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Hienoa lionsmatkaa – tapaamisia 
– ystäviä – kokemuksia – kovaa työntekoa

Kaikki alkoi siitä, kun mä lopputilin sain…  Samana päivänä 
tosin alkoivat ansaitut eläkepäivät. Yhtäkkiä minulla oli huo-
mattavan paljon vapaa-aikaa.  Olin ollut vuosia lion-aktiivi ja 
tarjoutui tilaisuus astua suurempiin saappaisiin tässä hienos-
sa liikkeessä.  Kun kävi ilmi, että kuvernöörikoulutus huipen-

tuu Torontossa, niin asia oli päätetty minun puolestani.  

Perinteinen yhteiskuva kansainvälisen presidenttiparin Joe ja Joni Prestonin kanssa.

Koulutuksen alkutaipa-
leella jo jonkun verran 
tutuksi tullut poruk-

ka matkasi, matkan järjeste-
lyihin liittyneiden erilaisten 
hankaluuksien jälkeen, koh-
ti kansainvälistä tapahtu-
maa.  Toronto on upea kau-
punki, jossa mm. tapasimme 
kanadansuomalaisia leijonia.  
Pistäydyimme mm. Hockey 
Hall Of Famessa ja vierailim-
me läheisillä Niagaran puto-
uksilla.

Itse koulutus oli huikea 
kokemus, jossa tiivistyivät lei-
jonaliikkeen perusperiaatteet 
- hyvä henki, usko tulevaan, 
yleismaailmallinen hyvänte-
keväisyys, kova työnteko.

Maaseutunäyttelystä 
maakunnan 
eläinmaailmaan
Kuvernöörin kausi alkoi var-
sinaisesti Pellon piirihallituk-

sesta.  Osallistujia oli huikeat 
51, ja kokouksen ohessa he 
pääsivät tutustumaan joka 3. 
vuosi toteutettavaan Pellon 
maaseutunäyttelyyn.

Siitä alkoivat vierailut 
piirimme 42 klubiin.  Tähän 
mennessä on käytynä 33 ko-
kousreissua, joilla olemme 
kohdanneet paljon leijonia, ja 
muita eläimiä.  Poroja tieten-
kin on kohdattu tokkatolkul-
la. Supikoira yllätti Kiilopään 
korkeudella ja hirvi Inarissa.  
Saukko oli korpin ruokana 
maantiellä, kettu metsän reu-
nassa riekon perässä.  Kaltais-
tani lintubongaria ilahdutti-
vat pyyt, metsot, teeret, kurjet 
ja monet muut tienvarren sii-
vekkäät. Pitkien ja pimeitten 
taipaleitten varrella matkalai-
sia virkistivät komeat revon-
tulet, joita tämä syksynä oli 
poikkeuksellisen paljon.

Matkojen takaisten ku-

vernööritapaamisten muka-
va ”sivutuote” on ollut yö-
pymiset tyttäremme kodissa 
mennentullen. Ajoittaisesta 
kiireen tunnusta huolimat-
ta on tavattu kolmea lapsen-
lastamme, heidän äitiään ja 
isäänsä, sekä koiraansa ja kah-
ta kissaansa ehkäpä ”normaa-
lisyksyä” useammin.

Lajitovereitani, leijonia, 
olen tavannut reissuillani eni-
ten, ja sehän näitten matko-
jen tarkoitus onkin.  Erityisen 
mukavaa on ollut nähdä uu-
sia lauman jäseniä - Strengh-
ten the pride - lähes joka vie-
railulla! 

Tervetuloa Ronjat!
Uuden klubin perustamista, 
eli charter juhlaa, vietettiin 
Rovaniemellä 1.2.2015. Ter-
vetuloa,  Ronjat Palvelemaan 
Yhdessä, naisenergiaa tarvi-
taan!  Sen olen huomannut 
myös piirikuvernöörin tehtä-
vässä, jossa rakas vaimoni Soi-
li on ollut korvaamaton tuki 
niin kartanluvussa, kirjurina 
kuin kannustajana.  Soili on 
hoitanut piirin puolisotoi-
mintaa kauden aikana - sii-
täkin hänelle suuret kiitokset!

Meillä leijonilla on ”Mon-
ta tapaa tehdä hyvää” - pie-
niä arjen tekoja, isoja tapah-
tumia ja kaikkea siltä väliltä.  
Siihen me tarvitsemme teki-
jöitä.  Siksi yksi kuvernööri-
kauteni teemoista on jäsen-
hankinta ja jäsenistä huolen 
pitäminen.  Lions toiminta 
pitää saada näkyvämmäk-
si, jotta jäsenyys houkuttaa.  
Klubin toiminnan sisältö voi 
olla muutakin kuin kokous-
tamista.  Esimerkiksi Rova-
niemi/Alakemijoen klubissa 
vuoden teemana on hyvin-
vointi, fyysinen ja henkinen, 
ja siihen käytetään aikaa jo-
kaisessa kuukausikokoukses-
sa.  Klubivierailun aikana tuli 
tunne, että tänne pitää pääs-
tä uudestaan!  Toimintatapa 

on jokaisen vapaasti kopioi-
tavissa ja sovellettavissa.  On 
tärkeää, että viihdymme ja 
virkistymme yhdessä, sillä se 
näkyy suoraan hyväntekeväi-
syystyössämme.  

Kansainvälinen 
vieras Lappiin 
lionshuipulta
Yksi yhteishenkeä kohotta-
vaa ja mieltä virkistävä tekijä 
ovat yhteiset juhlahetkemme.  
Klubien vuosijuhlat, jokavuo-
tinen Barents-konferenssi ja 
liiton vuosikokous ovat lions-
vuoden kohokohtia, joihin 
kannattaa osallistua.  Tämä 
vuoden Melvin Jones/Arne 
Ritari -juhlaa vietettiin Pel-

lossa, jonne kutsuttuna oli 
mm. lionsjärjestön kansain-
välinen varapresidentti Dr. 
Jitsuhiro Yamada Japanista.

On mukavaa, että arvo-
valtaista väkeä saadaan pie-
nillekin paikkakunnille.  Se 
myös osoittaa, että Lappi on 
tärkeä lenkki lionsketjussa.  
Kanadassa tapasin kansainvä-
lisen presidentin Joe Presto-
nin.  Hänkin korosti jokaisen 
klubin merkitystä aatteellem-
me.

Pienistä puroista 
voimakas virta
Kauteni aikana olen kokenut 
monenlaista; tavannut lions-
johtajia, käynyt Niagaran 

putouksilla, ihastellut suur-
kaupungin valoja, mutta yk-
si hienoimmista hetkistä oli 
vierailulla kotoani mitattuna 
kaukaisimpaan klubiin.  Is-
tuimme kokoustilassa, jonka 
isojen ikkunoitten takana vir-
tasi vapaa Juutuanjoki.  Joki 
polveili koskenpoikasina läpi 
inarilaisen maiseman.  Joen 
vedenalaiseen elämään pää-
si tutustumaan videon väli-
tyksellä - taimenen vonka-
leet molskivat kameroiden 
ohi vastavirtaan.  Ajattelen, 
että lionstoiminta on kuin 
joki.  Pienet purot yhdisty-
vät suuremmiksi virroiksi ja 
muodostavat lopulta yhden 
suuren joen.  Joki antaa elin-
voimaa ja energiaa.

Kiitokset lukuisista ta-
paamisista, uusista ystävistä 
ja hienoista kokemuksista, 
joita varmasti tulee lisää vie-
lä kauden jatkuessa kesäkuun 
loppuun.

Tapaamisiin arjen 
ja juhlan hetkinä!
Markku ja Soili Ilmavirta 
Kuvernööripariskunta
LC Pello

Virallinen osuus ja asettuminen kuvaan kansainvälisen presidenttiparin kuvaan Joe ja 
Joni Prestonin seuraan.

Toronton kadulla iski halu testata, miten mahtaa toimia 
tuo meidän sloganimme ”just ask”. – Ei toiminut tällä 
kertaa.

Niagaran putouksella saimme hetken istahtaa ja nauttia 
huumaavasta putouksen pauhusta – lämmintä riitti.
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Kauko Niemelä LC Sodankylä
Syntynyt 1.12.1949 Muoniossa
Eläkeläinen
Puoliso Paula Huru , eläkeläinen

Lions-toiminta klubissa
• Liittynyt Lions Club Rovaniemi/Alakemijoen jä-

seneksi 1973
• Siirtojäsenenä LC Savukoski 1976
• Siirtojäsenenä LC Sodankylä 1980
• Klubin presidentti 1987–1988
• Klubin sihteeri 1999–2000
• Klubin presidentti 2009–2010
• Klubin sihteeri 2010–2011
• Klubin rahastonhoitaja 2012–2015
• Toiminut kaikissa klubin sisäisissä tehtävissä

Lions-toiminta L-piirissä
• Lohkon puheenjohtaja 1989–1990
• Alueen puheenjohtaja 1990–1991
• Lohkon puheenjohtaja 2012–2013
• 2. VDG ja alueen puheenjohtaja 2013–2014
• 1. VDG 2014 - 2015
• Opas-lion koulutuksessa 2012

Muuta
• 100 % lion vuodesta 1973
• Melvin Jones -jäsen 2008
• L-piirin vuoden lion 2008–2009
• 1 ruusukkkeen ansiomerkki 2010
• 40 v. ansiomerkki 100 % 2010
• 100 % presidentin ansiomerkki 2009–2010
• Erittäin hyvän klubipresidentin palkinto 2009–

2010
• Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto 2011
• L-piirin vuoden lion 2012–2013
• Lionsritari 2013
• Sri Lankan Lions-ystävien seuran jäsen
• Lisäksi piirikuvernöörin ja presidentin myöntämiä 

tunnustuspalkintoja

Osallistuminen
• Liiton vuosikokous 7 kertaa
• Barents konferenssi Karasjok 2013

Markku Kylmälä LC Simo
Syntynyt 11.02.1951 Simossa
Käynnissäpitomestari, Botnia Mill Service
Puoliso Raija

Lions-toiminta klubissa
• Liittynyt klubiin 1991
• Sihteeri 1993–1994
• Presidentti 1998–1999
• Rahastonhoitaja 2000–2001
• Presidentti 2008–2009
• Rantailtatoimikunnan vastaava 1993– 

Lions-toiminta L-piirissä
• Lohkon puheenjohtaja 2006–2007
• Alueen puheenjohtaja 2007–2008
• Juhla- ja kokousvastaava pj 2009–210

Muuta
• 100 % lion vuodesta 1991
• Melvin Jones-jäsen 2008
• Erittäin hyvän presidentin palkinto 2000
• 100 % presidentin ansiomerkki 2012
• Piirikuvernöörin ja presidentin myöntämiä tun-

nustuspalkintoja
• Sri Lankan Lions-ystävien seuran jäsen 

Piirikuvernööri-
ehdokas

2015–2016

I VarapiirikuvernööriehdokasI I Varapiirikuvernööriehdokas

Eino Majava   LC Kemijärvi
Syntynyt 08.03.1949
Eläkkeellä
Puoliso Hilkka, eläkkeellä

Lions- toiminta klubissa
• Liittynyt LC Kemijärvi Koillitunturit jäseneksi 

24.04.1995
• Siirtojäsenenä LC Kemijärvi 2011
• Klubin sihteeri 1996 – 1997
• Punainen sulka vastaava 1997 - 1998
• Klubin presidentti 2000 - 2001
• Klubin 1. varapresidentti 2008 – 2009
• Klubi presidentti 2009 - 2010
• Klubin 2 varapresidentti 2013 – 2014
• Klubin sihteeri 2014 – 2015
• Toiminut kaikissa klubin sisäisissä tehtävissä

Lions toiminta L – piirissä
• Lohkon puheenjohtaja 2001 – 2002
• Lohkon puheenjohtaja 2010 – 2011
• Alueen puheenjohtaja 2011 – 2012

Osallistuminen
• Osallistunut 11 kertaa liiton vuosikokoukseen

Liiton varapuheenjohtaja (VCC)  
ehdolla ovat

PDG Jarmo Rastas
LC Rovaniemi Lainas
107 L-piiri

DG Heikki Hemmilä
LC Ylivieska
107 O-piiri

Kansainvälinen 
johtaja (ID) 
ehdolla ovat

PCC ja PGS 
Markus Flaaming
Liiton puheenjohtajana 
2002-2003

PCC Heimo Potinkara 
Liiton puheenjohtaja 
2011-2012

PCC Seppo Söderholm
Liiton puheenjohtaja 
2012-2013.

Nykyinen 
varapuheenjohtaja 
Jari Rytkönen

Liiton 
puheenjohtaja

Muuta 
muistettavaa:

Piirihallituksen kokous ja 
piirin vuosikokous ja vuosi-
juhla Pellossa 25.4. 

Barents konferens 
toukokuussa Ruotsin Skel-
lefteåssa

Liiton vuosikokous
Vuokatissa 12.–14.6.

Vuokatissa valitaan ohessa 
olevista ehdokkaista:
• Liiton puheenjohtaja
• Liiton varapuheenjohtaja
• Kansainvälinen johtaja

IPCC Asko Merilä 
Liiton puheenjohtajana 
2013-2014

CC Tuomo Holopainen 
Liiton puheenjohtajana 
istuvalla kaudella 
2014-2015
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Kokouksen valitsemana 
piirin tulevan kauden 
2014-2015 kuver-

nööri on Markku Ilmavirta 
Lions Club Pellosta sekä 1. 
varapiirikuvernööri  Kauko 
Niemelä LC Sodankylästä ja 
2. varapiirikuvernööri Mark-
ku Kylmälä LC Simosta.

Lionit auttavat   
rajoja murtaen
– Te lionit olette viisaasti ra-
janneet tämän pohjoisen L-
piirin käsittämään myös mm. 
Kuusamon, Taivalkosken ja 
Pudasjärven alueet, sillä me 
koemme niin maisemallises-
ti kuin matkailullisestikin 
kuuluvamme Lappiin, kiit-
teli Kuusamon kaupungin 
tervehdyksen kokousväelle 
esittänyt kaupunginvaltuus-
ton pj. Pauli Saapunki.

Ihmisestä välittäminen ei 
tänä päivänä Pauli Saapun-
gin mielestä läheskään aina 

toteudu tässä kovaksi muut-
tuneessa maailmassa, missä 
raha tahtoo aina olla etusijal-
la.  ”Leijonat” tekevät tässä 
mielessä todella tärkeää työ-
tä rajoja murtaen, heikkoja ja 
vähäosaisia auttaen sekä näin 
yhteenkuuluvuutta lisäten. 
Työsarkaa tässä rajoja ylit-
tävässä työssä tulee varmasti 
riittämään jatkossakin.

– On ollut hienoa nähdä, 
miten monipuolista työtä, 
varainhankintaa ja palvelu-
toimintaa piirissämme teh-
dään kaikkiaan 44 klubissa 
yli 1200 lionin voimin. Vaik-
ka lionit ovat täällä toimineet 
mm. Rovaniemellä jo yli 60 
vuotta, niin edelleen teke-
mämme työ on hyvin monel-
le tuntematonta. Vuosittain 
pelkästään erilaisin stipendein 
avustamme kaikkiaan useiden 
kymmenientuhansien euro-
jen edestä nuoria, vanhuksia, 
vammaisia, veteraaneja jne. 

Lisäksi talkoilemme palvelu-
aktiviteetein mm. polttopui-
ta tehden, aitoja rakennellen, 
vanhuksia ulkoiluttaen jne. 
pikkuaskarein, summailee 
oman kautensa tuntoja ku-
vernöörinä kesäkuussa päättä-
vä Raija Väre LC Kuusamo/
Pohjanakoista. Yhdessä puoli-
sonsa Timo Alleniuksen (pii-
rikuvernöörinä kauden 2003-
2004) kanssa he ovat myös 
L-piirin ensimmäinen kuver-
nööripariskunta.

– Klubien ja lionien toi-
mintaa pitääkin jatkossa en-
tistä rohkeammin viedä nä-
kyville ”turuille ja toreille” 
ihmisten pariin, innostaen 
tähän toimintaan mukaan 
lisää nuorta väkeä teemalla 
”Palvelua yhdessä”, kaavailee 
puolestaan kuvernöörin pes-
tiä tulevaksi kaudeksi hoita-
maan valittu Markku Ilma-
virta.

Kari Heikkilä

Piirikuvernööri Raija Väre onnitteli kokouksen valitsemia 
tulevien vuosien seuraajiaan Markku Ilmavirtaa, Kauko Nie-
melää ja Markku Kylmälää. 

Piirin vuosikokous Kuusamossa
Suomen pohjoisimman Lionspiirin L-piirin vuosikokous Kuu-
samon lukion auditoriossa lauantaina 26.4. keräsi paikalle eri 

puolilta laajaa piiriä vajaa sata ”leijonaa” puolisoineen.

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 sulla 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 150 euroa.

LC Tornio / Raja myy laut ta mies pat sai ta

Tuotteen voi tilata: 
Timo Seppälä puh. 0400 695 592

LEIJONA-
PUUKKO
Oiva lahja ”pyöreitä vuosia” 
täyttävälle!
Katso tarkemmin:
 www.lions.fi/district107-L/
YlitornioAavasaksa/

Tilaukset:
Paavo Heikka, puh. 040 770 8400
paavo.heikka@pp.inet.fi

LC YLITORNIO/AAVASAKSA

Utajärvinen Asko Me-
rilä luovutti Lions-
Liiton puheenjoh-

tajuuden varapuheenjohtaja 
Tuomo Holopaiselle Helsin-
gistä. 

Varapuheenjohtajaksi tu-
li Jari Rytkönen Uuraisilta. 
L-piirin piirin piirikuvernöö-
riksi nimettiin Markku Ilma-
virta (puoliso Soili) Pellosta. 

Oheisohjelmiin mm. tuu-
livoimaseminaari, mopoauto-
kilpailu ja bändikilpailu oli 
yleisöllä vapaa pääsy. 

