
Arctic Light yöttömän yön valossa

Kansainvälisen Kittilän nuorisoleirin 
tunnelmia järjestäjien, leiriläisten sekä 
isäntäperheiden kokemana ss. 12 - 16
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Piirikuvernööriehdokas
2018–2019

Kevään tärkeitä tapahtumia merkittäväksi kalenteriin

• 24.–25. 2. 2018 Porocup Rovaniemi Mäntyvaara
 
• 10.3.2018 LC Tornio Rajan 50-vuotisjuhla Park Hotel Tornio

• 6.4. ja 7.4. 2018 Martin Pilkki Ahvenlampi 99555 Luosto

• 21.4. 2018 Piirin vuosikokous ja 4. piirihallituksen kokous 
 Heralammin yritystalo, Kemijärvi   

• 28.4.2018  LC Rovaniemi/Lainas 50-vuotisjuhla

• 19.5.2018  LC Keminmaa/Neidonkenkä 20-vuotisjuhla

• 8.–10. 6. 2018  Lions-liiton 65. vuosikokous Oulussa

Lapin 
Leijona
2018

Lehti myös osoitteessa:
www.lions.fi/L

Julkaisija:
Suomen Lions-liitto ry / 107-L -piiri 
Lehden toimitus ja taitto:
Kari Heikkilä, LC Tornio / Pudas
Sivuvalmistus: Jessbox 
Painatus: Länsi-Pohjan Kirjapaino
Painos: 2400 kpl

Röyttäntie 1, puh. (016) 446 815

• Suosittu lounas joka päivä • A’la carte

Matkasi varrella

PAIKALLISTA
PAINOPALVELUA

ASENTAJANKATU 13
94600 KEMI

INFO@LPKP.FIWWW.LPKP.FI

Liiku helposti Meri-Lapissa!

Haaparanta-Tornio-Kemi-Oulu
Oulu-Kemi-Tornio-Haaparanta
Aikataulut: www.northbus.fi

Haaparanta-Tornio-Kemi
Kemi-Tornio-Haaparanta
Aikataulut: www.net-matkat.fi

Juhlavuoden teemana 
oli Missä tarve – siel-
lä lion. Lions-klubeja 

toimii 200 maassa ja jäse-
niä on lähes 1,4 miljoonaa. 
Järjestön sadan vuoden tai-
valta juhlittiin myös kesän 
kansainvälisessä kokouksessa 
Chicagossa 6.7.2017.

Lions liikkeen perustaja  
Melvin Jones halusi tehdä 
hyvää paikkakunnallaan tar-
joamalla apua sitä tarvitse-
ville lähimmäisille. Suomeen 
Lions-toiminta tuli kanadan-
suomalaisen matkatoimis-
ton omistajan Aarne Ritarin 
aloitteesta 14.8.1950. Silloin 
perustettiin Suomen ensim-
mäinen lionsklubi, LC Hel-
sinki-Helsingfors. 

Suomen Lions-liiton 
64.vuosikokous pidettiin vii-
me kesäkuussa Joensuussa lä-
hialueen 13 klubin järjestä-
mänä. Kokoukseen osallistui 
noin 2000 lionia eri puolelta 
Suomea.

Kuvernöörielektien kou-
lutus ja kokous pidettiin 
Chicagossa Mac Gormigin 
kongressitalossa. Kuvernöö-
rien lupaus annettiin kan-
sainvälisessä kokouksessa, 
johon osallistui noin kol-
mekymmentätuhatta lionia. 
Kokoontuminen huipentui 
kansainvälisten lionien yh-
teiselle marssille. 

Lionsjälkiä 
100 vuotta 
Juhlavuoden aikana kaikessa 
tekemisessä on ollut keskeis-
tä kolme asiaa; Menneisyy-
den kunnioittaminen, Ny-
kyhetken korostaminen sekä 
Tulevaisuuden suunnittele-
minen.

 Yhdessä ne kaikki tiivis-
tyvät kotimaiseen kannustus-
viestiin “ Monta tapaa tehdä 
hyvää”. Satavuotistapahtu-
mia vietettiin toteuttamalla 
mm. perinneprojekteja ni-
mikkeellä Lions 100 ja Suo-
mi 100. Suomen 14 piirin 
alueilla järjestettiin runsaas-
ti erilaisia yleisötapahtumia 
ja projekteja. Kansainvälisen 
teeman mukaan johtoajatuk-
sena MISSÄ TARVE – SIEL-
LÄ  LION! 

Klubien toimesta erilai-
sina hankkeina toteutettiin 
esimerkiksi lasten- ja ikäih-
misten ulkoilupuistoja, kun-
topolkuja, leikkikenttiä jne. 
Paikkakunnalle jäi muistok-
si pysyvä merkki kertomaan 
aktiivisesta lions toiminnas-
ta.

Lisäksi Punaisen Sulan 
osalta kahden vuoden pro-
jektin päätöstapahtumassa 
Lahdessa jaettiin yhteistyö-
kumppaneille heille luvatut 
keräystuotot. Valtakunnalli-
nen tulos oli 57 % tavoit-
teesta.

Turvallista matkaa tämän 
maskottileijonan kanssa! 
toivotti Raija luovutta-
essaan hänen ja Markun 
klubivierailumatkoilla 
mukana seuranneen lei-
jonan Hilkalle ja Einolle 
tehtäväänsä jatkamaan.

