Rovaniemi/Ounasjoki.  Reijo 
Väisänen, LC Rovaniemi/Ounasvaara. Klaus Kulju, LC Tor-
nio/Raja.  Emma Mälkiä, LC Posio (ei Lion). 

Matti Mälkiä
LCIF-Piirikoordinaattori /107-L

LC  Posio

Emma Mälkiälle luovutettiin Melvin Jones jäsenyys ja 
aivan aiheesta – tunnustuksena ahkerasta osallistumi-
sesta Lions-tilaisuuksiin isänsä Matti Mälkiän matkas-
sa alle seitsemän vuoden ikäisestä aina Etelä-Korean 
Busania myöten.

L A P I N  L E I J O N A  •  2 0 2 0

TP24

L A P I N  L E I J O N A  •  2 0 2 0