Ensi vuonna kokoonnu-
taan vuosikokoukseen Sot-
kamon Vuokatissa, vuonna 
2016 Turussa, 2017 Joen-
suussa ja vuoden 2018 vuo-
sikokouspaikkakunnaksi ni-
mettiin Oulu. Kaupungista 
oli yli 20 hengen delegaatio 
esittelemässä kaupunkia ja 

Hyväntuulisten leijonien vuosikokous Porissa
Suomen Lions-Liiton 61.vuosikokous 

Porissa 6.-8.6. keräsi Poriin lähes 2000 
hyväntuulista leijonaa, puolisoita ja le-

oja, kokouksen sanon, ”Hyvällä tuulella”. 
L-piirin alueelta järjestettiin tapahtu-

maan yhteiskuljetus linja-autolla.

L-piirin väkeä juhlallisessa lippukulkueessa menossa suureen Karhuhalliin, jossa vuosikokoustapahtumat järjes-
tettiin. Tulevan kauden 2015-2016 piirikuvarnööriehdokas Kauko Niemelä, PDG Hilkka Paloniemi, LC Kemin 
presidentti Pekka Vataja, LC Simon Raimo Torvela (APJ )sekä LC Roi /Ounasvaara Erkki Kämäräinen. 

14 eri klubin lions-toimin-
taa kaupungin alueella. 

Luotettavasti, 
talkoohengessä 
palvellen
Uusi puheenjohtaja Tuomo 
Holopainen toi puheessaan 
suomalaisen lions-liikkeen 
arvoina palveluhalun ja aut-
tavaisuuden, talkoohengen, 
paikallisuuden, luotettavuu-
den, ihmisläheisyyden ja kan-
sainvälisyyden. 

–Teemme yhdessä työ-
tä lasten ja nuorten terveen 
elämän ja kehityksen tur-
vaamiseksi sekä ikääntynei-
den, perheiden, vammaisten 
ja muiden apua tarvitsevien 
tukemiseksi. Toiminta tarjo-
aa jäsenille mahdollisuuden 
toimia sosiaalisessa yhteisös-
sä, mahdollisuuden kehittyä 

ihmisenä ja kehittää johta-
mistaitoja sekä solmia kon-
takteja. 

Mainittakoon, että pu-
heenjohtaja Holopainen on 
lupautunut vierailemaan L-

piirin alueella useammassa eri 
tilaisuudessa ja tulee muun 
muassa juhlapuhujaksi en-

si maaliskuussa pidettävään 
LC Pudasjärven 50-vuotis-
juhlaan.

Kuva ja teksti Heimo Turunen

Tornion isännänviirejä 
saa jälleen!
Mökille tai lahjaksi. Kaikki viirien myynnistä 
kertyvät tulot menevät lyhentämättöminä 
torniolaisen nuorisotyön tukemiseen 
Lions-järjestön jakamina avustuksina.
LC Tornio/Pudas 

Uusi myyntipiste!
Soita, varaa ja nouda omasi:
Tornion Pikasuutari, Hallituskatu 5, Tornio
Matti Alaviuhkola, 040 7740 530
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T ätä artikkelia kirjoitta-
essani valmistaudum-
me 1. kansainvälisen 

varapresidentin Dr. Jitsuhiro 
Yamadan (Japani) Suomen 
vierailuun, joka suuntautuu 
L-piiriin 30.1.- 3.2.2015. Jär-
jestelyt ovat osaavissa käsissä 
piirikuverööri Markku Ilma-
virran ja entisen piirikuver-
nöörin Jarmo Rastaan joh-
dolla. Ohjelmassa on mm. 
MJF- ja Lions-ritari -juhla 
Pellossa, joulupukin tapaa-
minen, uuden klubin perus-
tamisjuhla, avantouintia ja 
muuta ulkoilua sekä yhteis-
työtahojen tapaamisia. 

Toimintaympäristöt 
haaste ja 
mahdollisuus
Kukapa osasi arvioida vuosi 
sitten millaisessa ympäristös-
sä toimimme keväällä 2015. 
Suomea koettelevat talous-
taantuma, rakennemuutok-
set, väestön keskittyminen 
kasvukeskuksiin ja työttö-
myys. Monia paikkakuntia 
on ravistellut ikävät talous-
uutiset, kun yritykset toinen 
toisensa jälkeen ovat ilmoit-
taneet lopettavansa toimin-
tansa. Venäjän ongelmat 
heijastunevat myös Lapin 
matkailukeskusten toimin-
taan. Idearikkaus, sinnikkyys 
ja positiivisuus ovat aina ol-
leet Lapin alueen menestyste-
kijöitä ja monet aikaisemmat-
kin ongelmat ovat kääntyneet 
voitoiksi, tosin ei aina yksilön 
kannalta. L-piirissä on hyvä 
henki ja tekemisen meininki, 
joten uskon menestykseen.

Kuten tiedämme, ei uu-
sia klubeja synny ilman hyvää 
suunnittelua, eikä nykyisten 
klubien yhteisöllisyys kehity 
itsestään.  Ennakoiva strategi-
nen kehittämistyö on toimin-
tamme elinvoimaisuuden ja 
menestymisen varmistamista 
pidemmällä aikavälillä. 

Kaikilla sektoreilla hal-
lintokulttuuri joutuu uu-
distamaan toimintansa 
asiakaslähtöisemmäksi ja 
joustavammaksi. Tämä kos-

kee myös Lions-toimintaa. 
Sisäisen toiminnan näkökul-
masta jäsen = asiakas. 

Jäsenohjelma     
Kysy yhtä – Pidä 
kaikki 
Uusia jäseniä on otettu vas-
taan kaikkialla. Jäsenhankin-
tavauhdista olen hyvin iloi-
nen, mutta kannan edelleen 
huolta suurehkosta jäsen-
poistumasta.  Me pystymme 
kääntämään jäsenkehityksen 
ripeään kasvuun, jos klubi-
kohtaisesti niin päätetään.  
Jäsenhankinta on loppujen 
lopuksi helppoa. Pitää vain 
muistaa kysyä jäseneksi. 

Kysy yhtä -periaate voi 
laajeta nopeastikin, kun uu-
det vähän aikaa mukana ol-
leet jäsenet alkavat kysellä 
omasta lähipiiristään uusia 
jäseniä. Jotta näin kävisi, tu-
lisi kummien tukea, ohjata ja 
rohkaista uusia jäseniä toimi-
maan aktiivisesti. Huolehdi-
taan siitä, että uudet jäsenet 
saavat vastuuta ja heitä kuun-
nellaan. Se on varmin tae säi-
lyttää heidät mukana.

Monille, varsinkin nuo-
remmille jäsenillemme, yksi 
tärkeä syy liittyä Lionsjärjes-
tön jäseneksi on se, että toi-
mintamme on kansainvälistä. 
Järjestömme kautta voi luoda 
hyviä suhteita ja saada hyviä 
ystäviä kaikkialta maailmasta.

 
Kiitosta ei pidä 
säästellä
Yhtä tärkeää kuin saada uu-
sia jäseniä, on huolehtia ny-
kyisen jäsenistön tyytyväi-
syydestä ja viihtyvyydestä. 
Varmistetaan, ettei heidän 
Lions-kipinä pääse sammu-
maan. Kiitos lienee yksi tär-
keimmistä motivointikeinois-
tamme.

       Perinteitämme kun-
nioittaen on ylläpidettävä 
kehittymistä, intoa ja sitou-
tumista, ei väkisin, vaan ren-
nolla ja innostuneella otteel-
la. Olen puhunut tiimityön 
puolesta, sillä kukaan ei pär-
jää yksin, mutta tiiminä on-

nistumme paremmin.   
Kevään viimeiset klubi-

kokoukset ovat hyviä hetkiä 
kiittää ja palkita aktiivisia 
lioneita sekä muistaa hei-
tä Lions-liiton ansiomerkeil-
lä, Melvin Jones -jäsenyydellä 
tai Arne Ritari -killan Lions-
ritari arvolla. Tiedot ansio-
merkeistä löytyvät Lions-
vuosikirjasta tai www.lions.
fi sivuilta.

Toivotan teille hyvää me-
nestystä lionstyössänne. Apua 
ja tukea tarvitsevia ihmisiä on 
paljon, joten lionien apua tar-
vitaan. 

Tuomo Holopainen
Puheenjohtaja

Toimintakaudesta on jäljellä useita kuukausia, joten 
ennätämme vielä tehdä paljon hyvää. Aktiviteettivalikoi-
ma mahdollistaa monien, jo tuotteistettujen palvelukon-

septien helpon soveltamisen paikkakunnalle sopivalla 
tavalla. Yhdessä tekeminen ja viihtyminen sekä apua 

tarvitsevien tukeminen antavat meille jokaiselle hyvän 
mielen ja motivaation osallistua Lions-toimintaan. Näis-
tä ja monista muista asioista olen puhunut useissa se-

minaareissa ja juhlissa sekä kirjoitellut LION-lehdissä ja 
blogeissani liiton sivuilla. 

Ajattele positiivisesti – uskalla toimia!  

Tuomo Holopainen esitteli Posion Barents konferensissa toukokuussa tulevan kauden toimintaa ja teemaa Strong 
together – Vahvempina yhdessä 

Paavo Rautiolla ja Tuomo Holopaisella riitti keskusteltavaa  Posion kesäisissä ranta-
maisemissa.

Tilaa numeroista
0400 532 301/Reijo
040 590 6441/Mika

www.seomaki.fi
pello@seomaki.fi
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Otfried Blümchen esitteli 
Suomen leijonien suur-
hankkeita, työtä ja saavu-
tuksia mm. Sri Lankassa.

Konferenssi aloitettiin osallistujamaiden ja USA:n ja 
LIONS lippujen saapumisella saliin. Lippujen kantajina 
toimivat oransseihin Posio-Lapin Taikamaa t-paitoihin 
pukeutuneet lapset piirikuvernööripari 2014–15 Ilma-
virrat lippujen keskellä.

Jarmo Rastas ja Erkki Kämäräinen esittelemässä 2016 
Rovaniemellä järjestettävää pohjoismaista NSR-kokous-
ta.

dokkaan kansainväliseksi pre-
sidentiksi Harri Ala-Kuljun 
kanssa. Näin saatiin viimein 

”Suomi Johtoon” kampanja 
vierailemaan ja esittäytymään 
myös Lapissa.

Tuomo Holopainen, tä-
män kauden lionsliiton pu-
heenjohtaja toi tilaisuuteen 
liiton tervehdyksen ja esitteli 
tulevan kauden suunnitelmia 
ja toimintaa.

Konfererenssi antoi 
uutta virtaa
Konferenssin tuloksina tai 
antina myös tämä meidän 
jo kauan harjoittama Ba-
rents-yhteistyö on otettu 
myös virallisesti Lions-liiton 
kansainvälisten asioiden toi-
mikunnan osaksi. Tällaisten 
tapahtumien tarkoitus lisätä 
kansainvälisiä suhteita, tie-

BARENTS-konferenssi uuteen nousuun

Jo 30 vuoden ajan Ruotsin, Norjan ja Suomen pohjoisimmat 
lionspiirit ovat kokoontuneet vuosittain yhteiseen, aiemmin 
Kalotti Konferenssina tunnettuun tapahtumaan. Kun Muur-
manskin lionsklubi saatiin mukaan, nimi vaihdettiin parem-
min koko aluetta kuvaavaksi Lions Barents Konferenssiksi. 

Tällä kertaa järjestelyvuorossa oli Suomi ja LC Posio ja ajan-
kohtana 23.–25.5.2015

K onferenssin suosio oli 
hiipumassa; osanot-
tomäärät vähenivät 

ja keväällä 2012 tapahtuma 
peruttiin jopa kokonaan vä-
häisten ilmoittautumisten 
johdosta.

Posiolla päätettiin jo alus-
ta asti konferenssin markki-
nointiin Suomessa myös 
muille kuin lapin leijonille ja 
mukaan saatiinkin arvovaltai-
nen osallistujajoukko eteläistä 
Suomea ja Lions-liiton johtoa 
ja muita tärkeitä Lions vai-
kuttajia maastamme. Kaikki-
aan osallistujia oli noin sata 
eli huomattavasti enemmän 
kuin viime vuosina on ollut.

Kansainvälisyys 
tärkeää myös 
lioneille
Konferenssin aiheina PDG 
ja Sri Lankan Lions Ystävi-
en puheenjohtajan Otfried 
Blümchenin alustamana suo-
malaisten leijonien suurhanke 
Sri Lankan Ratnapuraan ra-
kennettu silmä-sairaala, jos-
sa aloitettiin kaihileikkauk-
set 2013. Samalla kerrottiin 
myös suomalaisten kummi-
lapsitoiminnasta Sri Lankas-
sa, silmälasikeräyksistä ja Sri 
Lankan Ystävät seuran toi-
minnasta. 

Barents alueen lions toi-
minnan tulevaisuudesta ja 
jäsenkehityksestä ja GMT-
toiminnasta luennoivat Suo-
men lionsliiton (tuleva) jä-
senjohtaja Jukka Kärkkäinen 
yhdessä I-piirin kuvernöörin 
Susanna Saranlinnan kanssa.

Suomi johtoon 
esittäytyi
Kansainvälisyyttä konferens-
siin toi myös kansainvälisen 
hallituksen jäsen ID Jouko 
Ruissalo yhdessä Suomen eh-

Posion kokous menestys

toisuutta ja ennen kaikkea 
innostusta. Tässä ilmeisesti 
onnistuttiin, sillä jopa kolme 
konferenssiin osallistunutta 
on asettunut ehdolle lions-
liiton varapuheenjohtajaksi 
ensi kaudeksi. Myös L-piirin 
uusin klubi LC Rovaniemi/
Ronjat sai lopullisen vauhti-
potkun ja perustamispäätök-
sen Posion jäsenseminaarin 
innoittamana.

Teksti: Matti Mälkiä, 
LC Posio
Kuvat: Heikki Hemmilä, 
LC Ylivieska
(O-piirin kuvernööri 
2014–2015)

Kansainvälinen johtaja Jouko Ruissalo aloitti kaksivuotisen kautensa Suomen edusta-
jana Lionsjärjestön kansainvälisessä hallituksessa.  Jouko ja Harri Ala-Kulju kertoivat 
hallituksen toiminnasta sekä Suomi Johtoon kampanjan tavoitteesta saada suomalai-
nen Lions-järjestön johtoon. Harri Ala-Kulju on myös maailmalla tunnettu ja suosittu 
ehdokas kansainväliseksi presidentiksi tulevaisuudessa. Taustalla tyytyväiset Posion 
kokousisännät Reijo Lantto ja Matti Mälkiä.

Lauantain iltajuhlassa Jarmo Rastas yllätettiin täysin 
Lion Ritari-arvolla. Harri Ala-Kulju lyömässä ritariksi 
kansainvälisen johtajan Jouko Ruissalon avustamana.

Kokouksen osanottajat kahvitauolla ja ulkona virkistymässä 26 asteen lämmössä Kirintöjärven rannassa



L A P I N  L E I J O N A  •  2 0 1 5

7

Kesäkuun alussa asias-
ta keskusteltiin muu-
taman naisen kesken 

ja päätettiin esitellä asia pii-
rikuvernöörille Porin vuosi-
kokousmatkan yhteydessä. 
Piirikuvernöörin innostuttua 
asiaan ajatuksesta keskustel-
tiin laajemminkin matkalais-
ten kanssa.

Päätös siitä, että aletaan 
koota jäseniä uuteen klubiin, 
tehtiin 25.6. Heinäkuun ke-
sälomien jälkeen kokoonnut-
tiin 3 kertaa kuukauden vä-
lein ja lokakuussa todettiin, 
että vaadittavat 20 jäsentä uu-
den klubin perustamiseen al-
kavat olla koossa.

LC Rovaniemi/Ronjat 

 LC Rovaniemi/Ronjat 
– tuumasta toimeen 

Naisenergiaa tihkuen 

Kokkisodalla käyntiin
Perinteinen kokoontuminen sai väistyä LC Rovaniemi/Ron-
jien kokkisodan tieltä. Joukko osaavia ja haasteisiin pelkää-

mättä tarttuvaa naista löivät hynttyyt yhteen ja päättivät 
ryhtyä hommiin.

– Halusimme uutena porukkana tutustua toisiimme hieman 
paremmin erilaisen tapaamisen merkeissä. Valmistimme yh-
dessä ruokaa leikkimielisen kokkisodan tiimellyksessä. Tulok-
sena syntyi tiiviin oloinen samanhenkinen porukka ja ainakin 
viiden tähden illallinen, iloitsee juuri perustetun LC Rovanie-
mi/Ronjien presidentti Merja Lämsä. 

– Rovaniemen toiselle naisklubille oli tilausta, johon läh-
dimme vastaamaan. Tässä porukassa naisenergia tihkuu avoin-
ta intoa ja aitoa tekemisen meininkiä, joka on mitä parhain 
lähtölaukaus yhteistyölle.

Charter Night Ounasvaaran 
postikorttimaisemissa
Ronjat valmistelevat parasta aikaa 1.2. järjestettävää Charter 
Night -perustamisjuhlaa Sky Hotelli Ounasvaaran talvisiin 
postikorttimaisemiin. Tilaisuus on merkittävä monessa mie-
lessä. – Se on klubimme juhlallisen aloittamisen merkkipaa-
lu. Mielenkiintoisen lisän tuo se, että edellisen uuden klubin 
perustamisesta L-piiriin on jo yli kahdeksan vuotta eli se ta-
pahtui vuonna 2006, Merja kertoo. 