Maailman suurimmaksi vapaaehtoiseksi palvelujärjestöksi 100 
vuoden aikana kasvaneen Lions-liikkeen toiminta “ We Serve” 

-palveluajatuksineen kantaa hyvin vielä toisellekin vuosisadalle. 

Kansainvälinen presidentti puolisonsa  Navita & Dr Naresh Aggarwal yhteiskuvassa 
107 L -piirin DG pariskunnan kanssa 

Upea 
kansainvälinen 
nuorisoleiri Lapissa
Kansainvälisen toiminta-
ryhmän tavoite on vuosit-
tain,1.4 miljoonan lionin 
ja Leon voimin palvella 200 
miljoonaa ihmistä vuoteen 
2021 mennessä. Kansainvä-
linen Leo toiminta täytti  60 
vuotta viime vuoden joulu-
kuussa.

Oman piirimme alueel-
la nuoriin kohdistuvaa an-
siokasta kansainvälistä toi-
mintaa toteutettiin usean 
L-piirin klubin yhteistyö-
nä. Päävastuun kansainväli-
sen nuorisoleirin järjestäjänä 
kantoi kuitenkin LC Kitti-
lä-Levi. Se on myös tämän 
vuoden lehtemme pääjuttu-
aihe (sivut 10-12). Leiri on 
saanut positiivista palautetta 
ja kiitosta niin järjestelyissä 
mukana olleilta kuin osallis-
tujilta.

Lionit taisteluun 
diabetesta vastaan
Presidentti Naresh Aggarwa-
lin  viesti lioneille kuuluu: 
“Lions Clubs International 
(LCI) ei tule istumaan hiljaa 
paikoillaan, kun tämä tauti 
leviää. Me tulemme olemaan 
etulinjassa taistelemassa tätä 
tautia vastaan sekä sen hoi-
tamisessa.” 

Maailman laajuinen lion-

sien avustustoiminnan pai-
nopiste kohdistuu siis kamp-
pailuun diabetesta vastaan. 
Tähän tautiin sairastuu 642 
miljoonaa henkilöä vuoden 
2040 aikana. Tällä hetkel-
lä diabetesta sairastaa 422 
miljoonaa henkilöä ja heis-
tä 50% ei tiedä sairastavansa 
diabetesta.

Diabetes on krooninen 
tauti, jossa elimistö ei pysty 
tuottamaan tarpeeksi insu-
liinia tai se ei pysty käyttä-
mään sitä hyväksi. Diabetes 
on kuudenneksi suurin kuo-
lemaan johtava tauti, joka 
on myös kuudenneksi suu-

 2017 oli juhlien vuosi      

rin naisten kuolinsyy. Maa-
ilmassa menehtyy seitsemän 
sekunnin välein diabetesta 
sairastava ihminen. 

Suomen Lions-liitto on 
myös valinnut diabeteksen 
palveluhaasteekseen. Tavoit-
teena on luoda ilmapiiri, jo-
ka edistää terveitä elämän-
tapoja. Toiminnassa voidaan 
olla yhteydessä paikallisiin 
diabetes yhdistyksiin. Dia-
betesliitto tarjoaa klubeille  
mahdollisuutta toimia use-
alla tavalla.

Kausi puolivälissä
Piirihallitus kokoontui Ke-
mijärvellä 19.8.2017 ja toi-
sen kerran pidettiin Pudas-
järven Pikku-Syötteellä. 
Piirihallitus kokoontui 
17.2.2018 Levillä ja Pii-
rin vuosikokous pidetään 
21.4.2018 Kemijärvellä He-
ralammen yritystalolla.

Piirin jäsenkehitys on 
huolestuttava jäsenmäärän 
1138 osoittaessa vuoden ai-
kana - 26. Naisten osuus pii-
rissä on 27.3 %.

Alkukauden aikana puo-
lisoni kanssa piirin klubeja 
kiertäessämme olemme kui-
tenkin havainneet innostu-
nutta lions henkeä. 

Piirikuvernöörielektit Joensuun vuosikokouksessa

Raimo Torvela  
LC Kemi
Syntynyt 1948 Kemissä
Eläkkeellä
Puoliso Mirja (LC Kemi Merenhelmet)
Kaksi aikuista lasta, kolme lastenlasta

Lions-toiminta klubeissa
Liittynyt LC Oulainen 1984
Toiminut kaikissa klubin viroissa, 
muutamissa useita kertoja
• Klubin presidentti 2010–2011
• Klubin PuSu- ja jäsen vastaava 2016–2017

Lions-toiminta L-piirissä
• Lohkon puheenjohtaja 2013–2014
• Alueen puheenjohtaja 2014–2015
• 2.VDG 2017–2018
• Osallistunut liiton 2.VDG koulutukseen  

2017 ja 2018.

Muuta
• Melvin Jones jäsenyys 2015
• Kansainvälisen presidentin myöntämä  

100% klubipresidentin palkinto 2011
• 30-vuotispalvelun ansiomerkki 2015
• Osallistunut 9 kertaa liiton vuosikokouksiin.
• Piirihallituksessa useita vuosia.