Oman lisämausteensa tuo Lions järjestön merkkihenkilöi-
den osallistuminen Ronjien juhlaan, Merja iloitsee. - Muka-
na ovat Lions-järjestön ensimmäinen varapresidentti, VP Dr. 
Jitsuhiro Yamada, kansainvälinen johtaja, ID Jouko Ruissalo, 

Toukokuun lopussa paluumatkalla Barents -konferenssista Posiolta 
Rovaniemelle puettiin sanoiksi se, jolle oli ollut jo kauemmin tilaus, 

uudelle naisklubille. Rovaniemellä on 8 klubia, joista 6 on miesklubia, 
1 yhteisklubi ja 1 naisklubi. 

perustamiskokous pidettiin 
torstaina 30.10.2014. Läsnä 
oli 21 perustajajäsentä. Ron-
jien toimintaperiaatteena on, 
että kerätään varoja niiltä, 
joilla on enemmän, ja anne-
taan niille, joilla on vähem-
män; kuten Ronja ryövärin 
tytärkin tekee.

Klubin charterpresiden-
tiksi valittiin Merja Lämsä, 
sihteeriksi Eila Linna, ra-
hastonhoitajaksi Riitta-Lii-
sa Joutsen ja jäsenvastaavaksi 
Nina Alaiso. Uuden klubin 
kummina toimii LC Rova-
niemi/Lainas. Opaslioneiksi 
piirikuvernööri Markku Il-
mavirta nimesi Kauko Nie-
melän LC Sodankylästä ja Uusi klubi kolmessa kuukaudessa

Jarmo Rastaan LC Rovanie-
mi/Lainaksesta. Uuden klu-
bin perustamisjuhlaa viete-
tään sunnuntaina 1.2.2015 
kansainvälisen presidentin 
vieraillessa L-piirissä.

Wikipedia: ”Kirjassaan 
nimeä käyttänyt ruotsalainen 
lastenkirjailija Astrid Lind-
gren on kertonut muodos-
taneensa nimen saamelaises-
ta järvennimestä Juronjaure 
(suom. harju järven rannalla) 
poistamalla siitä alun ja lo-
pun”

Teksti Merja Lämsä
Kuva Studio Lumikuva 

Rovaniemi

Kokkisodan ideana oli ”taistella” tarvikkeet itselleen ja sen jälkeen loihtia parasta 
pöytään.

Ronjat jaettiin omiin ryhmiin, joilla kullakin oli oma 
tehtävänsä alku-, pää- tai jälkiruuan valmistamisessa.

entinen kansainvälinen johta-
ja, PID Harri Ala-Kulju, Suo-
men Lions-liiton puheenjoh-
taja, CC Tuomo Holopainen 
sekä L-piirin piirikuvernööri, 
DG Markku Ilmavirta.

Juhlahumun 
laskeuduttua 
Ronjat auttavat 
avun tarvitsijoita
Ronjien toiminnan yleispe-
riaatteena on, että kerätään 
varoja niiltä, joilla on enem-
män, ja annetaan niille, joilla on vähemmän. – Tehtävämme 
on auttaa Rovaniemen alueella olevia avun tarvitsijoita. Koh-
teenamme voivat olla erilaiset erityis- tai vammaisryhmät, 
lapset, nuoret tai vanhukset, jotka syystä tai toisesta erityisesti 
tarvitsevat apuamme. Kohteemme tarkentuu ajan myötä ku-
ten myös tapamme auttaa, Lämsä kertoo. 

Ronjat toimivat nimensä mukaisesti, kuten taruhenkilö 
Ronja ryövärin tytärkin tekee. – Toivonkin tiivistyvää yhteis-
työtä sekä L-piirin että oman paikkakuntamme klubien kans-
sa, yhdessä saamme varmasti aikaan enemmän, Merja uskoo.

Uusi klubi Ronjat koostuu 
25 osaavasta naisesta
– Uusi klubimme vastaa osaltaan valtakunnalliseen haastee-
seen, jonka tavoitteena on kasvattaa naisleijonien määrä 25 
prosenttiin, maailmanlaajuisen tavoitteen ollessa jopa 50 pro-
senttia, Merja naurahtaa. Ronjia on tällä hetkellä 25, mutta 
kiinnostuneita naisia tuntuu olevan enemmänkin. 

– Porukastamme löytyy jo nyt roppakaupalla koordinointi- 
ja järjestelykykyä ja sitä tärkeintä eli asennetta ja pelkäämättö-
myyttä ryhtyä toimeen, jolloin voimme parhaiten hyödyntää 
kunkin omaa osaamista auttamistyössä. Taitoa löytyy teknii-
kan, talouden, hyvinvoinnin, terveyden, ravinnon, elinkeino-
elämän, matkailun, juridiikan, pedagogiigan, yrittäjyyden ja 
viestinnän saralta. Koossa on siis melkoinen määrä osaamis-
ta, Merja kiteyttää.

– Yhteistä, niin meille Ronjille kuin muillekin klubeille, 
on vahva auttamisen halu ja siitähän tässä kaikessa lions toi-
minnassa on kysymys.

Kuvat ja teksti: Sirpa Määttänen
Ronjat käyttivät mielikuvitustaan ja tuloksena syntyi 
mitä maittavimmilla resepteillä upea illallinen tunnissa.

Toivotamme teidät tervetulleiksi uudelleen!
Erityisen mielellämme otamme vastaan teidät, jotka ette voineet 

osallistua konferenssiin.

Tervetuloa!

kiittävät 
Barents konferenssiin 2014 

osallistuneita!
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Kiitos veteraanit!
Pelkosenniemen ja Mäntyvaaran 

kohtalon hetkistä 75 vuotta
     Pelkosenniemellä 18.12 ja Kemijärven Mäntyvaarassa 20.12. saavutetut torjunta-
voitot olivat ratkaisevan tärkeitä koko Lapin ja ehkä koko maan kohtaloa ajatellen. 
Sotaveteraanit ja taistelukentillä kaatuneet sotilaat – missä kukin taistelikin – saa-
vat meiltä jälkipolvilta suuren kunnioituksen. He pelastivat Isänmaamme, toteaa 

Kari Tallavaara Pelkosenniemen  tilaisuuden juhlapuheensa lopuksi.

Molemmilla paikka-
kunnilla on joka 
vuosi vietetty hie-

not juhlat veteraanien ja so-
dassa kaatuneiden kunniak-
si. Samalla on muisteltu noita 
hetkiä ja sattumuksia, jotka 
tekivät mahdolliseksi selviy-
tyä ylivoimaiselta näyttävästä 
tilanteesta.

Pelkosenniemen ja Ke-
mijärven lionit ovat kun-
niakkaasti huolehtineet asian 
pitämisestä nuorempien su-
kupolvien tietoisuudessa sekä 
toteuttaneet hienosti Lions-
liiton teemaa: Kiitos vete-
raanit!

Kaatuneiden muistomer-
keillä on käyty laskemassa asi-
aankuuluvat seppeleet kun-
niavartioineen, jonka jälkeen 

on siirrytty viettämään ohjel-
mallista juhlatilaisuutta pu-
hein, runoin ja musiikkiesi-
tyksin.

Pelkosenniemellä 
kolme talvisodan 
kohtalon päivää
Pelkosenniemen Lions Club 
järjesti 17.12. muistotilai-
suuden Talvisodan taistelun 
muistomerkillä.  Tilaisuutta 
kunnioitti 50-henkinen ylei-
söjoukko. 

Lion Kari Tallavaara joh-
datteli kuulijat kolmeen Tal-
visodan päivään Pelkosen-
niemellä 16.-18.12.1939. 
Sen jälkeen presidentti Vesa-
Pekka Dickman ja Kari Tal-
lavaara laskivat seppeleen 117 
kaatuneen suomalaissotilaan 

muistomerkille, jota reunus-
ti kahden reserviläissotilaan 
kunniavartio.

 Tilaisuutta juhlisti arvok-
kaasti myös Heikki Kestin 
laulu ja Jouko Lindforsin se-
kä yläkoulun oppilaiden ru-

noesitys. Kaunis ja lämmin-
henkinen muistotilaisuus 
päivälleen 75 vuotta myö-
hemmin päättyi yhdessä voi-
mallisesti laulettuun Maam-
me-lauluun.

Mäntyvaaran 
ratkaisutaistelu
Kemijärven Joutsijärvellä si-
jaitsevassa Mäntyvaarassa 
käytiin yksi merkittävimmistä 
Talvisodan torjuntavoitoista. 
Viime joulukuun juhla oli ta-
vallistakin sykähdyttävämpi, 
sillä nyt oli kyseessä 75-vuo-
tismuistojuhla.

Juhlapuheen Mäntyvaa-
ran taistelusta piti toimitta-
ja Pekka Lintula. Siinä hän 
toteaa mm. miten sodan jäl-
keen on selvinnyt, että lepo-
paikaksi Sallan pataljoonan 
suomalaisille tuli taistelulä-
hettien erehdyksen vuoksi 

Mäntyvaara eikä tarkoitettu 
Mäntyselkä.

Mikäli Sallan pataljoona 
olisi jäänyt Mäntyselkään, 
olisi vihollinen voinut ke-
nenkään estämättä marssia 
suoraan Kemijärven ja Rova-
niemen kautta aikomuksensa 
mukaan Tornioon. 

Pääosin Kemijärven, Pel-
kosenniemen, Sallan ja Sa-
vukosken miehet tuhosivat 
Mäntyvaarassa urhoollises-
ti ja häkellyttävästi teoriassa 
moninkertaisesti vahvemmat 
vihollisen joukot.

Kemijärven seurakunnan 
pappi Aki Lautamo viitta-
si juhlapuheessa ilmenneen 
lähetin erehdyksen liittyvän 
Mäntyvaaran taistelun muis-
tomerkin tekstiin: ” Tässä 
auttoi Herra,” Kyseessä ei ol-
lut pelkästään lähetin ereh-
dys, vaan myös Jumalan tah-
to.

Ohjelmallisesti tunteik-
kaassa ja monipuolisess-
sa muistojuhlassa laulettiin 
useita sota-ajan lauluja. Juh-
lan lopuksi yhteislauluksi he-
läytettiin komeasti ”Veteraa-
nin iltahuuto!”

Tekstit ja kuvat
Kari Tallavaara
Unto Viitamäki

Kahden juhlatilaisuuden 
alkuperäiset jutut toimitus 
on referoimalla yhdistänyt.

Seppeleen laskivat Pelkosenniemen taistelun muisto-
merkille presidentti Vesa-Pekka Dickman ja lion Kari 
Tallavaara.

Veteraani Artturi Niemelä herkistyi Evert Aholan, Hanna 
Särkelän ja Kaisa Alaräisäsen kauniista laulusta.

LC Kaarnikan naiset 
hoitivat tarjoilun 
muistojuhlassa.

Charter Night
LC Rovaniemi/Ronjat viettivät perustamisjuh-
lansa Sky hotelli Ounasvaaralla 1.2. nimensä 

mukaisesti lähes ’taivaassa’.

Maisema avautui huikean kauniina lumihuppuisine 
puineen, taivaan loistaessa sinisenä hämärtyvässä il-
lassa Ounasvaaran huipulla. Pieni pakkanen paukkui 

ulkosalla, mutta sisällä juhlassa oli jännittynyt ja lämminhen-
kinen tunnelma.

Ronjat ’loordeineen’ olivat pukeutuneet parhaimpiinsa, 
kuten arvokkaaseen juhlaan kuuluukin. Lippuairue saapui, 
alkumaljat kilahtelivat, puheen sorina kantautui pöydästä 
toiseen ja iloinen nauru raikuivat. Ilmassa oli selvästi viihtyi-
sän juhlan tuntu.

Ilta eteni protokollan mukaisesti kannustavista juhlapu-
heista ja toisten clubien tervehdyksestä toiseen.

Illan kruunasi Ronjien, 29 uuden lionin vastaanottose-
remonia ja lionsmerkkien ojentaminen Lions-järjestön en-
simmäisen varapresidentti Dr. Jitsuhiro Yamadan toimesta.

– Now it’s official! We are ready to serve!

Kuva: Markus Torvinen
Teksti: Merja Määttänen

Yhteiskuvaan Ronjien seuraksi asettuivat Dr Jitsuhiro Yamada, Ronjien opaslionit Kauko Niemelä sekä Jarmo Ras-
tas, Tuomo Holopainen, Harri Ala-Kulju ja Jouko Ruissalo sekä piirikuvernööri Markku Ilmavirta.
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K uusamon kautta aikain 
ensimmäiset Venetsia-
laiset -tapahtuma jär-

jestettiin elokuun viimeisenä 
lauantaina. Kyseisen päivän 
yhtenä osatapahtumana jär-
jesti Lions Club Kuusamo 
kengänpotkaisun MM-kil-
pailut.

Kilpailullisena ideana oli 
potkaista kenkä jalasta niin 
kauas kuin mahdollista. Pi-
simmälle kengän potkaisseet 
palkittiin MM-mitaleilla. 
Sarjoja oli lapsille, nuorille, 
aikuisille ja senioreille. Croc-
sin maahantuoja lahjoitti kil-
pailukengät tapahtumaan ja 
Kuusamon Koru ja Kello lah-
joitti MM-mitalit. 

KTK-Tornio Oy www.ktk-tornio.fi

Potkua Uudelle 
Lastensairaalalle!

Lions Club Kuusamo lanseerasi elokuun lo-
pulla uuden urheilulajin kengänpotkaisun ja 
keräsi samalla tukea ja varsinkin näkyvyyttä 
Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeelle. Tapah-

tuma keräsi runsaasti osallistujia.
– Tapahtumalla haettiin 

positiivista julkisuutta pait-
si Uusi Lastensairaala 2017 
-hankkeelle, myös lions-toi-
minnalle, kertoo Lions Club 
Kuusamon presidentti Olli 
Ranua.

Neljän tunnin aikana 
kengänpotkaisuja suoritet-
tiin yhteensä yli 400 kertaa, 
joten jonoa riitti tapahtuma-
paikalla. Lions Club Kuusa-
mo tilitti Uusi Lastensairaala 
2017 -hankkeelle tapahtu-
man tuottona 700 euroa.

– Viimeistään Kengän-
potkaisun MM-kilpailujen 
jälkeen Kuusamossa tiede-
tään, että lionsit ovat rentoa 
ja huumorintajuista poruk-

Pikkujoulujuhlaa saatiin Kaarnikoissa viettää normalia juhlavammissa merkeis-
sä, kun klubi sai joukkoonsa neljä uutta valovoimaista jäsentä. Klubin kaikkein 
merkittävin aktiviteetti joulumyyjäistapahtuma tarjosi uusille jäsenille työpa-
noksen antamisen kautta jo pari viikkoa aiemmin aitoa osallistumisen tunnetta 
lionstoimintaan ja yhdessä tekemiseen. Uudet jäsenet tuovat aina klubin toimin-
taan piristystä uusin ajatuksin.
Uudet jäsenet jäsenkirjoineen kummien kera oikealta: Sinikka Hiivala, Paula 
Ketonen, Toini Virtala ja Saara Kujanpää.

Airi Tapio & Marja Rae-Särkelä

Uusia jäseniä Iloiseen 
LC Kaarnikkaan 

…ja lisää on tulossa!

Kuvan auto eikoisvarustein.3 vuotta tai 100.000 km 

VUODEN AUTO
UUSI PEUGEOT 308

Vuoden Auto 2104 ylivoimainen voittaja: Peugeot 308 (307 pistettä). 
Finalistit:  BMW i3 (223 p), Tesla S (216 p), Citroën C4 Picasso (182 p), Mazda3 (180 p), Skoda Octavia (172 p).
Arvostetun Vuoden Auto 2014 -palkinnon voittajaksi Peugeotin valitsi 58 Euroopan arvostetuimmasta autotoimittajasta koostuva Car of the Year -jury.   

Peugeot 308: alk. 15.920 € + autovero 3.470,19 €, kokonaishinta 19.990,19 € sis. toimituskulut 600 €. 
CO2-päästöt 114 g/km, keskikulutus 5,0 l/100 km.

AUTOLIIKE OY, katu 3, 00000 Kaupunki. Varaa koeajosi: xxxxxxxxxx.
LOGO

peugeot.fi

kaa. Aina ei kaikkea tarvit-
se ottaa niin ryppyotsaisesti, 
vaikka taustalla onkin ha-
lu auttaa ja vaikka tapahtu-
malla kerätään tukea tärkeäl-
le hankkeelle, jatkaa Ranua. 

Tällä kertaa tapahtumas-
sa kerätty tuki ohjattiin val-
takunnalliselle hankkeelle, 
mutta jatkossa kengänpotkai-
sulla kerätään todennäköises-
ti tukea paikalliselle avustus-
kohteelle. Yritysten mukaan 
saamiseen panostetaan ensi 
kerralla aiempaa enemmän, 
jotta lahjoitettava potti saa-
daan suuremmaksi. Mukana 
ollut hyväntekeväisyyspotkai-
su, jossa euroilla sai ostettua 
metrejä, lanseerataan myös 
ensi vuonna voimakkaam-
min. Mikäli joku toinen klu-
bi on kiinnostunut pitämään 
Kengänpotkaisun EM tai SM 
-kilpailut, voi ottaa yhteyttä 
Lions Club Kuusamoon.

Teksti ja kuva Olli Ranua

Kenkää annettiin oikein urakalla – tyyliä riitti joka 
lähtöön ja kenkä sai kyytiä ja lastensairaala lisäpotkua.
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Juhlapuheen piti IPCC 
Asko Merilä ja L-pii-
rin tervehdyksen toi 

DG Markku Ilmavirta. 
Pohjan Mieslaulajat lauloivat 
ja Kemin nuorin klubi LC 
Merenhelmet naisenergiaa 
pirskahdellen marssitti esiin 
juhlayleisön iloksi hauskan 
muotinäytöksen, jonka man-
nekiinit olivat sonnustautu-
neet toinen toistaan mieliku-
vituksellisempiin kuoseihin. 
Juhlaillallisen jälkeen kotoisat 
tanssiaiset pyörähdeltiin alan-
sa osaavan orkesterin tahtiin 
solistina tunnettu Oke Kara.

Klubin pitkäaikaiset lio-
nit Kyösti  Helme (94)  50 
vuotta ja Kullervo Brusila 
(87) 40 vuotta lionstyötä sai-
vat osakseen juhlassa asiaan-
kuuluvat muistamiset. 

Senioripuistosta uusi 
tapahtuma-alue
Merkittävin lahjoitus 60 - 
vuotisjuhlan kunniaksi jul-
kistettiin, kun klubin presi-
dentti Pekka Vataja ojensi 
kaupungin edustajalle Veik-
ko Kumpumäelle Luovutus-
kirjan. Tässä luovutuskirjassa 
Lions Club Kemi r.y. luo-
vuttaa liitteensä mukaisesti 
Kemin kaupungin Hakalan 
rannan Senioripuistoon asen-
nettavaksi ja kaupunkilaisten 
käyttöön Lappset Classic 90 
-laitteiston. 

Varsinaisiin rakennustöi-
hin päästään lumien sulettua 

Hotelli Merihovissa 14.1.1955 pidettiin Lions Club Kemi perustava 
kokous. Nyt melko tarkalleen 60 vuotta myöhemmin oli syytä juhlia 
pohjoisen L-piirin toiseksi vanhinta klubia. Paikalle oli kokoontunut 
edustava joukko vieraita niin läheltä kuin kaukaa. Vietettiin hieno, 
arvokas ilta, mutta silti rennossa leijonahengessä menneitä muis-
tellen ja eteenpäin katsellen.

toukokuussa ja tarkoitus on 
pitää puiston avajaiset juhan-
nuksen tienoilla. Kalusteet on 
Pekka Vatajan mukaan jo ti-
lattu Rovaniemellä toimivalta 
LAPPSET oy:ltä. 

ARS:n tuki on 
merkittävä apu
– Tämä noin 10.000 euron 
lahjoitus, johon saimme Ar-
ne Ritari Säätiön tukea 5000 
euroa, on meidän taholtam-
me lähtölaukaus ja ensim-
mäinen toimenpide uuden 
alueen suunnitteilla oleval-
le toiminnalle. Tarkoitus on 
tulevaisuudessa järjestää tääl-
lä erilaisia tilaisuuksia seni-
ori-ikäisille ja samalla kerätä 
varoja heidän kuntonsa yllä-
pitoon ja virkistykseen sekä 
edelleen kehittää puiston toi-
mintamahdollisuuksia, ker-
too Vataja. 

– Halusimme sijoittaa ke-
räämiämme varoja johonkin 
kaupunkikuvaan pysyväises-
ti jäävään rakenteeseen, joka 
samalla lisää kaupunkilaisten 
viihtyvyyttä. Meillä on to-
dellakin ”MONTA TAPAA 
TEHDÄ HYVÄÄ”

Juhlalehti 
kertoo kaiken
Juhlan kunniaksi julkaistiin 
60 vuoden ikään ehtineen 
klubin monipuolisesta toi-
minnasta kertova juhlalehti. 
Vuosikymmenien aikana LC 
Kemi on esimerkillisesti ol-

Kemin Merenhelmet hauskuuttivat juhlavieraita humoristisella muotinäytöksellä, josta löytyi varteen otettavia 
asuideoita monenlaiseen lähtöön, vaikkapa lenkkiasu, jonka vahva sponsori näytti olevan tuttu ja turvallinen HK:n 
sininen.

Klubin pitkäaikaiset lionit Kyösti  Helme (94)  50 vuot-
ta ja Kullervo Brusila (87) 40 vuotta lionstyötä saivat 
osakseen juhlassa asiaankuuluvat muistamiset. 

lut viemässä eteenpäin lions-
aatetta mm. uusia klubeja 
käynnistämällä sekä Kemin 
että ympäristökuntien alu-
eelle. Klubin aktiivisuudesta 
Kemin alueella ovat saaneet 
tänä aikana saaneet nauttia 
useat eri tahot. 

Varainhankinnoissa suu-
rimmat tuotot ovat viime 
vuosina kertyneet kesäisillä 
maalaus- ja ulkotyötalkoil-
la. Avustuksia on markka-
aikana myönnetty noin 210 
000 mk ja euroaikana noin 
20 000 euroa. Niitä ovat saa-
neet lapset ja nuoret eri har-
rastuksiin, kehitysvammaiset, 
koulut, opiskelijaryhmät sti-
pendeinä, seurakuntien dia-
koniatyö, laitokset apuväline-
hankintoihin, tapahtumien 
järjestämisiin jne. 

Varainhankinnan lisäksi 
klubin toimintaan ovat kuu-
luneet palveluaktiviteetit ja 
avustustoiminta. Tärkeätä 
on ollut myös oman maan li-

säksi kansainvälinen ”paran-
taminen”. Puolisotoiminta ja 
omien jäsenten viihtyvyydes-
tä huolehtiminen on hoidettu 
tapahtumien ja harrastusten 
sekä kilpailuihin osallistumi-
sen kautta. On myös vierailtu 
L-piirin ja maailman klubeis-
sa mm. Arne Ritarin (Lions-
liikkeen Suomeen tuonut) L-
piiriin lahjoittaman ”Ritarin 
kilven ryöstöjen” merkeissä.

Palveluina on käyty autta-
massa vanhuksia, sairaita tai 
lapsia. Hoidettu elinympä-
ristöä ja kunnostettu  ja ka-
lustettu mm. vanhainkotisää-
tiön  tiloja ja Palvelukeskus 
Purolassa.

Kari Heikkilä

Kemin kaupungin edustajana Veikko Kumpumäki vastaanotti kiitollisin mielin mer-
kittävän lahjoituksen, joka osaltaan ehostaa kaupunkikuvaa ja jatkossa tulee paranta-
maan myös  kaupunkilaisten viihtyvyyttä.

LC Kemin 60-vuotislahjoitus 

Senioripuisto Kemiin
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Pyöreitä vuosia 
juhlivia klubeja 2015

Seuraavassa vain muu-
tamia otteita Matin 
seikkaperäisestä klubin 

vaiheita peilailevasta katsauk-
sesta.

Kaksi perustajajäsentä 
on edelleen Pelkosenniemen 
klubin toiminnassa muka-
na. Lionit Aarne Pesonen ja 
Matti Hulkko, sekä Rovanie-
mi Ounasvaaran klubissa Esa 
Haavikko. Tänä päivänä jä-
senmäärä on kolmetoista.

Perinteisenä aktiviteet-
tinä yli kahdenkymmenen 
vuoden ajan oli verokalen-
terin toimittaminen. Jäiden-
lähdön veikkauskuponkien 
myynti aloitettiin 1978, se 
oli pitkään ykkösaktiviteetti, 
veli Heikki Honkaselle sii-
tä kiitos.

Klubin pöytäviirin suun-
nitteli Pauli Jokinen ja vi-
rallisesti se hyväksyttiin 
14.1.1966. Kuntaa mainos-
tava idea välähti veli Kai Sal-
mijärven aivoissa kolmekym-
mentä vuotta sitten. Niin 
Suomineito sai sydämensä ja 
sen paikka on Pelkosennie-
mellä. 

Idean ensimmäinen sovel-
lutus oli käyttö logona kir-
jekuorissa. ”Kaitsu” luovutti 
ideansa klubimme käyttöön 
ja se on suojattu. Klubin li-
pun taiteellinen toteutus oli 
Taitopainon, klubin pöytä-
viirin pohjalta. Lippu nau-
lattiin ja vihittiin arvokkaasti 
juhlavin menoin 30-vuotis-
juhlassa. Vihkimisen suoritti 
piirikuvernööri Martti Ko-
tiranta.

Suomen Lions Liiton jär-
jestämän valokuvauskilpailun 
voitti Matti Hulkko, Suvan-
non talviaiheisella kyläkuval-
la. Palkitseminen tapahtui 
Enontekiöllä piirin vuosiko-
kouksessa 22.4.2006. Piiriku-

Pelkosenniemi 50 vuotta
- Arvoisat ladyt ja veljet, minun tehtävänä on ollut kirjoittaa ja esittää klu-

bimme historiikki aina kymmenen vuoden välein. Tähän 50 vuoteen on ollut 
valtavasti aktiviteettejä ja tapahtumia,joita ei tässä historiikissa ole mainittu, 
mutta nyt olen saanut aikaiseksi kuvakirjan täydentämään historiaa valoku-

villa. Kuvat ovat minun ja Aarnen ottamia, sanoi  viime vuoden marraskuussa 
Pyhätunturilla Ravintola Huttu-Uulan juhlassa LC Pelkosenniemen 50-vuotis-

historiikin esittänyt klubinsa perustajajäsen Matti Hulkko.

Juhlayleisöä ja pieni viulis-
ti Paul Cerc.

Perustajajäseniä Matti ja Toini Hulkkoa ja Aarne ja Sirkka Pesosta onniteltiin toimin-
nasta Chevron-palkinnolla. Onnittelijoina varapiirikuvernööri Markku Kylmälä, pres 
Vesa-Pekka ja ”Mami” Dickman, siht. Heikki Honkanen.

vernööri Markku Kynsijärvi 
ja Auli luovuttivat kunniakir-
jan ja muistolaatan.

Matti Hulkon ottamista 
valokuvista valmistetut posti-
kortit ovat nykyisiä aktiviteet-
tejä. Keraamiset matkamuis-
tolautaset olivat myynnissä 
yhdeksän vuotta. Lautasen 
taiteellinen toteutus oli Tom-
mi Vanhalan, alustavat suun-
nitelmat huomioon ottaen.

Rakkaat Ladyt, ilman tei-
dän apua ja myötävaikutusta 
näistä aktiviteeteistä ei klu-
bissamme olisi selvitty. Ladyt 
ovat olleet mukana mm. Äi-
tienpäiväjuhlan järjestämises-
sä ja veljet laittamassa äideille 
kukan rintaan.

Ylioppilaat ovat saaneet 
painaa päähänsä klubimme 
lahjoittamat valkolakit 27 
vuotta aina lukion lopetta-
miseen saakka. Tuona aikana 
jaettiin 203 valkolakkia.

Aarne ja Sirkka Pesonen 
juhlivat 80-vuotissyntymä-
päiviä kaupassaan 18.5.2012, 
tarjoten kakkukahvit asiak-
kaille. Lions veljet kävivät 
heitä onnittelemassa kau-
passa ja kertomassa, että LC 
Pelkosenniemen klubin pe-
rustamalle Aarnen ja Sirkan 
onnittelurahastolle on kerty-

nyt 1800 euroa. Tuon sum-
man Aarne ja Sirkka luovut-
tavat LC- Pelkosenniemen 
päätöksillä Pelkosenniemen 
lasten, nuorten ja vanhusten 
hyväksi.

– Tänä juhlapäivänä 
voimme paitsi onnitella it-
seämme myös kiittää tei-
tä, arvon vieraat, kun olette 
saapuneet kunnioittamaan 
Pelkosenniemen Lions klu-
bin 50-vuotisjuhlaa, kiitteli 
Matti Hulkko.

Toimituksen referaatti 
Matti Hulkon seikkaperäi-
sestä historiikista jota nyt 

myös valokuvin on täy-
dennetty

60 vuotta
LC Kemi    14.1.1955

50 vuotta
LC Taivalkoski 16.2.1965

LC Pudasjärvi  23.3.1965

LC Simo     5.4.1965

LC Rovaniemi/
Alakemijoki     2.5.1965

LC Anar Inari    7.5.1965

40 vuotta
LC Rovaniemi/Napapiiri 
27.1.1975

20 vuotta
LC Rovaniemi/Petronella 
18.8.1995

LC Kuusamo/Pohjanakat 
26.11.1995

10 vuotta
LC Pudasjärvi/Hilimat 
16.1.2005

LC Kemi/Merenhelmet 
8.2.2005

Pellopuun varastosta

Pellopuu Oy
040 300 0230

Hirrenpätkiä polttopuiksi 25 € heittokuutio

Purua kuivikkeeksi 22 € m3

Liimapuupalkkeja • Pilareita • Painekyllästettyä puutavaraa
Kysy vielä tarjouksia 
mökin ikkunoista ja ovista!

LC Hilimojen 10-vuotisjuhla 
alkoi lipun naulaamisen ja vihkimisen merkeissä ravintola Kurenkoskessa. Kaikkiaan 21 
Hilimaa oli naulaamassa lippua, jonka vihki käyttöön Pudasjärven kirkkoherra, lion Ju-
ha Rauhala. Näistä naulaajista oli perustajajäseniä 13. Juhlapuheen piti Lions-liiton hal-
lituksen jäsen pudasjärveläissyntyinen Kerttu Illikainen Ylivieskasta. L-piirin varapiiri-
kuvernööri Kauko Niemelän johdolla Aila Helve ja Brita Hemmilä saivat vastaanottaa 
Melvin Jones -jäsenyydet.
Presidentti Anna-Liisa Seppänen kertoi tervetulopuheessaan klubin toiminnasta. Sen 
monista aktiviteeteista näkyvin lienee Hyvän Olon Messut. Historiikin esittelivät perus-
tajajäsenet Pirkko Polvi sanoin ja Aila Helve kuvin. Klubin nimeksi valittiin monista eh-
dokkaista pudasjärveläismallinen Hilimat. Esikuvana oli puuhanainen Hilma Räisänen, 
joka kehitti erityisesti museotoimintaa.

Kuva: Martta Oinas-Panuma. Teksti lyh. Pirkko Polvi

Torpinkatu 3, Tornio, puh. 0400 468 750, www.variraitti.fi
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Talvista Lapin taikaa - työtä, juhlaa ja elämää luonnossa

K uuden päivän vierailuohjelma oli laadittu Dr. Yama-
dan toiveiden mukaan. Ensimmäinen vierailukohde oli 
Arktikumin tiedekeskus- ja museo. Sieltä Dr. Yamada 

sai runsaasti tietoa pohjoisen alueen olosuhteista. Oppaana 
toimi japanilainen Takumi Kato. 

Lauantaina oli vuorossa käynti pilkillä. Ennen lähtöä Dr. 
Yamada, Jouko ja Harri kävivät tervehdyskäynnillä Turvassa 
Tiellä koulutustilaisuudessa. Pilkillä saalis jäi vähäiseksi Japani 
– Suomi maaottelussa. Voiton vei Japani, Dr. Yamada sai ahve-
nen ja Harri Ala-Kulju ”vain” kiisken. Jaatilan kylätoimikunta 
yhdessä lion Tuomo Romakkaniemen kanssa järjestivät pilk-
kitapahtuman ja tarjoilun mm. nokipannukahvit ja räiskäleet.

Illalla oli vuorossa Melvin Jones ja Lions-ritarien juhla 
Pellossa. Matka tehtiin linja-autolla, kyydissä oli 34 lionia ja 
puolisoa.

Joulupukki lioniksi
Joulupukin vierailu ajoittui sunnuntaille. Varapresidentti pyysi 
Joulupukkia Lioniksi ja pukki vastasi myöntävästi. Tilaisuu-
desta tehtiin Santa Television toimesta video, joka tulee jul-
kiseen levitykseen.

Vieraille luovutettiin Napapiirin ylitystodistus ja yhteis-
kuva joulupukin kanssa.

Juhlallinen uuden klubin LC Rovaniemi Ronjien Char-
ter-juhla oli vuorossa alkuillasta. Läsnä tilaisuudessa oli 89 
henkilöä.

Kelkkasafarille lähdettiin maanantaiaamuna ja tehtiin 40 
km lenkki. Välillä käytiin Porofarmilla ajelemassa poroilla. Dr. 
Yamada ja myös muut saivat poroajokortin, joka on voimassa 
viisi vuotta. Illalla oli vuorossa lisää unohtumattomia Lapin 
elämyksiä, saunomista ja uintia avannossa sekä lumihangessa.  

Vierailun aikana varapresidentti Dr. Yamada seurueineen 
kokivat upeita hetkiä Lapin luonnossa ja kolmessa isossa Lions-
tapahtumassa.

Arikato = kiitos!
Teksti ja kuvat: 

Entinen piirikuvernööri lion Jarmo Rastas

Kansainvälisen lionsjärjestön varapresidentti 
Dr. Jitsuhiro Yamada ja Yoshiko Merz tulkkina 
sekä Lion Magazine Japan lehdentoimittaja 
Tomoko Kawamura saapuivat Portugalista 

Rovaniemelle. Rovaniemelle seurueeseen liit-
tyivät kansainvälinen johtaja Jouko Ruissalo 
ja Pirkko, entinen kv. johtaja Harri Ala-Kulju 
ja Sirkku, Suomen Lions-liiton puheenjoh-

taja Tuomo Holopainen ja Kaija, sekä Pellon 
järjestelyistä vastanneet piirikuverööri Mark-
ku Ilmavirta ja Soili sekä Rovaniemen järjes-
telyistä vastanneet entinen piirikuvernööri 

Jarmo Rastas ja Pirjo. 

Lapin kasteessa shamaanin salaiset höpinät saivat 
Dr Yamadan hymyilemään

Jäkäläherkkua uudelle poroystävälle

Kelkkasafari tauolla Poroajokorttia suorittamassa!

Arktikum tarjosi vieraille kiintoisaa tietoa 
Lapin olosuhteista ja elämästä
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Talvista Lapin taikaa - työtä, juhlaa ja elämää luonnossa

Tiistaina vierailtiin Rovaniemen kaupungintalossa. 
Isäntänä toimi kaupunginjohtaja Esko Lotvonen. Tuula 
Rintala-Gardin piti esitelmän Rovaniemen kaupungista, 
vuodenajoista ja vuodenaikojen merkityksestä matkai-
luun Rovaniemelle. Iltapäivällä oli vuorossa tutustumi-
nen Lappset Group OY:n toimintaan ja tehdastiloihin. 
Esittelijänä toimi hallituksen puheenjohtaja Johanna 
Ikäheimo ja markkinointiviestintäpäällikkö Irma Kuu-
kasjärvi.
 

Verkosta saatu kuha oli kyllä valmistettuna 
hyvää, mutta paljon enemmän hyvää mieltä 
sai aikaan pilkillä itse saatu pieni ahven.
Elämänsä ensimmäinen pilkkisaalis sai 
Dr Yamadalta tyypilliset pitkät ihastuksen 
huokaukset. 