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

Lions-toiminta klubeissa
• Liittynyt 1989
• Sihteeri 1992–1993, 2014–2015, 2015–2016
• Presidentti 1996–1997
• Varapresidentti 1995–1996
• Rahastonhoitaja 1991–1992
• Quest-lion, nenäpäivä, tailtwister, tilin-  

tarkastaja, vuosittain eri tehtäviä 

Lions-toiminta L-piirissä
• Piirisihteeri/rahastonhoitaja 2000–2001
• Lohkon puheenjohtaja 2001–2002
• Alueen sulkavastaava 1998–1999

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

Tuomo Romakkaniemi, 
LC Rovaniemi/Ounasvaara
Syntynyt 2.9.1955 Ylitorniolla
Tekninen palvelupäällikkö, Digita Oy
Puoliso Marjo, 
LC Rovaniemi/Petronella
Yliopistonlehtori, Lapin yliopisto

Lions-toiminta klubeissa
  Liittynyt LC Ivalon jäseneksi 1994
• Tiedotussihteeri 1997–1998
• Rahastonhoitaja 1999–2000
• Sihteeri 2001–2002, 31.12.asti
• Siirtojäsenenä LC Rovaniemi/Ounasvaaraan 

2002
• Sihteeri 2008–2009
• Presidentti 2010–2011
• Toiminut kaikissa klubin sisäisissä tehtävissä

Lions-toiminta L-piirissä
• DigiTV projektin asennuspäällikkö 2007–

2008
• Lohkon puheenjohtaja 2015–2016
• Alueen puheenjohtaja 2015–2016
• NSR 2016 järjestelytoimikunnan jäsen

Koulutus ja valmennus
• Lions Quest 2016
• 2VDG valmennus 2016–2017
• RLLI 2017
• 1VDG valmennus 2017–2018
• DGE valmennus 2018

Muuta
• Melvin Jones -jäsen 2010
• Osallistunut neljään liiton vuosikokoukseen

I I Varapiirikuvernööriehdokas I Varapiirikuvernööriehdokas

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

LC Tornio / Raja myy lauttamiespatsaita     

Tuotteen voi tilata: 
Timo Seppälä puh. 0400 695 592

Tornion 
isännänviirejä 
saa jälleen!
Mökille tai lahjaksi. Kaikki viirien myynnistä kerty-
vät 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

Kiitokset kaikille iloisesta 
sitoutumisesta yhteiseen toimintaamme.

Eino ja Hilkka Majava
Piirikuvernööripari LC 

Kemijärvi
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K eitä lioneita Suomessa on kaikkiaan 
910 klubillista. Ja uskon, että lähes jo-
kainen klubi on omalla tavallaan juh-

listanut Suomemme syntymäpäivää. Ajatel-
kaa, mikä määrä erilaisia tilaisuuksia! Nyt 
menemme reippaasti jo toisella vuosisadal-
lamme.

Meidän omalla järjestöllämme, Kansain-
välisellä Lions-klubien järjestöllä, LCI:llä, on 
myös takanaan 100 vuoden taival. 101. toi-
mintavuosi alkoi juuri. Siis jo sata vuotta on 
kulunut siitä, kun vakuutusvirkailija Melvin 
Jones kutsui 1917 koolle saman henkisiä ys-
täviään ajatuksena perustaa auttamisjärjestö 
palvelemaan apua tarvitsevia. Meidän kan-
nattaa olla ylpeitä kuuluessamme tähän jär-
jestöön, mutta me emme saa unohtaa tun-
nuslausettamme ”Me palvelemme”. Meitä 
lioneita on maailmassa jo kohta 1,5 miljoo-
naa. Jäsenmäärämme on niin suuri, että kun 
lähdemme liikkeelle, se näkyy ja kuuluu.

Kohti uusia vuosikymmeniä
Leot rohkeasti 
sähköiseen aikaan
Tasavuosia täytti myös mei-
dän lionien nuorisojärjes-
tö LEOT. Olen saanut ol-
la mukana joissakin Leojen 
tapaamisissa. Olen katsel-
lut ja kuunnellut uteliaana 
Leo-klubien ja Leo-johtaji-
en toimintaa. He eivät juu-
rikaan käytä aikaansa by-
rokraattisiin toimiin eikä 
hallinnollisiin kuvioihin. 
Leot ovat siirtyneet juohe-
vasti 2020-luvulle. Meidän ”ukkoklubien” 
olisi syytä ottaa mallia siitä, miten sähköi-
siä välineitä voidaan käyttää Lions-toimin-
taan. Maailmanlaajuisesti Leoilla alkaa 61. 
toimintavuosi.

Women in Lions aloittaa nyt 31. vuo-
tensa. Suomessa on tällä hetkellä lähes 5 000 
naista liittynyt järjestöömme. Olemmekin jo 
pääosin luopuneet käsitteistä nais-/mieslion. 
Olemme kaikki lioneita ja näinhän sen tulee 
ollakin, kun olemme jo tässä asiassa siirtyneet 
neljännelle vuosikymmenelle.

Quest koulutus uudistuu
Lions Quest on ollut meidän lippulaivam-
me myös jo 30 vuotta. LQ-koulutusta, sen 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta on tutkittu 
mm. yliopistotasolla saakka ja koulutukseen 
osallistuneilta on kerätty palautetta. Kukaan 
osallinen ei voi kiistää LQ-koulutuksen vai-
kuttavuutta, mutta nyt olemme jäämässä ala-

Leikki on lapsen työtä

Lahjoittavan klubin presidentti Asta Harju-Autti vas. toivottaa onnea ja menestystä 
uusille keinuleijonille, jotka kaupunginpuutarhuri Mirja Vääräniemi vastaanotti.