Viimeisenä päivänä tutus-
tuttiin Marttiinin puukko-
tehtaaseen. Dr. Yamada on 
innokas puukkojen ja veit-
sien keräilijä. Nyt hänellä 
oli mahdollisuus nähdä 
miten puukko valmistuu 
monien eri työvaiheiden 
jälkeen. Tehtaan toimintaa 
esittelivät markkinointi-
päällikkö Sanna Ylikärppä 
ja tuotantopäällikkö Jari 
Halme.

Joulupukin Postikonttorista 
piti ehdottomasti lähettää 
kortti kotiin.

Illalla Dr.Yamada seu-
rueineen osallistui LC 
Rovaniemi Lainaksen 
klubitapaamiseen. Klubi 
vastaanotti uuden jäsenen 
lion Merja Alaniemen.
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L eirille osallistui kaikkiaan 28 nuorta 20 eri maasta. Maat 
olivat Itävalta, Belgia, Bulgaria, Tanska, Fäärsaaret, Turk-
ki, Ranska, Hong Kong (Kiina), Makedonia, Meksiko, 

Slovenia, Ruotsi, Sveitsi, Hollanti, USA, Saksa, Italia, Japani, 
Brasilia ja Portugali. Lisäksi leirillä oli seitsemän suomalaista 
isäntänuorta, joista neljä oli leoja. 

Elämyksiä Lapin luonnosta
Leirin ohjelmaan kuului tutustumiset Ranuan eläinpuistoon, 
Pirttikosken voimalaitokseen, Rovaniemen kaupunkiin, Ark-
tikumiin, Santa Park-luolaan ja tietysti Joulupukin pajakylään 
napapiirillä. Auttikönkäällä käytiin vaeltamassa. Keskiyön au-
rinkoa katsottiin Kaihuavaarassa, jossa nuoret saivat nähdä 
kaukana horisontissa punaisena hehkuvan auringonlaskun. 

Yhteishenkeä kohotettiin leiripaikan ympäristössä pelaten 
pelejä, onkien kaloja, leiriolympialaisilla ja soutaen Vanttaus-
järven selällä. Kesän hellejakso sattui juuri koko leirin ajalle. 
Helle säistä huolimatta koulun kellarisauna osoittautui suosi-
tuksi paikaksi. Saunan jälkeen oli hyvä juosta vilvoittelemaan 
järven veteen. 

Yhdessä oleminen ja tutustuminen tärkeintä
Leirin viimeisenä iltana järjestettiin leirijuhla, jossa nuoret 
itse valmistivat tyypillisiä kotimaisia ruokiaan. Lisäksi jokai-
sen maan edustajat pitivät lyhyen esittelyn omista maistaan. 

Lopussa nuoret antoivat palautteensa leiristä.  Sauna ja 
järvi otettiin esiin hyvinä asioina. Myös suomalaista leiriruo-
kaa arvostettiin. Leirin emäntään oltiin tyytyväisiä. Hän ot-
ti joustavasti huomioon allergioihin ja ruokavalioihin liitty-
vät toiveet. Kuten olettaa saattaa, sääsket eivät miellyttäneet, 
vaikka hellesäässä sääskiä ei juuri lennellytkään. Vanhan koulu 
saniteetti- ja peseytymistilat eivät olleet riittäviä, mutta moni 
koki senkin seikkailuna. Olihan kyseessä leiri. Tärkeintä oli 
yhdessä oleminen ja tutustuminen toisiinsa.

Yhteistoiminta sujui mallikkaasti
Järjestäjien havaintona voi sanoa, että yhteistoiminta sujui. 
Nuorten englanninkielen taito oli pääsääntöisesti erittäin hy-
vä. Keskenään tultiin toimeen leirin aikana  ja saatiin elin-
ikäisiä ystäviä. Leirin loppuminen oli hyvin tunteikas. Kan-
sainväliset nuoret ja myös leirin järjestäjät saivat toisistaan 
elinikäisiä ystäviä. 

LC Rovaniemi-Napapiiri, LC Ro-
vaniemi-Lainas ja LC Rovaniemi-

Ounasvaara isännöivät L-piirin kan-
sainvälisen nuorisoleirin nimeltään 
”Lions Youth Camp Santa’s Midnight 

Sun” viime kesänä heinäkuussa 
Vanttausjärven koululla. 

Leiriläisten yhdessä valmistama leirilippu

Ilkka Regelinin ahvensaalis. Ruotsin Lovisa 
Björklund keskittyy omaan onkimiseensa.

LC Rovaniemi-Napapiirin presidentti Esko Harju-Autti opettaa leiriläisille saunavastan valmistusta.

Kansainvälisellä nuorisoleirillä 
osallistujia 20 eri maasta

Kuvat ja teksti:
Leirin johtaja 

Erkki Kämäräinen
LC Rovaniemi/Ounasvaara

Ranskalainen Martin Mendiburu sai yhteyden kotiin, 
vaikka välillä internet-yhteydet olivat tukossa.

Jarmo Jokelainen ja Pertti Mattanen valvovat Brasilian 
Mariana Rodrigues da Fontouran ja Italian Martina 
Tinessan onkimista
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Positiivista näiden vuosien aikana on 
ollut havaita, että yhä useammat ovat 
huomanneet piirilehden olevan meil-

le mahdollisuus. Mahdollisuus tuoda julki 
leijonien toimintaa. Erityisesti näinä aikoi-
na, jolloin yhä useammat klubit eri puolella 
Suomea huomaavat yllättäen jäsentensä kes-
ki-iän kohonneen rajusti. Pitäisi saada mu-
kaan uusia toimeliaita nuoria. Miten se voi 
onnistua, ellei meistä ja meidän tekemisistä 
kukaan oikeasti tiedä mitään. Piirilehti kä-
dessämme on kuin hyvä käsi vaikka kortti-
pelissä – sillä voi voittaa vähemmin puhein 
ja selityksin, voi näyttää mistä on kysymys ja 
voittaa – voittaa uuden ihmisen kiinnostuk-
sen tekemäämme työhön. 

Lehden oltava uskottava
Tämän päivän tiedottamisen kentässä on 
omalla laadukkaalla julkaisulla erittäin suuri 
imagollinen merkitys. Laadukkuus pitää tun-
tua käteen ja näyttää paremmalta kuin joka-
päiväinen päivälehti. Koska on kysymys maa-
ilman suurimman hyväntekeväisyysjärjestön 
vuosijulkaisusta, pitää sen olla uskottava. 

– Tässä tehtävässä olemme tämän viiden-
toista vuoden aikana onnistuneet. Lehtemme 
on saanut kiitosta niin oman piirin kuin val-
takunnalliseltakin taholta. Ekstraa ovat sitten 
kaksi maailmanlaajuisesti hankittua ykkös-
sijaa tiedotuslehtien sarjassa; ensin vuonna 
2009 Minneapolissa ja sitten 2011 Seattlessa.

Lehtiseinällä lisänäkyvyyttä 
Voimme siis jatkaa valitsemallamme tiellä 
edelleen sisällöllistä laatua kehittäen ja moni-
puolistaen. Siihen tarvitaan jatkossakin mah-
dollisimman laajaa aktiivista joukkoa, joka 
on innostunut paitsi kertomaan niin myös 
tallentamaan kuviksi niitä toiminnallisia het-
kiä, joita meidän aktiviteeteissa väistämättä 
on joka vuosi. Piirilehden kautta näkyvyyt-
tä voi lisätä messu- ym. muihin tilaisuuksiin 
pystytettävällä lehtiseinällä, jossa lehti ava-
taan aukeamittain kaikkien nähtäville.

Olen kiitollinen piirikuvernöörien tahol-
ta saamastani luottamuksesta, jota on näin 
pitkään jatkunut. Olen tosin jo useana vuon-
na suunnitellut tehtävästä luopumista. Toi-
saalta tehtävässä kiinnostavat omat haasteen-
sa ja ehkäpä leipätyöstäni eläkkeelle jäämisen 
myötä kuvittelin tähänkin on aikaa. Kaik-
kea sitä kuvitteleekin, mutta eläkkeellähän 
saa tehdä sellaista mitä haluaa, jos siihen on 
mahdollisuus.

Toimittajan ja kuvernöörien 
matkalta – Muistorikkaita 
hetkiä 
Itselleni tämän 15 vuoden toimitustyön osal-
ta eräs ainutkertainen ja monin tavoin lions-
asioihin kietoutuva huippuhetki oli Rovanie-
men syksyssä 2009. Silloin sain vastaanottaa 
tuon ensimmäisen kansainvälisen piirileh-
tipalkinnon kansainvälisen varapresidentin 
Sid L Scruggs III luovuttamana. Myöhem-
min 2010 minulle myönnetyssä Melvin Jo-
nes Fellow jäsenyyden kunniataulussa hän 
on nimittäin myös kansainvälisen presiden-
tin ominaisuudessa taulun allekirjoittajana.

Piirikuvernööreille heittämäni haaste 
– oman kauden muistorikkain tapahtuma 
parilla lauseella kuvailtavaksi - oli ehkä liian 
hankala. Tässä kuitenkin muutama ajatus.

Ensimmäinen uuden formaatin mu-
kainen Lapin Leijonani julkaistiin vuonna 

Piirilehti - ikkuna leijonien maailmaan

Viidentoista vuoden jakso piirilehden toimittamista on 
tarjonnut mielenkiintoisen näköalapaikan laajan piirim-

me erilaisten klubien toimintaan tällaisella aikavälillä. 
Jokainen vuosi vetotehtävissä tapahtuvien henkilövaih-
dostenkin takia on aina jollain tapaa erilainen. Kuitenkin 
klubien toiminnoissa enimmäkseen mennään eteenpäin 

perinteitä kunnioittaen.

Piirilehti on mahdollisuus

Kari Heikkilä sai vastaanottaa Sid L Scruggsin kädestä Lapin Leijonan päätoimittaja-
na Minneapolissa kansainvälisen kokouksen heinäkuussa 2009 myöntämän palkinnon 
maailman parhaan piirilehden toimittamisesta. Lehti oli samalla järjestyksessä yhdek-
säs Heikkilän toimittama vuosikatsauslehti. 

2001. Silloin piirikuvernöörin ohjaimia pi-
teli Martti Hämäläinen Enontekiöltä. Ku-
vernööriparin Kaisa uskoi vuonna 2009 me-
nehtyneen Martti-puolisonsa kanssa vietetyn 
yhteisen kauden muistorikkaimmaksi yh-
teiseksi kohokohdaksi tuota Honolulun ko-
kouksen virkaanasettamishetken. Kuitenkin 
kaiken kaikkiaan kaiholla muistan miten laa-
ja Lapin maa avautui meille yhteisillä reissuil-
lamme aivan uusiin silmiin.

Timo Allenius, Kuusamo ja vuosi 2004: 
Kauteni ensimmäinen klubivierailu oli LC 
Simon kokous. Olin jo hyvissä ajoin saa-
nut erillisen kutsun Halttariin kokouspäi-
väksi ajo-ohjeineen ja kaikki L-piirin klubit 
kierrettyäni, täytyy todeta tämän LC Simon 
erikoisen syyskauden avauksen jääneen par-
haiten mieleeni.

Hilkka Paloniemi, Kuusamo Pohja-
nakat, vuoden 2009 tammikuussa oli kan-
sainvälinen nuorisoleiri Kuusamossa. Oli ilo 
nähdä nuorten nauttivan pohjoisen talven 
ihmeistä. Lisäksi kaudestani kertova Lapin 
Leijona 2009 arvioitiin tiedotuslehtien kat-
selmuksessa Minneapolin 92. Kansainvälises-
sä Conventionissa ensimmäisen palkinnon 
arvoiseksi satojen lehtien joukosta. Ensim-
mäisen kerran Lappiin ja taisi olla toinen 
kerta Suomeen. 

Juhani Blässar, Kemi Meripuisto – 
puoliso Liisa uskoo, että 2010 syksyl-
lä menehtyneen Juhanin mielestä kaikkein 
mieleenpainunein tapahtuma oli varmaan 
kansainvälisen presidentin Sid I.Scruggs III 
ja puoliso Judyn  vierailu Rovaniemellä syk-
syllä 2009.

Jarmo Rastas, Rovaniemi Lainas, 2011 
toteaa, että kaikki L-piirin klubivierailut oli-
vat ikimuistoisia. Yksi mieleen painuvammis-
ta vierailuista oli L- ja N-piirien ystävyys-
tapaaminen Helsingissä. Saimme osallistua 
mm. juhlalliseen kunniakäyntiin Hietanie-
men sankarihaudoille yhdessä N- ja B-piiri-
en kanssa. Siellä L- piirin kuvernööri Jarmo 
Rastas ja 2. varapiirikuvernööri Matti Mälkiä 
laskivat seppeleen marsalkka Mannerheimin 
hautapaadelle.

Terho Mäkimartti, Tornio Pudas, 2012 
nostaa ykkösmuistoksi LC Sodankylä/Som-
pio 40-vuotisjuhlat ja samassa tilaisuudessa 
suoritettu Sompion lipun vihkiminen. Ti-
laisuus kaikkine järjestelyineen oli minulle 
ainutkertainen, juhlallinen ja arvokas sekä 
todella mieleenpainuvin tapahtuma. Myös 
ensimmäisen naulan lyöminen Sompion lip-
putankoon ja mukavana muistona kaikille 
naulanlyöjille muistoksi lahjoitetut Sompion 
pienoisliput puisessa lipputangossa.

Matti Mälkiä, Posio, 2013 Tulen aina 
muistamaan koko oman kuvernöörikaute-
ni  matkoineen ja vierailuineen silloin esi-
kouluikäisen Emman kanssa. Kansainväli-
nen Convention, sen koulutus, paraati ja 
muu ohjelma ja Korea eivät unohdu koskaan. 
Suomen edustus Viron Lions-vuosikokouk-
sessa  ohjelmineen keväällä 2012 Sakussa ja 
Tallinnassa oli hieno kokemus. Kautta ja sen 
merkitystä elämään muistelee Matti yhdellä 
sanalla – YSTÄVÄT !

15 vuoden mittaisella kiitoksella hyvästä 
yhteistyöstä jokaiselle kuvernöörille sekä 
koko piirin leijonajoukkueelle!
Yhdessä olemme vahvempia palvelemaan!

Kari Heikkilä

Tämä LAPIN LEIJONA 
on jo 15. vuosikerta.
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Y hteisaktiviteetin suun-
nittelupalaveri pide-
tään jo syyskylmillä. 

Käydään läpi vastuualueet, 
joten tapahtuman toteutta-
minen onnistuu hyvällä yh-
teistyöllä. Myyjäispöytien 
roudaaminen vaatii miehis-
tä voimaa, samoin tienvar-
simainosten pystyttäminen 
lumihankeen, lipunmyynti-
tehtävät, eikä unohtaa sovi 
pöytävarausten organisoin-
tia. H-hetken lähestyessä vii-
meinen viikko oli suorastaan 
uurastusta.

Vuoden tärkeimmät
– Tämä myyjäistapahtuma 
on meille Kaarnikoille vuo-
den tärkein aktiviteetti, jol-
la takaamme paikkakunnan 
myyjille mahdollisuuden tuo-
da tuotteita myyntipöydälle 
ja samalla me saamme varo-
ja palvelutyöhömme paikka-
kuntamme lapsiperheiden ja 
vanhusten hyväksi, kertovat 
Kaarnikoiden puuhanaiset.

Kaarnikoiden myynti-

Perinteiset joulumyyjäiset 
Kemijärvellä

LC Kemijärvi/Kaarnikka ja LC Kemijärvi jär-
jestivät Kemijärvellä jälleen perinteiset jou-
lumyyjäiset, jonka tiimoilta työtä ja touhua 
riitti useamman viikon ajaksi.

pöytä oli tulvillaan joului-
sia herkkuja. Kaarnikkalaiset 
ovatkin monitaitoista väkeä. 
Tarjolla oli kaarnikkaglögin 
lisäksi portviiniluumuja, mo-
nenlaisia kakkuja ja leivon-
naisia, rieskaa ja rönttösiä ja 
muita tuotteita. Kahviossakin 
oli tarjolla runsaasti sekä suo-
laista että makeaa. 

– LC Kemijärven aktivi-
teettien joukossa kirpputo-
rin pitäminen myyntipöytiä 
vuokraamalla on yksi pitkä-
aikaisimmista toimintamuo-
doista. Pöytien vuokratulo-
jen lisäksi jäänlähtöveikkaus 
ja joulukuusien myynti  mah-
dollistavat stipendien jaon 
koululaisille, opiskelijoille, 
urheilijoille, kulttuurinhar-
rastajille, sotavereraaneille 
jne,  kertovat klubipresident-
ti Kari J. Ruokonen ja sih-
teeri Eino Majava. 

Airi Tapio ja Kaisa Akola
LC Kaarnikka

Lauri Akola, kuvat
LC Kemijärvi

Iloa Myllykoskella

Osuikohan kinkku tälle 
arvalle?

Myyjäisissä väkeä ja tunnelmaa riittää joka vuosi.

LC-Kuusamo/Kitkan leijonat veivät iloisen 
joukon mielenterveyskuntoutujia ohjaajineen 

jo perinteeksi muovautuneelle syysretkelle 
luonnon helmaan 5.10.2014. 

R etki oli jo 15. kerta ja 
suuntautui tällä kertaa 
Kitkajoen  Myllykos-

kelle. Siihen kuuluu mukaan 
aina myös pieni patikointi 
sovittuun kohteeseen. Kit-
kajoen upeat maastot loivat 
vanhan myllyn tarinalla ja 
riippusillalla vierailulla höys-
tettynä hienot puitteet syys-
päivän viettoon luonnon hel-
massa. 

Kolmenkymmenen hen-
gen iloinen joukko leijonia, 
kuntoutujia ja heidän oh-
jaajiaan pakkautui aamulla 
Kuusamon keskustassa lin-
ja-autoon ja suuntasi kohti 
Myllykoskea. Iloinen puheen 
sorina paljasti ison joukon in-
non olevan aitoa tätä hienoa 
retkipäivää kohtaan.

Kohde oli ollutkin heidän 
suosikkitoiveittensa listalla ai-

van ykkösenä. Sinne pitää kä-
vellä hivenen, mutta matka ei 
silti ole liian pitkä ja rasittava. 
Perille saavuttuamme  osa te-
ki liiteristä sahalla ja kirveellä 
halkoja ja osa sytytteli nuoti-
oon tulet tulipaikalla. Tutus-
tuminen paikan historiaan ja 
itse myllyyn kertoi omaa kiel-
tään koko kauniista seudusta.

Nokipannukahvit, nuo-
tiolla paistetut makkarat ja 

edellisenä iltana valmiiksi teh-
dyt leivät tekivät kauppansa 
ja antoivat hyvät puitteet an-
toisille keskusteluille porukan 
kesken. Se oli sitä yhdessäoloa 
ja hyvänolon tunnetta jota me 
kaikki kaipaamme. Onnelli-
suus retkestä kuvastui hieno-
na tyytyväisyytenä jokaisen 
kasvoilta. 

Iltapäivällä pakkasimme 
tavarat ja vaelsimme takai-
sin linja-autolle, joka siellä jo 
lämpimänä odottikin. Koti-
matkalla pidimme vielä po-
rukalle pienet arpajaiset ja 
Kuusamon keskustassa onnel-
lisuus onnistuneesta retkestä 
kuvastui hienona tyytyväisyy-
tenä jokaisen kasvoilta. 

Oli taas vietetty hyvä syk-
syinen päivä jossa kuvastui se 
Lionsien perusperiaate olla te-
kemässä hyvää niille jotka ei-
vät muutoin siihen kykenisi. 

Teksti: Matti Torkkola
Kuva: Aimo Ollila

Kaarnikkaglögi on alusta 
pitäen ollut LC Kaarnikan 
nimikkotuote. Kaarnikan 
eli variksenmarjan on 
todettu sisältävän erittäin 
paljon hyödyllisiä hiven-
aineita, joten sen arvostus 
on kovasti lisääntynyt. Sen 
mausta pidetään ja se on 
mukava pieni jouluinen 
lahja.

Petsamontie 2 99800 Ivalo  puh. elintarvike 044-788 4923, 
rauta 044-788 4932, tekstiili 044-788 4921

Palvelemme 
joka päivä 
klo 8-21

Paikkakunnan
monipuolisimmat valikoimat 
ja pysyvästi edulliset hinnat!
• Elintarvikkeet
• Pesu-ja puhdistusaineet
• Kemikaliot
• Tekstiilit
• Retkeily- ja kalastustarvikkeet
• Kodin pienrauta

MATKAILU...ALA VETAA !

Matkailuala
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Kotityö- ja puhdistuspalvelut

www.lapinmatkailuopisto.fi

VUOKRALLE TARJOTAAN!

Siirrettävä kylmäsavulohen valmistamo
• sisältää: toimintaohjeet ja filtterit sekä radiotoimisen lämpömittarin 
• tarve: kuorittua leppäpilkettä ja noin 40–60 kg fileitä / vrk
• nouto esim. peräkärryllä Rovaniemeltä
savustuskopin koko 1 200 x 1 000 mm, korkeus 2 400 mm, laitteiston paino 350 kg
• savunkehityskiukaan paino noin 40 kg
• viisiosainen savukanava (ø 315 mm, peltikanava, pituus noin 7 m)

LC ROVANIEMI/PÖYLIÖ 
– tiedustelut: j-p.micklin@pp.inet.fi tai juha.vaarala@lvi-konsultointi.fi

Valtakatu 26, 94100 KEMI
puh. 050 410 3605

keminpanorama@gmail.com
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Joulupöydän herkkua on 
kypsytelty vuorokausi ja 
on saalinjaon aika. Her-

kuista vuollaan näytekappa-
leita, joita suut muikeina 
mutustellaan. Näin LC Ro-
vaniemi/Pöyliön uusin alue-
valtaus, oma kylmäsavustus-
laitteisto, sai joulun 2014 
alla ensikasteensa tai -savus-
tuksensa.

Koko komeuden suun-
nitteli ja valmisti luotetulla 
taidollaan klubin jäsen, lvi-
konsulttitoimiston vetäjä, 
insinööri Juha Vaarala. Työ-
hön häneltä kului lukuisia 
viikonloppuja ja iltatunteja, 
jotka voidaan korvata vain 
klubin jäsenten jakamatto-
malla kiitollisuudella.  Klu-
bin kustannettavaksi tulevat 
materiaalit maksoivat noin 
1 400 euroa. Kustanne tulee 
ajanoloon kuoletettua hin-
noittelulla ja aktiivisella käy-
töllä. Lisäksi laitteisto mah-

Olemme keränneet 
varoja Rovaniemen 
Wanhojen markki-

noiden lettupuodilla, erilai-
silla tapahtumilla ja arpajai-
silla. Olemme lahjoittaneet 
näistä saamamme tuoton eri 
kohteisiin.  

Yksi kohderyhmä on ke-
hitysvammaiset. Yhdelletoista 
kehitysvammaisella miehelle 
olemme ostaneet kevätsiivo-
uksen. Useana jouluna olem-
me muistaneet heitä joulupa-
ketilla, jossa on joulurahaa, 
villasukkia ja muuta muka-
vaa. Olemme lahjoittaneet 
myös Malike ry:n kautta lap-
sille ja nuorille vammaisille 
käyttöön soveltuvia urheilu-
välineitä.

Tietokoneistako 
iloa myös 
kehitysvammaisille?
Olemme lahjoittaneet tie-
tokoneet Pihlajarinne 1 ja 2 
autetun asumisen ryhmäko-
teihin. Kävimme vierailul-
la Pihlajarinteellä ja vastassa 
meitä oli talon asukkaat Arttu 
Manninen, Katri Auvinen ja  
ohjaaja Sirkka Tenkula-Ran-
ta. Hän kertoi mihin kaik-
keen lahjoittamiamme tieto-
koneita on käytetty.

Tietokoneella voidaan ha-
kea jokaisen asukkaan miel-
tymysten mukaan videoita, 
erityisesti suosittua on mu-
siikki eri muodoissaan. Ka-

Kuu, tähdet ja savulohi
Omakotitalon pihalla Rovaniemen Ylikylässä 
parikymmentä miestä tohisee filmivanerista 

tehdyn pienen mökin äärellä. Aukaistaan ovi, 
jonka takana muhii 40 kiloa lohta eli noin 120 
valmiina hankittua filettä. Orsi kerrallaan la-

petaan pöytään vartaita, joista riippuu kylmä-
savustettuja lohifileitä. 

dollistaa ylimääräisen tuoton 
hankkimisen lionstoiminnan 
mukaisiin, hyvää tekeviin tar-
koituksiin.

Haasteita 
pelkäämättömille 
uroille
Varustukseen kuuluvat puu-
kiuas, noin seitsenmetrinen 
savukanava, suodatinkankaat 
ja lämpömittari. Makoisan 
lopputuloksen turvaamiseksi 
lämpötila pidetään tasolla + 
20 °C. Suodattimen vaihtoa 
varten on rakennuksen ala-
osaan tehty erillinen luukku. 
Nokea ja muita epäpuhtauk-
sia keräävä suodatin on hy-
vä vaihtaa noin neljän tunnin 
välein. Lopputulokseen vai-
kuttaa erityisesti savun tuot-
tamiseen käytetty puuaines, 
joista parhaana pidetään kuo-
rittua ja pilkkeinä poltettavaa 
leppää. Lohifileiden käsittely 
on oma lukunsa ja alkaa oi-

kealla suolauksella. Myös ri-
pustus metallivartaissa oleviin 
koukkuihin on syytä suorit-
taa taiten. Tukevimmin noin 
40–50 cm pitkät fileet pysy-
vät pyrstöstään. Vaihtoehtoi-
sesti fileet voi asettaa savus-
tumaan mukana seuraavien 
rst-savustushyllyjen päällä 
vaakatasoon. 

Monta tapaa tehdä hyvää! 
Me Petronellat olemme jo vuosia tehneet tee-
mamme mukaisesti    monella tavalla hyvää. 
Niinpä joskus mietimme, onko lahjoituksis-
tamme todella iloa lahjoituksen saaneille, 

olemmeko löytäneet ne oikeat tarpeet?

asukkaiden kanssa käydään 
erilasissa tapahtumissa. Ret-
ket  Ikeassa, Ranuan eläin-
puistossa, joulupukin luona 
ja erilaisissa konserteissa ovat 
asukkaiden mieleen.  Näistä 
retkistä otetaan kuvia, jot-
ka myös taltioidaan tietoko-
neelle ja niitä voidaan katsella 
myöhemmin perheenjäsen-
tenkin kanssa.

Vierailumme osoitti kuin-
ka tärkeää ja tarpeellista on 
tällainenkin auttamis- ja pal-
velutyö. Olemme tekijöinä 
saaneet monta ilon hetkeä 
paitsi autettaville niin myös 
itsellemme. On ollut mukava  
tehdä yhdessä erilaisia aktivi-
teetteja joiden avulla iloa on 
viety eteenpäin. 

Sirkka Sarajärvi ja  
Eliisa Lintula 

LC Rovaniemi/ 
Petronella  

Artun harrastuksiin kuuluu ratsastaminen ja lumiken-
gillä kävely – näitä ja konsertteja voi seurata YouTubesta. 
Katri katsoo mielellään koirien agilityä, tanssimusiikkia 
erityisesti tangokilpailuja ja räppiä - laulajista  Suvi 
Teräsniska, Lauri Tähkä ja Cheek ovat suosikkeja.

nelituntiset vuoronsa taiste-
lijapareina. Kamiinan äärellä 
laavussa jutustellen ja mutus-
tellen, pilkkeitä vuollen, aset-
tuvat aika ja avaruus oikeille 
paikoilleen. 

Hannu Kotivuori
LC Rovaniemi/Pöyliö

Vuokrattavissa 
tunnelmaa ja 
kokemusta
Haluttaessa peräkärryllä pai-
kasta toiseen siirrettäväksi 
suunniteltu kylmäsavustus-
laitteisto painaa 350 kiloa, jo-
ten sen liikutteluun tarvitaan 
neljä riskiä henkilöä tai kone-
voimaa.  Rakenteen siirtämis-
tä ja paikalle asettamista avit-

raoke ja ohjelma Tartu Mik-
kiin on asukkaiden yhteinen 
ilon aihe . Myös  naapurita-
lon asukkaat kutsutaan välil-
lä laulamaan yhdessä. Nettiä 
hyödynnetään jopa helpotta-
maan kampaamossa käyntiä, 
kun ennen hiustenleikkauk-
seen menoa haetaan malli-
vaihtoehdot netistä. Ohjaa-
ja kertoi myös, että tällainen 
kylässä käynti tuo asukkail-
le mukavaa vaihtelua arkeen.

 
Retkistä iloitaan 
pitkään
Katrin äiti Aija Auvinen ker-
toi, että on positiivista kun 

Väkeä kertyy Simon rantailtaa viettämään aiempien vuosien tahtiin. Sopivasti pientä ohjelmaa, 
kisailua, soittoa ja yhteislaulua ja lauluesityksiä, mutta ennenkaikkea maistuvaa suuhunpanta-
vaa – vaikkapa lohta keitossa ja leivän päällä – kahvin kanssa jo vain maistuu. Mukava tavata 
tuttuja läheltä ja kaukaakin – tietävät, että rantailtaan kannattaa tulla koko perheen voimalla.

Leijona Info-pisteeseen 
Raimo Torvela on kerän-
nytt monipuolista tietoa 
siitä mitä lionit tekevät ja 
viimeisin Lapin Leijona on 
esillä lehtiseinän muo-
dossa ja muutama myös 
jakelussa.

Simon rantaillassa viihdytään

Laulu raikaa, kun maestro Juhani Miettunen räväyttää ilmoille sopivat sävelet ja 
esilaulajat pistävät parastaan.

tavat metalliset jalakset sekä 
tukevat kädensijat. Kokonai-
suus on edullisesti vuokratta-
vissa, joten kaikki halukkaat 
herkkusuut pääsevät koettele-
maan savustustaitojaan otta-
malla yhteyttä LC Rovanie-
mi/Pöyliöön.

Illan hiipuessa, yön pi-
meinä tunteina ja aamun sa-
rastaessa savustajat valvoivat 
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K oko perheen ulkoilutapahtumana se on onnistunut tyy-
dyttämään mitä erilaisimmat ikäryhmät ja mielihalut. 
Ei tarvitse olla pilkkijä eikä lenkkeilijä – riittää kun 

osaa nauttia rennosta ajankuluttamisesta raikkaassa ulkoilmas-
sa vaihtelevan ohjelman, maistuvien ruokien ja juomien ke-
ra ystäviä ja tuttavia tapailemalla. Vaikka muhkeat palkinnot 
eivät olleet osallistumisen pääasia tai houkutin niin niillekin 
löytyi arpomalla voittaja. 

Umpilumijenkkaa MM-tasolla
Viime vuoden suurin menetyshitti ohjelmassa oli Umpilu-
mijenkan MM-kisat. Tuollaiset mittelöt oli helppo nimetä 
noinkin juhlavasti, koska missään ei varmasti koskaan ole 
näin eksoottista kilpailua ennen keksitty pitää. Tosin Suomi 
on kuuluisa näistä erikoisuuksistaan, kun on eukon kantoa, 
pussausta, löylyn ottoa, saappaan heittoa ja kengän potkaisua 
jne. Nyt sitten umpilumijenkka, joka lajina talvivarusteissa ja 
lumipinnalla tanssittavana ei olekaan mikään aivan kevyt laji. 

Leijonien joukosta tähänkin kisaan löytyi kaksi korkeam-
man tason edustajaparia, kun varapiirikuvernöörit Markku ja 
Soili Ilmavirta, Pello (nykyinen kuvernööripari) sekä Mark-
ku ja Raija Kylmälä, Simo liitelivät vauhdikkaasti paitsi koko 
kisakappaleen niin myös lämmittelynä harjoitusvetoja ennen 
kisaa. – Voitto ei tässäkään lajissa ollut se korkein motiivi, vaan 
iloinen osallistumisen mieli huumorihengessä.

Leijona Pilkki – L-piirin pilkkimestaruus
Jokaisen arvostetun kilpailun jälkeen pidetään jälkipelit. 

Niin myös Martin Pilkin osalta valmiiden reikien kisassa otel-
tiin leijonien L-piirin mestaruudesta. Kisa käytiin seuraavan 
päivän aamuna samassa leppoisassa hengessä kuin pääkisa-
kin. Saalistakin tuli kiitettävästi eli ei ollut lampea kokonaan 
kaloista tyhjätty. Löytyipä siiman jatkoksi ihan oikeita aitoja 
luonnon antimiakin – elikkä lammen nimen mukaisesi aito 
ahven. Sen jään yläpuolelle houkutteli vieheellään nykyisen 
piirikuvernöörin puoliso Soili Ilmavirta. Kirjolohien osastoa 
hallitsi Leijona Pilkin voittajana Esko Martin, LC Sodanky-
lä/Sompiosta ja muuten onnekkaita tietysti oli lionkihlapari 
Sirpa Hanhisalo ja Pertti Paajanen LC Sodankylästä.

Kari Heikkilä
  

Mieleen jäi soimaan tuo Umpilumijenkka ja siihen ensimmäisenä 
riimiparina pulpahti mieleen nuo aloitussanat. Vaikka tapahtuma 
tulevana keväänä toteutuu jo yhdeksännen kerran, niin siihen on 
joka vuosi saatu jotain uutta vanhan ja tutun turvalliseksi osoit-
tautuneen ohjelman lisäksi. 

”Martin Pilkki tapahtuma se on vailla vertaa, 
vaikka siellä kävis sitten kuinka monta kertaa…”

Martin Pilkki elää ja uudistuu

Lumijenkkakisaan löytyi 
edustajat myös leijonapo-
rukasta ja vieläpä piirihal-
lituksen johtopaikoilta, 
nykyinen kuvernööripari 
Markku ja Soili Ilmavirta 
sekä 1. Varapiirikuvernöö-
ripari Markku ja Raija 
Kylmälä.

Martin Pilkin rekvisiitat 
ja rakenteet on purettu ja 
nokipannukahvien keitos-
sa piirin valmiiden reikien 
pilkkikisan edistymistä 
seuraavat nuotiopaikal-
la puuhaleijonat Kauko 
Niemelä, Martin Pilkkien 
kilpailujohtaja Mika Niku-
la sekä Pentti Neitola.

Piirin pilkkikisassa 
onnellisina hymyilivät 
tuore kihlapari lion Sirpa 
Hanhisalo ja lion Pertti 
Paajanen LC Sodankyläs-
tä – aihetta hymyyn antoi 
myös komea kalasaalis.

Lions Club Sodankylä ry.
Puh. 040 912 5981

  
ARPAVIHKOJEN MYYNTI ALKAA HELMIKUUSSA 2015.  
Arpoja voi ostaa myös netin kautta.
Ohjeet löytyy os. www.martinpilkki.fi  
OSTA ENNAKKOON!

VOITA UUSI
HENKILÖAUTO!
 
Kaikkien arpavihkon ostaneiden kes-
ken arvotaan mm. kaksi henkilöautoa 
ja muita kodin tarve-esineitä mahot-
tomasti.  
Arvonta- ja pilkkikilpailun palkintojen 
yhteisarvo yli 50.000 euroa.
Järjestäjä maksaa arpajaispalkinto-
jen arpajaisveron.

Tule Sieki Luostolle Lustin Pithon!

LUOSTOLLA La
 1 1 . 4 . 
2 0 1 5

Pilkkikilpailussa yksi sarja.  Lisäksi palkitaan  3 parasta naista, nuorta ja 
miestä, sekä satunnaisesti sijoittuneita lukuisa määrä.  Arpa oikeuttaa 
osallistumaan pilkkikilpailuun.