Leijonia lapsille Lainaan-
puiston leikkipaikalle

Hilimat saattoivat omakohtaisesti olla todistamassa miten innokkaina Pikku-Paavalin 
päiväkotilapset tekivät ihaillen tuttavuutta Leppis-keinuun. Taisi tulla jopa vähän 
ylikuormaa  ensi tapaamisella. kuva: Pirkko Polvi

V iime talvena aloi-
tettu projekti vaa-
ti monenlaisia ma-

teriaaleja, kuljetuskalustoa 
moottorikelkasta mönkijään, 
reestä peräkärryyn, mootto-
risahoista kirveisiin ja lekoi-
hin, lukemattoman määrän 
ruuvinvääntimiä ja ennen 
kaikkea valtavasti talkoo-
tunteja. 

Mittava 
projekti toteutui
Silti koko projekti valmistui 
suunnitellussa aikataulussa ja 
kesäkuun puolivälissä voitiin 
viettää uudistetun luontopo-
lun avajaisia.

Idean isä Veijo Nurmi-
kumpu ehti alan ammatti-
miehenä joka paikkaan ja 
pystyi ratkaisemaan kaikki 
eteen tulleet ongelmakohdat. 
Veijo ei kertaakaan nostanut 
käsiään pystyyn eikä epäillyt 
projektin valmistumista. Yk-
sin hänen ei onneksi tarvin-
nut hommaa hoitaa. Kaik-
kiaan 2,5 kuukauden aikana 
työmaalla kävi 20-25 LC Ke-
minmaan leijonaa.

Veijo Nurmikummun si-
toutumisesta kertoo se, että 

Kallin luontopolun kunnostus
Kallinkankaan luontopolun kunnostus oli LC 

Keminmaan aktiviteettien kohokohta itsenäisen 
Suomen satavuotista taivalta juhlittaessa.

Puh. 0400 468 750 
Torpinkatu 3, Tornio, palvelemme ma–pe 7–18, la 8–14 

www.variraitti.fi

• Ulko- ja sisämaalit • Teollisuusmaalit
• Automaalit • Venemaalit

…ja paljon muuta.
Tervetuloa kaupoille!

Kaikkeen 
maalaukseen!

 

Viime vuosi oli juhlavuosi 
monessa asiassa. Tärkeimpänä 
pidin Suomi 100-juhlavuotta. 
Päätin jo kauteni alussa, että 

en jätä ainuttakaan tilaisuutta 
käyttämättä, ettenkö toisi esiin 

isänmaamme juhlavuotta. 

kynteen, koska LQ-koulutus koetaan liian 
kalliiksi koulutukseksi. Markkinoille tulee 
jatkuvasti kilpailevia tuotteita. Pärjätäksem-
me kilpailluilla markkinoilla, olemme käyn-
nistäneet Lions Quest –kehittämisen. Valmis-
ta tavoitteen mukaan on ensi syksynä.

Haluan tähän lopuksi nostaa meille kai-
kille muistutukseksi sen, mikä loppupeleissä 
on meidän Lions-toiminnassamme kaikkein 
tärkeintä. L – I – O – N – S = Luovuta – 
Isänmaasi – Onnellisempana – Nouseville 
– Sukupolville.

Toivotan piirillenne menestystä uudelle 
vuodelle!

Tehdään yhdessä!

Erkki Honkala
Suomen Lions-liiton 
puheenjohtaja 2017–2018  

Suomi 100 -vuoden kohokohta

Luontopolun varrella on monta opastaulua, jossa selvitellään Kallin erikoisuuksia. Osalle 
tauluista tehtiin mukavia levähdyspaikkoja. Kuvassa aktiviteetin pääjehu Veijo Nurmikumpu 
(oik.), Erkki Alakuijala, Reijo Virkkula ja kaikkeen aina ehtivä Veikko Laakso.

vielä syksyn tullen hän kä-
vi tarkistamassa luontopo-
lun tilanteen, korjasi havait-
semiaan vaurioita ja paranteli 
opasteita.

Hiihtosuunnistuksen 
maailmancup-
talkoot 
Monenlaista on kauden mit-
taan puuhattu; hoideltu Pu-
nainen Sulka kunnialla maa-
liin, kaadettu tarvittaessa 
hankalia pihapuita ja yritet-
ty löytää uusia jäseniä van-
henevaan klubiin. Yksi nä-
kyvimmistä aktiviteeteista oli 
hiihtosuunnistuksen maail-
mancupin järjestelyt Ylläk-
sellä. Suunta 2000 järjesti 
marraskuun lopussa kyseiset 
kilpailut Äkäslompolossa as-
ti ja LC Keminmaa lähetti 
paikalle todellisen iskuryh-
män, joka pisti kilpailuaree-
nan rakenteet pystyyn ja oli 
muutenkin tärkeä apu urhei-
luseuralle koko viikon kestä-
neiden kilpailujen  aikana.  

Heikki Roimela

Kaksi keinuleijonaa - Lempeä leijona ja 
Iloinen leijona – muuttivat lokakuun 

alussa Rovaniemen Lainaanpuistoon. Lions 
Club Rovaniemi-Lainas lahjoitti ne kaupun-
gille lasten käyttöön. Leijonat ovat rovanie-
meläisen Lappset Oy:n tuotantoa ja kuulu-

vat yhtiön leikkivälinesarjaan. Leikkileijonat 
ovat osa Lions-järjestön taannoisen Punainen 
Sulka –keräyksen tuottoa, joka on suunnat-
tu kotipaikkakunnan nuorten hyväksi. Se on 
myös pieni osa klubin lahjaa 100-vuotiaalle 
Suomelle.

 Kuva ja teksti: Reijo Sukola

Viime marraskuun puolivälissä LC Hili-
mat lahjoitti Leppis-keinun Pikku-Paa-

valin päiväkotiin. Keinuun mahtuu neljä in-
nokasta leikkijää. Jo aikaisemmin Hilimat 
olivat lahjoittaneet päiväkotiin leikkimökin. 

Yhdessä nämä lahjoitukset ovat osa lei-
jonajärjestön 100-juhlavuoden perintöpro-
jektia. Ne ovat myös osa Suomi 100 -juh-
lavuoden toimintaa. Perintöprojektilaatta 
kiinnitetään keväällä leikkimökin seinään. 

Päiväkodin johtaja Merja Kemppainen 
kertoi molempien lahjoitusten olevan mielui-

sia lapsille ja kiitti LC Hilimoja yhteistyöstä.
– Lapsen työ on leikki. Leikkiessään hän 

luo hengen käyttämiinsä välineisiin”, totesi 
LC Hilimojen presidentti Elvi Räisänen kei-
nun luovutustilaisuudessa.

Jämäkkä senioripuisto valmistui 
Tervolan Leijonapuistoon

Puiston valmistumiseen 
yhtenä virikkeenä oli 
myös Lions-järjestön 

100-vuotisperinneprojekti. 
Klubeja oli järjestön taholta 
valtakunnallisesti innostettu 

Lions Club Tervola toteutti perinneprojektina ja klubin 50-vuo-
tisjuhlan sekä Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi senioripuis-
ton. Se valmistui upealle paikalle Kemijoen rannalle Tervolan 
kunnan 150 vuotta täyttymisensä kunniaksi tarkoitukseen 
lahjoittamalleen ja Leijonapuistoksi nimetylle tontille.

Kun kaikki välineet oli tukevasti ankkuroitu omille paikoilleen sai 
koko Leijonapuiston alue kestäväksi peitokseen keinonurmen.

Tervolan Lions Clubin lionsit tekivät edeltävän kesän aikana puiston perustus- ja asennustöissä mittavan kymme-
nen päivän talkoourakan keskimäärin kymmenen henkilöä kerrallaan. Kaivinkonetyön teki niin ikään talkoilla 
Tervolan Lions Clubin jäsen Hannu Hakoköngäs.

tekemään omalle seutukun-
nalle joku alueen asukkaita 
palveleva, näkyvä ja säilyvä 
projekti Suomen 100-vuo-
tisjuhlan kunniaksi, kertoo-
Tervolan Lions Clubin presi-
dentti Risto Kauppi. 

– Tämä oli luonteva jat-
ke vuonna 2015rakennetulle 
lasten leikkipuistolle tarjoten 
nyt virikkeita ja kuntoilu-
mahdollisuuksia myös vart-
tuneemmalle väestölle.

Ikärakenteen 
tarpeisiin
Asianmukaista virikeliikun-
tapaikkaa kuntaan kaivattiin 
myös Tervolan asukkaiden 
ikärakenteenkin perusteella. 
Tervolassa asuu yli 900 seni-
ori-ikäistä eli yli 65-vuotiasta 
ihmistä, joista valtaosa asuu 
kotonaan. Kunnan väestös-
tä yli 55-vuotiaita on myös 
yli 1 400.

Paikallinen Tervolan 
lionsklubi oli tämän idean 
aloitteellinen ”isä” ja huo-
lehti puiston rakentamises-
ta massiivisista perustustöistä 
lähtien. Kaikki toteutettiin 
talkootyönä lioneiden toi-
mesta satojen työtuntien 
muodossa. Hankkeeseen 
saatiin julkisen rahoituksen 
lisäksi lahjoittajiksi myös 
useita tervolalaisia yrityk-
siä, yhteisöjä ja yksityishen-
kilöitä, joiden tuki osaltaan 
mahdollisti projektin toteu-
tumisen.

Mallikasta talkoilua
Tervolan kunnan elinkei-
noyhtiön Riverbankin elin-
keinokoordinaattori ja Ter-
volan Lions Clubin jäsen 
Matti Alatalo kertoo, että 
lionsit tekivät puistoa edel-
tävän kesän aikana kymme-
nen päivää talkoilla. Paikalla 
oli keskimäärin kymmenen 
henkilöä kerrallaan. Kaivin-
konetyön teki niin ikään tal-
koilla Tervolan Lions Clubin 
jäsen Hannu Hakoköngäs.

Puisto nousi hienolle 
paikalle Kemijoen rantaan 
kunnanviraston lähelle niin 
sanotun Väisäsen talon ton-
tille, joka sijaitsee Tervolan 
terveyskeskuksen sekä van-
huspalveluyksikön vieres-
sä. Kuntoilulaitteet toimitti 
Lappset Oy.

Laaja tukijoukko
Hanke sai avutustusta Perä-
pohjolan Leader -ryhmältä. 
Lisäksi puistoa ovat rahoit-
taneet Tervolan Lions Club, 
Tervolan Sotaveteraaniyhdis-
tys, Tervolan Apteekki, Ter-
volan Osuuspankki, Lähi-
Tapiola, Veljekset Vaara Oy, 
New Paakkola Oy, Tervolan 
seurakunta Marila-säätiö, 
Tervolan Saha- ja höyläämö 
Oy ja urheiluseura Tervolan 
Terävä. Lisäksi muutama 
muu rahoittaja on tulossa 
vielä mukaan.