KOKO PERHEEN ULKOILUPÄIVÄ UPEASSA TUNTURIMAASTOSSA - KANNATTAA 
TULLA KAUEMPAAKIN - VAIKKA TOISELTA PUOLELTA SUOMEA.  SAMALLA VOIT 
KOKEILLA ONNEA ARVONNASSA TAI TAITOA  PILKKIKILPAILUSSA.   KILPAILU 
ALKAA KLO 12.00.   HUIPPUPALKINNOT!    TAPAHTUMIA KOKO PÄIVÄN.  

Arvan 
hinta

20€

Lähtömerkki on annettu ja 
noin 2000 pilkkijää ryntää 
Ahvenlammen apajille!
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LC Kemi Merenhelmien edustajat Teija ja Annastiina luovuttivat klubin hankkimana 
lahjoituksena erilaisia leluja, pelejä ja askartelutarvikkeita Leijonaemot ry:n Meri-
Lapin alueen erityislasten vanhempien vertaistukiryhmän edustajille Teijalle, Niinalle 
ja Sarille.  
Kerran kuukaudessa kokoontuvan ryhmän äideille on järjestetty omaa ohjelmaa ja va-
paaehtoisten voimin he ovat saaneet järjestettyä tapaamisten ajaksi lapsillensa lasten-
hoitajia. Lahjoituksen lelut ja tarvikkeet on tarkoitettu juuri näille lapsille, jotka ovat 
mukana Leijonaemojen tapaamisissa.

Teija Filpus

LC Kemin Merenhelmien vuosikokous pidettiin kaupungintalon Panorama-kahviossa 
8.10.2014 Nenä-hengessä! Merenhelmien vuosi 2013-2014 oli toimelias ja samaa flow 
jatkuu… Vuosikokouksessa päätimme myös ottaa osaa valtakunnalliseen Nenäpäivään. 
Nenäpäivän merkeissä osallistuimme Kemin Kulttuurikeskuksen päätapahtumaan, 
joka pidettiin 24.10.2014 ja vuotuiseen Lionien Nenäpäiväkeräykseen, joka pidettiin 
7.11.2014. 

Nenäjengistä viestittäjät Mirja Torvela ja Marja Kynsijärvi

Leluja ja 
askarteluvälineitä lapsille

Merenhelmet 
NENÄ-tunnelmissa

Torniossa ”Vastuu on meidän –turvallisesti netissä” vihkosia suomeksi 
ja ruotsiksi jaettiin kansainvälisissä merkeissä rajan molemmille puo-
lille. Sekä Tornion että Haaparannan kielikoulun kolmasluokkalaiset 
saivat nuo vihkoset käyttöönsä Kivirannan koululla pidetyssä tilaisuu-
dessa. 
Kivirannan koululla Tornion kaikkien Lions-klubien (LC Tornio/Pu-
das, LC Tornio/Raja, LC Tornio Mamselli ja LC Tornio) edustajana reh-
tori Ilpo Husa toimi ”Vastuu on meidän” vihkosten luovuttajana. Tuon 
yli 300 suomenkielisen ja noin 40 ruotsinkielisen vihkosen laatikon 
vastaanotti Tornion koulutoimen puolesta sivistystoimenjohtaja Ilkka 
Halmkrona sekä Haaparannan kielikoulun rehtori Hjördis Lagnebäck. 
Oppilaiden kolmannen vuosiluokan edustajina paikalla olleet Iida ja 
Aapo Kivirannan koulusta sekä Vanessa ja Elis kielikoulusta  saivat 
ensimmäisinä tehdä tuttavuutta vihkoseen. 

     Kari Heikkilä

Kansainvälistä 
vastuun jakamista
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Kilven ryöstö on tarua ihmeellisempää…

Kun LC Kuusamon ritarit 
seikkailivat Pelloon
Tolkienin Taru sormus-
ten herrasta -saagassa 

kaiken keskiössä on val-
tasormus, jonka kantaja 

voi hallita maailmaa. 
Samaa mystiikkaa mut-
ta vain hieman pienem-

mässä mittakaavassa 
löytyy myös Lions-toi-
minnasta.  Arne Ritari, 
Suomen Lions-toimin-

nan kummi, lahjoitti 
Arne Ritarin kilven 

kiertämään klubeissa 
tuomaan yhteenkuu-
luvuuden tunnetta ja 

yhteisöllisyyttä. 

T ätä kilpeä tavoitellaan 
samalla sankaruudel-
la kuin Keski-Maassa 

taisteltiin Sauronin voimia 
vastaan. Kilpi kiertää eri klu-
beilla ja sen voi “ryöstää” vie-
railemalla  kilpeä hallinnoivan 
klubin kokouksessa. Edellisen 
kerran kilpi oli ollut LC Kuu-
samon hallussa vuonna 2001, 
joten nyt oli aika palauttaa tä-
mä arvoesine oikeille omista-
jilleen.

Rohkeasti 
seikkailumielellä…
Seitsemän rohkeaa LC Kuu-
samon ritaria lähti pitkälle ja 
vaativalle matkalle kohti Pel-
loa perjantaina 9.1.2015. Kil-
pi oli tällä kertaa Pellon klubin 
hallussa. Matkaan voi lähteä 
monella tavalla. Kilven rita-
rit päättivät välttää kaikkia 
helppoja ja ilmeisiä ratkaisu-
ja. Lähdimme aamunkoittees-
sa ajamaan kohti Pelloa, mutta 
ensimmäinen yllättävä mut-
ka tehtiinkin jo Posiolla, kun 
päätimmekin kääntyä legen-
daarisesta Esson risteyksestä 
vasemmalle, ja painella pre-
sidenttimme, meidän oman 
Aragornin Olli Ranuan valta-

kunnan eli Ranuan kautta län-
sinaapurimme puolelle. Har-
hautus oli täydellinen. Tässä 
vaiheessa kukaan ei voinut 
tietää meidän olevan tulossa, 
koska emme itsekään olleet 
varmoja olinpaikastamme.

…vieraan 
valtakunnan kautta
Ruotsin kuningaskuntaan 
saavuttuamme ihastelimme 
Haaparannan ajatonta katu-
kuvaa, joka on pysynyt sa-
mana jo 50-luvulta lähtien. 
Hyväähän ei kannata muut-
taa. Sitten siirryimme naut-
timaan Kampradin Ingvarin 
muussista ja lihapullista, jotka 
hän tarjosi meille ritarilliseen 
hintaan. Kaikkihan tiedäm-
me, että tyhjällä mahalla ei 
kannata ryöstöretkelle lähteä, 
kysykääpä vaikka meidän esi-
kuvaltamme Harard Hirmui-
selta. Lopuksi hyvästelimme 
Haaparannan hobitit, oli aika 
ruveta siirtymään sankariteko-
jen pariin.

…uskoa koetellen
Alkoi viimeinen siirtyminen 
kohti Pelloa. Meitä nuorem-
pia ritareita kalvoi välillä jo us-

konpuute, olihan matka pitkä 
ja vaativa ja tehtävämme vai-
kea, ellei mahdoton. Aloim-
me jo vaipua synkkyyteen ja 
paatokseen ja kaihosimme ta-
kaisin kotiin suomi-iskelmän 
tahdissa. Mutta siinä vaiheessa 
vanha ja viisas tietäjämme Sir 
Timo Allenius, meidän oma 
Gandalf, napautti taikasau-
vaansa ja otti nuoret  suoje-
lukseensa ja valoi uskoa mei-
hin, ja niin saavuimme kuin 
saavuimmekin ajoissa perille 
täynnä intoa ja tarmoa, kaik-
kea sitä, mitä kilven ryöstämi-
seen vaaditaan.

…voittajina perille 
Pelloon
Meidät otettiin Pellossa vas-
taan voittajina. Huutomes-
tarimme, meidän oman Le-
golas Tauno Korpela johdatti 
meidät kilven äärelle ja koko 
Pello kuunteli, kun huutom-
me “LC Kuusamo Ryöstöret-
kellä” kaikui Nuuskakairassa. 
Vietimme siellä mainiot het-
ket paikallisten jäsenten kans-
sa ja saimme kilven mukaam-
me, matkaeväineen. Näin oli 
hyvä lähteä kotimatkalle.

Jotta sankaritarumme oli-

si täydellinen, vielä yksi py-
sähdys oli tehtävä. Lähdim-
me Pellosta kohti Kuusamoa, 
välietappina Rovaniemi. Siellä 
meitä odottivat voitonjuhlat, 
kilven uudet omistajat otet-
tiin vastaan innolla ja riemui-
ten Lordi-aukion kansanjuh-
lassa. Sitten oli juhlaillallisen 
aika. Oma Bilbomme Jouko 
Niikkonen ihastui paikalliseen 
erikoisuuteen, punaiseen sie-
nikastikkeeseen, joka vei kie-
len mennessään viimeistään 
paluumatkalla.

… ja Kilpi karkas 
Kuusamoon
Näin seurueemme matka jat-
kui kilven kanssa kohti kotia. 
Meidän omat Merri ja Pip-
pin eli Jaakko Iso-Möttönen 
ja Marko Pudas johdattivat 
meidät vielä viimeiseen voi-
tonlauluun ja “Kilpi karkas 
Kuusamoon” raikuu varmas-
ti vieläkin kairan kulkijoille, 
radioaalloista puhumattakaan. 

Me ihmiset kadumme nii-
tä asioita, joita jätämme teke-
mättä. Onneksi tämä reissu 
ei jäänyt tekemättä. Näin on 
TOSI!    

Frodo Leinonen

Kirkkosaaresta tapahtumapaikka

Saaren valtaus ei tarkoita 
Kirkkosaaren omimis-
ta. Tapahtumia lähde-

tään suunnittelemaan yhdessä 
muiden toimijoiden ja kau-
pungin kanssa. Kehittämis-
ajatuksia kitkalaisilla kuiten-
kin on.

– Saareen voisi helpos-
ti tehdä pienen tapahtuma-
alueen yhdessä kaupungin 
kanssa, Yhteistyöstä on myös 
keskusteltu Lahdentauksen 
kyläyhdistyksen  kanssa.

Lions klubin tavoitteena 
on omalla tapahtumalla ke-
rätä varoja hyväntekeväisyy-
teen.

– Voisimme esimerkiksi 
kerätä tapahtumien yhteydes-

- Suunnittelemme nyt vuotuista ulkoiluta-
pahtumaa Kirkkosaareen. Se voisi olla vaik-
ka Venetsialaisten yhteydessä ensi kesänä, 

suunnittelevat Kitkan presidentti Aimo Ollila 
ja aktiiviset leijonat Tapio Leväniemi ja 

 Markku Knuuttila.
sä vapaaehtoista siltamaksua. 
Saamamme varat lahjoitam-
me lyhentämättömänä nuo-
risolle, veteraaneille ja vam-
maistyöhön.

LIONS KLUBI on myös 
käynyt ajatustensa kanssa 
Kuusamon kaupungin edus-
tajien juttusilla.

– Kuusamon kaupunki on 
kehittämässä eriasia tapahtu-
mia viihtyvyyden lisäämi-
seksi. Kirkkosaari nivoutuu 
yhteen myös keskustan ke-
hittämissuunnitelmien kanssa 
sekä esimerkiksi alueella kier-
tävän Historiapolun kanssa.

Risto Pikkupeura

Liikelahjat • Lapin herkut • Matkamuistot 
Puukot • Kuksat • Taljat • Riistaravintola

Katso lisää

www.riipisen.fi

sanna.iso-mottonen@perisom.com  040 5547 521
olorento.123kotisivu.fi 

Torangintaival 20 A 2
93600 Kuusamo

OLORENTO/PERISOM OY
energiahoidot

SANNA ISO-MÖTTÖNEN
intuitiivinen energiahoitaja

Lions klubi Kuusamon Kitkan presidentti Aimo 
Ollila ja lionit Markku Knuuttila ja Tapio Levä-
niemi pystyttivät Kirkkosaaren valtauksen mer-
kiksi klubin kyltin.

Onnistuneen retken jälkeen on Ritarinkilpi kainalossa helppo hymyillä. Voitto ko-
tona vaan veljet muistakaa – väliaikaista kaikki on vaan – kilpeä himoiten jo moni 
katselee ja tulee se hämärtyvä iltahetki, kun jostain taas kuuluu mölyä – ryöstäjät 
liikkeellä. 
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K urenTanssi-kilpailun 
parhaat palat saivat 
yleisön iloiselle mie-

lelle. Tanssien jälkeen seurasi 
muotinäytös, jossa esiteltiin 
asusteita eri vuosikymmenil-
tä aina 1800-luvun lopusta 
näihin päiviin asti. Hilimat 
olivat löytäneet vaatekome-
roistaan mitä erilaisimpia 
mekkoja, takkeja, puseroita 
ja hameita sekä asuihin sopi-
via kenkiä ja hattuja.

Messujen ohjelmallinen 
vetonaula oli ensimmäisen 
KIDSing-kilpailun voittaja 
Jenni Jaakkola. Hän esiin-
tyi kahteen otteeseen ja jakoi 
nimikirjoituksiaan. Hänen 
miellyttävä esiintymisensä on 

Jenni Jaakkola valloitti 
niin lavalla kuin sen ulko-
puolella olemuksellaan ja 
osaamisellaan 

LC Hilimojen presidentti Aila Rissanen avasi 
messut tervetulotoivotuksineen, jonka jälkeen 
Henrik Hämäläinen toi tilaisuuteen kaupun-

gin tervehdyksen.

Leijonat ja 
Joulupukki 

samoilla linjoilla

KurenTanssit päätti vauh-
dikas letkajenkka

Autamme auttajia 
auttamaan
LC Kittilä/Levi pystytti 
5.12.2014 Jouluyön tapah-
tumaan oman teltan ja keit-
teli makoisat riisipuurot, jo-
ta varojenhankinta mielessä 
tarjoiltiin vapaaehtoistyös-
tä kiinnostuneille. Samalla 
saimme hyvän keskusteluyh-
teyden lions-toiminnan esit-
telyyn.

Joulupukki harkitsee
”Ask one” – kysyin Jou-
lupukkia mukaan toimin-
taamme – lupasi harkita! 
Joulupukki on nähnyt lions-
toiminnan tuottavan monella 
tavalla hyvää – vähän samalla 
tavalla kuin hän itsekin hy-
vää jakaa.

 Jukka Salmi
LC Kittilä/Levi

Klubi lahjoitti Kittilän kotihoidon ja vuodeosaston 
henkilökunnalle pienet taskulamput. Joulupukki oli 
mukana luovuttamassa lahjoja Kittilän Jouluyötapahtu-
massa. Paketteja vastaanottamassa osastonhoitaja Ritva 
Salmi ja kotihoidonohjaaja Paula Niemelä.

K eskustasta oli ilmainen 
linja-autokuljetus, jota 
käytettiinkin runsaasti 

hyväksi. 
Venetsialaisten järjestämi-

sessä oli hyvin tärkeänä yh-
teistyökumppanina Jyrkkä-
kosken omistaja Pudasjärven 
Urheilijat, jotka järjestivät 
puitteiden lisäksi ruokailun 
ja ravintolamyynnin. Ennen 
puoltayötä yleisö sai ihail-

Hyvä Olon Messut iloisissa merkeissä

valloittanut ihailijakuntaansa 
ihmisiä eri ikäluokista. 

Puolenpäivän aikaan rau-
hoituttiin kuuntelemaan 
pianomusiikkia ja tekemään 
kauppoja yli 50 näytteilleaset-
tajan kanssa. Tämän jälkeen 
esiintyivät senioritanssijat ja 
Markku Kemppainen musi-
soi.

Jännittävässä messuar-
vonnassa oli palkintoina 
lahjakortteja paikkakunnan 
liikkeisiin. Hilimojen mes-
sukahvila oli auki koko päi-
vän. Niinpä monet messuilla 
pitkään viihtyneet nauttivat 
kahvilassa lapinukon juhla-
keittoa ja päälle munkkikah-
vit.

Pirkko Polvi                                

Pudasjärven 
Venetsialaisissa 

1400 henkeä 
LC Pudasjärven järjestämät kuudennet Venet-
sialaiset kokosi lauantaina 30.8 Jyrkkäkosken 
huvialueelle noin 1400 henkeä, joka on ylei-
söennätys, iloitsi leijonien presidentti Pentti 

Taipale. 

nipuolisesta tanssimusiikista 
vastasi tanssiorkesteri Ässät, 
punaisessa tuvassa oli kara-
koea ja Revontulidiscossa oli 
tungokseen saakka kävijöitä. 
Pihalla oli toiminnassa myös 
makkara-, kahvi- ja juomapis-
teitä. Lämpimällä syksyisellä 
ilmalla yleisö viihtyi myös ul-
kona pihalla. Suuri väkimää-

rä ja palvelutoimintaan saatu 
merkittävä tuotto takasi sen, 
että Venetsialaisperinne jat-
kuu myös tulevina vuosina, 
tuumivat tyytyväiset tapah-
tuman järjestäjät.

Heimo Turunen
Liekkiryhmä Tulikukka esitti näyttävän tulishown, josta 
tuli yleisöltä paljon myönteistä palautetta. 

Talkoilla rakennettu kokko sytytettiin puolen yön 
aikaan veden äärelle, jolloin lieskat lyövät korkealle. Tuli 
heijastuu edessä olevasta lammesta myös alaspäin. Puut 
olivat valaistu nätisti ja veden päällä on tulilauttoja. 

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella
la 29.8.2015 klo 20-02

Veden, valon ja tulen juhla

Tervetuloa!

Huvikeskuksentie Pudasjärvi

K-18Lippu 15 €

Mökkiläiset ja Pudasjärveltä 
muuttaneet tapaaminen 

la 29.8. klo 18. 
Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät ry

Järjestää: LC Pudasjärvi yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijoiden kanssa

• Lavalla  
  tanssiorkesteri 
• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke

Alueella ulkoravintola ja
3 baaria b-oikeuksin

Markku ja Soili opiskelemassa keramiikan 
valmistusta. Tule sinäkin!