Kari Heikkilä
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Muistoja sota-ajoilta

R onjien oma nimikkokap-
pale   – ”Olen Ronja, tah-
don palvella” – kajahti aina 

konsertin aluksi.    Ronjien tavoit-
teena oli viedä musiikillinen ter-
vehdys mahdollisimman monelle 
rovaniemeläiselle veteraanille ja lo-
talle Ronjat on the Road -kiertueen 
merkeissä. Kaikkiaan syksyn aika-
na pidettiin yksitoista eri tilaisuutta 
samassa hengessä rovaniemeläisissä 
palvelukodeissa, sekä veteraanien ja 
lottien tilaisuuksissa. Ronjien kuo-
ron johtamisesta huolehti Harriet 
Urponen.

Sodanaikaiset laulut 
nostattivat kyyneleet 
useamman silmiin
Tilaisuudet olivat usein koskettavia 
ja herkkiä, kertoo Ronja-kuorossa 
mukana ollut Tarja Puhakka.  Mo-
ni tilaisuuteen osallistunut lauloi 
mukana lauluja ulkomuistista, eräs-
kin rouva ihan jokaisen kappaleen. 
Veteraanin iltahuuto oli selkeästi 
erityinen laulu useimmille ja se nos-
tatti tunteet pintaan niin yleisössä 
kuin esiintyjilläkin. Ronjat saivat 
oppia kaksi uutta säkeistöä erääl-
tä herrasmieheltä, joka niin ikään 
oli laulanut aikoinaan pataljoonan 
kuorossa. 

Ronjat tervehtivät laulaen 
veteraaneja ja lottia

Suomi 100 -juhlavuo-
den kunniaksi rovanie-
meläiset Ronjat olivat 
valinneet ohjelmis-
toonsa sekä ikivihreitä 
iskelmiä että sota-ajan 
lauluja. Yleisö osallistui 
aktiivisesti yhteislaului-
hin. Joulun lähestyessä 
tilaisuuksiin tulivat mu-
kaan joululaulut.

Auta lasta, auta nuorta, autat perhettä 
Keräyksellä hyvää mieltä vähävaraisille perheille

LEIJONALAUMA ISKUSSA  
UUSI PEUGEOT SUV-MALLISTO

Peugeot SUV-mallisto: 2008 alkaen 17 400 €, sis. tk 600 €. Vapaa autoetu 435 €/
kk. CO2-päästöt 90–114 g/km. EU-yhd. 3,5–4,9 l/100 km. 3008 alkaen 24 671 €, 
sis. tk 600 €. Vapaa autoetu 535 €/kk. CO2-päästöt 100–129 g/km. EU-yhd. 3,8–
5,7 l/100 km. 5008 alkaen 26 839 €, sis. tk 600 €. Vapaa autoetu 565 €/kk. CO2-
päästöt 105–133 g/km. EU-yhd. 4,2-5,8 l/100 km. Kuvien autot erikoisvarustein.

TERVETULOA KOEAJOLLE

3008 SUV 5008 SUV2008 SUV

i-Cockpit®-ohjaamo 
Edistyksellistä turvatekniikkaa
PureTech -ihmemoottori

peugeot.fi 
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Pörhö Keminmaa 
Kauppakuja 6, Keminmaa 
Juha Tapojärvi     0207624236 
Juha Palomaa     0207624214

Pörhö Lapin Auto
Heikki Kraatari  0207624344
Matti Maununiemi  0207624358
Reijo Talvensaari  0207624353
Antti Rautavaara  0207624347

Laulut ja omat 
kokemukset kohtasivat
Kuoro tavoitti unohtumattoman 
tunnelman esiintyessään ihmisille, 
jotka aidosti olivat kokeneet laulu-
jen tapahtumia. Keikkakiertueel-
la Ronjat haastattelivat veteraaneja 
ja lottia. Haastateltavat muisteli-
vat lapsuuttaan, sota-aikaa, evakko-
matkoja sekä sitä tunnetta, millaista 
oli tulla takaisin kotiin. 

– Ajatuksenamme oli haasta-
tella lottia ja veteraaneja kysymäl-
lä, minkälaisia terveisiä he haluavat 
jättää 100-vuotiaan Suomen nuo-
risolle, Ronjien presidentti Liisa 
Isomaa  iloitsee sydäntä lämmittä-
västä palvelutehtävästä. 

Haastattelujen kautta veteraa-
nit ja lotat lähettivät myös tervei-
siä Suomen tämän päivän nuorille.

Johanna Aho

”Olen Ronja, tahdon palvella. 
Tahdon tulla viereen, 
kuunnella.
Olen Ronja, tahdon auttaa, 
voin vaikka vuoret valloittaa. 
Olen Ronja, tahdon palvella. 
Sisälläni asuu leijona, 
joka tahtoo heikompaansa 
puolustaa.”

Kertosäe Ronjien omasta laulusta 
(Harriet Urponen 2016)

Saarenkodilla asuva Kaino Kampman muistelee sota-aikaa, kuinka 
liikkeellepanokäsky tuli yllättäen ja miten sota kosketti kaikkia. 

Monissa perheissä oli paljon pieniä lapsia ja Kainokin hoiti pikku-
sisaruksiaan, ennen kuin lähti töihin Tampereelle. Tampereella oli 
nuorella naisella kova ikävä kotiväkeä, mutta työtä sai tehdä ja aina 
pärjäsi. Oma itsenäistyminen oli tärkeä asia myös sota-ajan nuoril-
le. Kotiinpaluu sodan jälkeen Rovaniemelle oli vaivalloinen ja lisäksi 
elintarvikkeista ja muista tavaroista oli puutetta. Mistään ei saanut 
kenkiä, kangasta ja mm. voi, sokeri ja kahvi olivat kortilla. Aina on 
silti ollut mentävä eteenpäin. Nuoriso nykyisin on tottunut siihen, 
että moni asia tulee helposti. Olisi kuitenkin muistettava, että hy-
vinvointi ei ole kaikkialla itsestäänselvyys. Hieno asia on myös, että 
lääketiede on Suomessa nykyisin pitkälle kehittynyt sotien jälkeisenä 
aikana ja monia sairauksia pystytään parantamaan.

Näsmänkiepissä asusteleva Kaarina Saavalainen muisteli lap-
suuttaan Ranualla onnellisena aikana, kuinka talojen lapset 

leikkivät yhdessä. Nyt nuo talot ovat melkein kaikki tyhjentyneet. 
Sota-aikana Kaarinakin oli ensin pikku-lottana ja myöhemmin il-
matorjuntalottana. Pikkulottien tehtävänä oli auttaminen erilaisissa 
kotitaloustöissä.  Jatkosodassa oli tositoimet ilmavartiossa. Tehtävänä 
oli ilmoittaa vihollisen pohjoiseen päin saapuvista pommikoneista 
tai niiden äänistä ajoissa Rovaniemelle. Tehtävä ei pelottanut, vaan 
tunne päällimmäisenä oli velvollisuus osallistua ja selviytyminen päi-
väkerrallaan. Tuosta lotta-ajasta Kaarinalla on nostalginen kuva pöy-
dällään. Pommisuojiin juokseminen Rovaniemellä ja sireenien äänet 
ovat painuneet mieleen kauhun täyteisinä hetkinä, jolloin aikaa ei ol-
lut hukattavaksi. Sodan viimeisenä vuotena, kun saksalaiset määrättiin pois, 
piti Kaarinankin lähteä evakkoon Ruotsiin, jolloin lehmien kanssa käveltiin 

jalan kaksi viikkoa. Matkaa ei oikeastaan enää edes ajatellut, 
vaan sitä vain lähdettiin. Haaparannalle pääsy oli kaiken kaik-
kiaan helpotus ja ruotsalaiset ottivat evakot hyvin vastaan.

Kaarinalla on myös ihania muistoja miehestään ja heidän ta-
paamisestaan. Miinoja raivaamaan tullut mies tuli taloon ja rak-
kaus leimahti. Lempeä ja onnellinen aika sodan jälkeen alkoi. 

Nuorille ohjeiksi Kaarina sanoo, että eläisivät säännöllises-
ti eivätkä vetelehtisi yötä myöten. Tämä on hyvä elämä nyt, 
ja jokainen kortensa kantaa kekoon, sanoi Kaarina. Tuo lause 
kiteytti muidenkin haastatteluissa mukana olleiden ajatukset 
tämän päivän Suomesta.

R anualta kotoisin olevan Gunvor Niemelän lähtö evak-
koon tapahtui niin kiireellä, että Gunvorin Bella-koira 

jäi pois kyydistä. Koira oli Gunvorille rakas, hän kaipasi koiraa 
kovasti ja rukoili tämän olevan elossa.  Ruotsissa vietetyn yh-
deksän kuukauden pituisen evakkoajan päättyminen ja paluu 
kotiin oli erittäin riemuisa. Niemelän perheen naapurin isän-
tä oli löytänyt koiran ja huolehtinut siitä Gunvorin paluuseen 
saakka. Näin Gunvor sai rakkaan koiransa takaisin, mikä toi 
hänelle paljon iloa.

Aaltorannan palvelukodissa asuva Gunvor pitää nykyajan 
nuoria hyvinä nuorina ja kunnon ihmisinä, jotka pärjäävät 
elämässään. Hän kuitenkin muistuttaa, että myös ennen 
pärjättiin hyvin, vaikka puutetta ja pulaa oli melkein kai-
kesta. Elämässä oli iloja suruja, aivan kuten tämän päi-
vän nuorillakin on.

LC Ronjat ja Manner-
heimin Lastensuoje-

luliitto toteuttivat hyvänte-
keväisyystempauksen, jonka 
tuotoksena peräti 550 vähä-
varaista rovaniemeläistä per-
hettä saivat lahjoituksena 
käyttötavaroita ja ruokaos-
toksiin kohdistettuja lahja-
kortteja.

Ronjat keräsivät tavara-
lahjoitukset Rovaniemen Ci-
tymarketissa ja Kauppatorin 
K-Supermarketissa. Ronjien 
keräyspisteeseen tuotiin 
0–18 vuotiaille tytöille ja 
pojille tarkoitettuja hygie-
niatuotteita, lasten ja nuor-
ten asusteita sekä vauvantar-
vikkeita.

MLL vastasi 70 euron ar-
voisten lahjakorttien hank-
kimisesta vuotuisen MLL:n 
Hyvä Joulumieli -keräyksen 
kautta.

Lahjakortit ja tuoteke-
räykset jaettiin joulukuun 
alkupuolella- Onnelliset ja 
tyytyväiset perheet olivat ih-
meissään ja kiitollisia siitä, 
että on näin paljon hyvän-
tahtoisia ihmisiä, jotka halu-
avat auttaa heikomassa tilan-
teessa olevia perheitä.

– Sain kertoa iloisia uu-
tisia ja kaikki lahjoitusten 
vastaanottajat olivat niin 
kiitollisia ja onnellisia, et-
tä itsellekin tuli todellinen 
joulumieli, hymyili lahjoi-
tustilaisuudessa mukana ol-
lut LC Ronjien presidentti 
Liisa Isomaa.