ARKTINEN KERAMIIKKAKESKUS, POSIO
Puh. 0400 225937, info@arctic-ceramic.fi

la Liekkiryhmä Tulikukan 
taidokasta tulishow esitystä. 
Puolenyön aikana sytytettiin 
Jyrkkäkosken rannalle pysty-
tetty kokko. Erilaisia tulia oli 
myös runsaasti tapahtuma-
alueella ja Jyrkkäkosken par-
taalla vedessä lauttojen pääl-
lä. Lisäksi puita oli valaistu 
värivaloin. Uutena oli väriä 
vaihtava poro. 

Tanssilavan puolella mo-

Lionsklubin talkoolaiset nostivat illan aluksi lipun salkoon, lauloivat leijonalaulun 
ja kokoontuivat yhteiseen kuvaan. Illan mittaan työtä riitti monissa eri tehtävissä. 
Myös Pudasjärven urheilijoilla oli suuri talkoolaisten joukko huolehtimassa illan 
onnistumisesta. LC Pudasjärvi / Hilimat Tervetuloa!
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PANKKI, JOKA 
ON OLEMASSA 
ASIAKKAItAAN 

vArtEN.

tervetuloa asiakkaaksi!

Rovaniemi | Ainonkatu 1 
puh. 029 041 2740

Puhelun hinta: lankapuhelimesta 8,35 snt + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt + 16,69 snt/min

www.saastopankkioptia.fi

Tornio | Hallituskatu 2 
puh. 029 041 2730 

Kuusamo | Kitkantie 15
puh. 029 041 2565

L -piiri on Suomen poh-
joisin ja pinta-alaltaan 
suurin piiri. Piiri kattaa 
Lapin maakunnan lisäk-
si Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnasta Koillismaan 
kunnat eli Kuusamon, Pu-
dasjärven ja Taivalkosken.
Pohjoisimman ja eteläi-
simmän klubin välimatka 
on  522  kilometriä. Se on 
sama matka kuin Lahdesta 
Ouluun ja läänin etelä-
rajalta Simosta on 4-tietä 
pitkin yhtä pitkä matka 
Helsinkiin ja Nuorgamiin.

Piirihallitus 107-L  2014–2015

Piiri 107 L

Piirihallitus aloitti kau-
tensa Pellossa 9.8. tutus-
tumalla samanaikaisesti 
siellä  väkeä runsaasti 
paikalle houkuttaneeseen 
maaseutunäyttelyyn sen 
osastoihin ja ohjelmaan. 
Varsinkin nuorempaa vä-
keä paikalle oli houkutel-
lut lasten suosikit ”Hevi-
saurus” rokkibändi.
Kansainvälisen tuulahduk-
sen kokoukseen toi kesän 
nuorisoleiriläinen hong-
kongilainen Hoi Yee Iu, 
jonka esitteli kokoukselle 
isäntäperheen puolesta 
Leila Kämäräinen.

Kansainvälinen teema          
”Strengthen the 

PRIDE 
– Vahvempina yhdessä”

Piirin loppukilpailuun valikoitunei-
den 20 upean työn paremmuusjär-
jestyksen ratkaisi piirihallituksen 2. 
kokous Rovaniemellä. Voittajatyö - 
kuva ohessa (lähes puolet annetuista 
äänistä) tekijä  Emilia Salmi, Ounas-
vaaran 6A, LC Rovaniemi Ounasvaa-
ra  2. Taru Tenhunen, Rantavitikan 
7C, LC Rovaniemi Ounasvaara,  3. 
Seela Heikkilä, Muonion yhtenäis-
koulu luokka 6B, LC Muonio.

Lions klubeilta nenät päiväkotien lapsille

L-piirin 
Rauhanjulistekilpailun voitto Rovaniemelle 

Lion Club Sodankylä ja Lions Club Sodankylä Sompio lahjoittivat päiväkotien lapsille 
Nenäpäivän kunniaksi päivälle ominaiset punaiset nenät. Nenäpäivä järjestetään ker-
ran vuodessa loka-marraskuun aikana. Neljän viikon kampanja huipentui Yle TV2:n 
Nenäpäivä-show´hun. Illan saldoksi kirjattiin 3,35 miljoonaa euroa. Nenäpäivä kerää 
varoja mailman köyhimmissä oloissa elävien lasten hyväksi ja yllyttää suomalaisia 
hauskaan varainkeräykseen. Isossa-Britanniassa Red Nose Day on näkynyt katukuvas-
sa jo 25 vuotta, ensimmäistä Nenäpäivää vietettiin jo vuonna 1988. – (SP)

Kotimainen teema ”Palvelulla hyvinvointia”

L-piiri Suomen ykkönen
Kuluvan kauden alusta L-piirin jäsenkasvun net-
tolisäys on tammikuun lopun tilaston mukaan 31 
jäsentä. Tällä kasvulla L-piiri on selkeä ykkönen 
Suomen piirien joukossa jäsenmäärän ollessa 1190.

L-piirin teema ”Palvelua yhdessä”
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Hankkeeseen saatiin yleishyödylliseen investointiin tar-
koitettua investointitukea maaseuturahastosta Perä-
pohjolan kehitys ry.n kautta, loppurahoitus järjestyi 

Tervolan Lions Clubilta. Leikkivälineet hankittiin Lappset 
Oy.ltä ja hankkeen rakennustyöt toteutti Rakennus ja Suun-
nittelu Jouni Vuokila Ky.

Mistä nimi Viljonpuisto?
Tervolalainen Viljo Vuokila hankki Kaisajoelta tontin, johon 
hän suunnitteli rakentavansa omakotitalon. Tontille ei kuiten-
kaan saanut rakentaa, koska siinä ei ollut rakennusoikeutta ja 
asia jäi vuosiksi. Viljo Vuokilan kuoltua hänen poikansa Veli 
Vuokila Nivalasta otti yhteyttä Lions Club Tervolaan. 

Veli Vuokila ilmaisi toiveensa lahjoittaa tontin tervola-
laisten yleishyödylliseen virkistys tms. käyttöön.  LC Tervola 
päätti vuonna 2003 ottaa vastaan 0,3 ha:n tontti-lahjoituk-
sen. Tontti nimettiin Viljon puistoksi. Leikkipuistona paikka 
ei kuitenkaan ollut saavutettavuuden ja turvallisuuden kan-
nalta kovin hyvä. 

Leikkipuistoa kaivattiin
Samoihin aikoihin Mannerheimin lastensuojeluliiton Tervo-
lan yhdistys teki aloitteen kunnalle, että Tervolaan olisi hyvä 
saada leikkipuisto alle kouluikäisille. Nykyiset leikkipuistot 
ovat yleensä koulujen yhteydessä eivätkä ne siksi ole päiväai-
kaan leikki-ikäisten käytettävissä. Viljon puiston rakentami-
nen ratkaisisi tämänkin asian mukavasti.

Tervolan kunnan kanssa tehtyjen kauppojen jälkeen Uusi 
leikkipuiston rakennuspaikka osoitettiin koulukeskuksen lä-
heisyydestä urheilukentän laidalta. Siinä se palvelisi paremmin 
leikkipuistona kaikkia kuntalaisia. Samoin päätettiin käyttää 
alkuperäisen lahjoittajan nimeä leikkipuiston nimenä tässä 
uudessakin paikassa. Tämä sopi hyvin myös lahjoittajan Vil-
jon pojalle Veli Vuokilalle.

Viljon toive toteutui
Näin tontin lahjoittajan alkuperäinen ajatus tontin hyödyntä-
misestä tervolalaisten yleishyödylliseen tarkoitukseen toteutui 
erittäin hyvin. – Lapset saivat loistavan virikeleikkipaikan, jon-
ka kalusti LAPPSET  Oy ja kustansi Lions Club Tervola yhteis-
kumppaneineen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio kaikkine 
valmisteluineen, suunnittelut, maarakennukset, pohjatyöt, vä-
lineiden ja kalusteiden hankkiminen sekä niiden asentaminen 
rakennussuunnitteluineen kohosi yli 71000 euroon.

Matti Alatalon toimittamien aineistojen pohjalta 
jutuksi koonnut Kari Heikkilä.

Viljonpuisto on virikeleikkipaikka  Tervolassa 

Yhteistyöllä ja asiantuntemuksella laadukas leikkipaikka
Paasilinnan puistotiellä pidettiin Viljonpuis-

ton vihkiäiset 5.9.2014. Näin tervolalaisen Vil-
jo Vuokilan vuosia aiemmin asettama toive oli 
lopulta toteutunut. Hankkeen toteuttamisen 

ja hallinnoinnin oli hoitanut Tervolan Yrittäjät 
ry, joka yhdessä  LC Tervolan kanssa ryhtyi 

rakennusprojektiin.

Paikan yhteyteen aidak-
keeseen on sijoitettu leik-
kipuiston rakentamisen 
taustoista ja toimijoista 
kertovat taulut. Niiden 
ääressä voivat kahden 
kauden mittaiseen akti-
viteettiin ja saavutettuun 
lopputulokseen tyytyväi-
senä myhäillä Lions Club 
Tervolan past presidentti 
Heino Alaniska sekä ny-
kyinen presidentti Olavi 
Niemelä.

Virikeleikkipuisto edustaa suunnittelunsa ja laadukkaan ja toimivan toteutuksensa kautta LAPPSET oy:n asiantun-
tevaa tuotantoa, joka antaa Viljonpuistolle upean ulkoasun ja lapsille mieluisan toimintapaikan.

Pellon Melvin Jones –gaalassa Lapin Leijonan toimittaja Kari Heikkilä palkittiin kansainvälisen pre-
sidentin Joe Prestonin lnternational President’s Awardilla 15 vuoden työstä sekä kahdesti maailman 
parhaaksi piirilehdeksi luokitellun Lapin Leijonan toimittamisesta. Kuvassa varapresidentti Yamada 
kiinnittää merkkiä ja toimitusta seuraa taustalta piirikuvernööri Markku Ilmavirta. 

Teksti: Raimo Naumanen, Kuva: Heikki Hemmilä.
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Juhlapuhujana tilaisuudessa vierali lionsjärjestön kan-
sainvälinen varapresidentti japanilainen Dr. Jitsuhiro 
Yamada sekä hänen tulkkinaan toimiva osastopäällikkö 

ms. Yoshiko Merz sekä Japanin Lionslehden päätoimittaja 
Tomoko Kawamura. 

Suomen lioneiden korkeinta johtoa juhlassa edustivat lii-
ton puheenjohtaja Tuomo Holopainen, kansainvälinen joh-
taja Jouko Ruissalo, jäsenjohtaja Jukka Kärkkäinen sekä 
edellinen puheenjohtaja Asko Merilä.

Hyvä kalastaja – ainakin Japanissa
Aiemmin päivällä pidettyyn leikkimieliseen pilkkikisan voit-
toonsa viitaten Jitsuhiro Yamada hymyillen totesi: Olen hy-
vä kalastaja – Japanissa! Olen nimittäin saanut todella ison 
25000 yksilön saaliin – eikä se ole kalavale. Olen nimittäin 
kalastanut tuon määrän lioneita. Miten se on mahdollista? 
Selitys on yksinkertainen. Meillä Japanissa miehillä on vahva 
asema – naisia ei perinteisesti ole ollut mukana lioneissa. Nyt 
tuo ”ask one” kysymys on esitetty kotona puolisolle ja näin 
se onnistui meillä. Miksipä ei myös muualla, rohkaisi tohto-
rimme Jitsuhiro kuulijoitaan.

Vankkaa tukea suomalaisille leijonille
Viime kesänä Porissa vieraillessaan tohtori Yamada tykästyi 
Suomeen. Hän halusi nähdä myös Suomen talven ja siksi hän 
tuli suoraan Rovaniemelle, joka tarjosikin monipuolisen kat-
tauksen vieraalle.  Mutta oli toinenkin syy vierailuun – hän 
sai kesällä hyvän käsityksen monipuolisesta lionstyöstä eri 
puolella Suomea.

– Kuten tiedämme Euroopan suurimmat lionsmaat ovat 
Saksa, Italia ja Ranska. Näiden jälkeen Suomi 25000 jäsenel-
lään on kuitenkin erittäin tärkeä maa Euroopassa. Näillä kol-
mella suuremmalla maalla on jo kansainvälinen presidentti, 
joten seuraavana on vuorossa Suomi, vakuutti tohtori Yama-
da juhlapuheessaan antaen näin SUOMI JOHTOON hank-
keelle vankan tukensa. 

– Minä uskon Suomen voimaan! Rohkaisenkin suomalaisia 
leijonia tuomaan omia edustajiaan kansainväliseen johtoon. 
Kansainvälinen lionsjärjestö tarvitsee suomalaisten lionsvoi-
maa ja meidän on syytä myöskin sitä kasvattaa ja tukea. Esi-
merkiksi Japanin osalta uuteen nousukauteen on maan lionit 
motivoinut tällainen tekijä - kansainvälisen varapresidentin 
saaminen 35 vuoden tauon jälkeen. 

Nämä rohkaisevat lausunnot saivatkin lämminhenkises-
sä ja rennossa juhlahumussa osakseen salintäyteiset suosion-
osoitukset.

ARS 30 vuotta ensi vuonna
– Arne Ritari-säätiö rahoittaa toimintansa nimenomaan sekä 
näillä ritariarvoilla sekä säätiön omilla ARS-adresseilla. Nii-
den ulkoasua ja sisältöä on kehitelty ja viidestä lehdestä kolme 
on aivan uutta, kertoi ARS:n puheenjohtaja Sinikka Uola. - 
Apurahojen myöntämisessä on päätetty olla mukana 50 pro-
sentin osuudella kohteesta riippumatta. Ensi vuonna vietetään 
säätiön 30- vuotisjuhlaa. 

Arne Ritari -säätiö on puhtaasti kotimainen säätiö, eikä sen 
varoja voida käyttää lainkaan ulkomaisiin avustuskohteisiin. 

Ritarikillan jäsenyyksi on tähän mennessä myönnetty 1601 
kappaletta ja näistä naisten osuus on noin kolme prosenttia. 
L-piirissä ritareita on 58 ja heistä naisia kaksi. 

Apurahoja ei ole tullut L-piiriin vuonna 2014. L-piirin 
ARS-toimikunnan puheenjohtajana toimii PDG Hilkka Pa-
loniemi, LC Kuusamo Pohjanakat. 

Vuoden 2014 uudet ritarit ovat Matti Pulkkinen LC Ro-
vaniemi/Ounasvaara, Risto Kasala LC Tornio/Pudas sekä Jar-
mo Rastas LC Rovaniemi/Lainas.

Uusia Melvineitä
Vuoden 2014 aikana Mevin-jäsenyyden ovat saaneet:

Kalervo Keskiniva, LC Rovaniemi/Ounasjoki, Kari Vai-
nio, LC Rovaniemi/Ounasvaara, Jouko Alasuutari, LC Rova-
niemi/Ounasvaara, Seppo Törmänen, LC Sodankylä/Sompio, 
Pauli Yliaska, LC Sodankylä/Sompio, Pertti Siikavirta, LC 
Ylitornio, Ari Ala-Poikela, LC Ylitornio/Aavasaksa .

Vuoden 2015 tammikuun jäsenyydet: Timo Enbuska ja 
Mikko Syväjärvi LC Pello, Aila Helve, LC Pudasjärvi/Hili-
mat, Brita Hemmilä, LC Pudasjärvi/Hilimat, Matti Heikki-
lä, LC Kemijärvi, Arto Harju-Autti, LC Rovaniemi/Lainas, 
Pirjo Rastas, LC Rovaniemi/Lainas.

LC Tornio Putaan kevään päätöskokouksessa ritarik-
si lyötiin lion Risto Kasala Reino Alatalon toimiessa 
vanhemman ritarin ominaisuudessa ”lyöjänä” avustajina 
lionit Matti Mäkivuoti, Pehr-Olof Wahlberg sekä Kari 
Heikkilä. 

Kuva:Simo Loman

Tammikuun viimeinen lauantai 
31.1.2015 keräsi hotelli Pellon-

hoviin ennätysmäisen väkimää-
rän yli 120 osallistujaa. Leijonat 
olivat kokoontuneet yhteiseen 
ja perinteiseen Melvin Jones ja 

Ritarijuhlaan. 

Uusia Melvin Jones jäsenyyksiä Pellon juhlassa L-piiriin saatiin viisi – kuvassa oikealta 
Mikko Syväjärvi LC Pello, Timo Enbuska LC Pello, Matti Heikkilä LC Kemijärvi, Arto 
Harju-Autti LC Rovaniemi/Lainas ja Pirjo Rastas LC Rovaniemi/Lainas, Emma Mäl-
kiä. Takana piirikuvernööri Markku Ilmavirta sekä PDG Matti Mälkiä. Äärimmäisenä 
vasemmalla edessä kansainvälinen johtaja Jouko Ruissalo ja kansainvälinen varapresi-
dentti Jitsuhiro Yamada.

Ritarit ja Melvinit Pellossa

ARS:n puheenjohtaja 
Sinikka Uola toi juhlaan 
säätiön tervehdyksen.

Pellonhovissa tehtiin ravintolan yleisöennätys ja salin 
pöydät ja tuolit täyttyivät viimeistä paikkaa myöden. 
Juhla oli kaikin puolin onnistunut niin, että ruokai-
lujen sekä ohjelmatuokioiden rytmittämänä ilta eteni 
leppoisasti. Välillä saatiin nauttia musiikillisesti korvia 
lempeästi hyväilevää kvartettilaulantaa vahvistetun Pello-
kvartetin esittämänä.

Illan aikana pöydissä aikaa jäi myös tärkeisiin juttutuoi-
oihin ja tulkki Yoshiko Merzilläkin oli aihetta hymyyn 
– taidettiinpa tuossa muistella aamupäivän pilkkikisan 
tuloksia – sinänsä sekin ainutkertainen kokemus japani-
laisille.

Kuvat ja tekstit Kari Heikkilä