Tuhannet kiitokset kaikille 
keräykseen osallistuneille!

MLL:n Hyvä Joulumieli 
-keräys
https://hyvajoulumieli.fi/

Perinteisesti Rovaniemi/Lainas klubin lionit järjestivät  Auta lasta, auta nuorta, autat 
perhettä -keräyksen joulukuussa Rovaniemen K-Citymarketissa.
Marketin asiakkaat ostivat yhden tai useamman ylimääräisen tuotteen ja lahjoittivat 
ne lionien keräykseen. Lahjoituksia tuli runsaasti ja ne on toimitettu Lapin Ensi- ja 
Turvakodille. Kiitos, kun autoitte. 

Kaino Kampman
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LC Tornio Mamsellin 20-vuotisjuhlassa jaettiin avustuk-
sia seuraaville tahoille:

Pohjan tytöt ja sissit Tornio ry, Tornio perheiden talo ry, 
Tornion kaupunki sosiaalipalvelu Lapsi ja perhetyö, Tornion 
seurakunta diakoniatyö/Lapset. Meri-Lapin Musiikkiopisto 
lasten- ja nuorten musiikkitoiminta, Tanssikoulu Stage, Sti-
pendi musiikkiopintoihin Jonas Kanto sekä stipendi musiik-
kiopintoihin Riinamaria Koivumies.

Juhlivia klubeja kaudella  2017 - 2018
20 vuotta LC  Tornio / Mamsellit   28.10. 2017
20 vuotta Keminmaa Neidonkenkä  19.5. 2018

50 vuotta  LC  Tornio /Raja            10.3. 2018
50 vuotta LC  Rovaniemi /Lainas  28.4. 2018

Mamsellit juhlivat 20 vuotta 
stipendejä jakamalla

Juhlan jälkeen kokoonnuimme yhteiseen potrettiin paikalla olleiden avustettujen ja klubilaisten kanssa. Mukana 
presidentti Maria Keskimaunu, Past presidentti Marja-Liisa Husa, Ritva Eskola, Aila Ylinärä ja Ritva Eskola, Anu 
Davidila, Rahastonhoitaja Anne Saloniemi, Ritva Loman, sihteeri Arja Kanto, Riinamaria Koivumies, Jonas Kanto 
sekä eturivissä Vilja Valtakari ja Matleena Heikkilä.

Kevätkaudella Simon klubi vastaanotti kahdeksan uutta jäsenta, joista viisi oli naisia. Kauden lopussa 
klubin jäsenmäärä oli 25. Kuvassa LC Simon ensimmäinen naisjäsen Jenni Lammassaari, jonka vastaan-
ottivat klubin presidentti Jorma Knihtilä ja kummi, piirikuvernööri Markku Kylmälä.

Terveisin Raija Kylmälä

LC Simo otti naisjäseniä

 

Lions Club  
Rovaniemi / Lainas 

50-vuotisjuhla 
28.4.2018 Hotelli Pohjanhovissa 

Tervetuloa 
Ilmoittaudu 14.4.2018 mennessä. 

LEIJONA-
PUUKKO
Oiva lahja ”pyöreitä vuosia” 
täyttävälle!
Puukon hinta 170 € +postikulut
Katso tarkemmin:
www.e-clubhouse.org/sites/
ylitornioaavasaksa
Tilaukset:
Paavo Heikka, puh. 040 770 8400
paavo.heikka@pp.inet.fi

LC YLITORNIO/AAVASAKSA

Ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista kiinteistönhoitoa

• kiinteistönhoito ja -valvonta
• lumityöt ja hiekoitukset
• teiden harjauspalvelut
• trukkipalvelut, kuormaus ja purku
• pienroskan, hiekoitussepelin ja luonnon-  
 pölyn poisto imulakaisuautolla
• maankaivutyöt, traktorityöt HOX! HOX! HOX! HOX! HOX!

• sähköasennukset  
ja -korjaukset
•	siivouspalvelut

Edullisesti urakka- tai laskutustyönä

Puh. 040 356 6166 
kiinteisto.palvelu@pp.inet. i 
www.kiinteistopalvelu.com 
Papintie 1, 99600 SODANKYLÄ

Meiltä
Polttopuut 

mökille
Kysy myös 
toimitusta!

LOUNAS • PIZZAT • BURGERIT
ANNOSRUUAT

KAHVILATUOTTEET
Avoinna: ma–pe 8–18 • la sulj. • su 12–18

Torniontie 110, MUONIO 
Tervetuloa!

puh. (016) 532 505 •       Ruokapaikka Hyvä Pata

Varainhankintaa on suoritettu mm. joulutuotteiden val-
mistuksella, myyjäisillä, arpajaisilla. Kauden 2016-2017 ai-
kana osallistuttiin myös Punainen sulka-keräykseen ja saadut 
keräystuottojen palautukset kohdennettiin torniolaisten las-
ten ja nuorten hyväksi, josta iso kiitos kuuluu meidän kerä-
ystyötä tukeneille.

LC Tornio Mamsellin sihteeri
Arja Kanto

V aikka tavoite ei aivan täyttynytkään, summaa 
voidaan pitää erinomaisena huomioimalla Po-
rin vuosikokouksen tavoitemäärittelyn jälkeen 

tapahtuneet olosuhteiden muutokset – kuten jäsen-
määrän tuntuva lasku, lähes sadan klubin jättäytymi-
nen kampanjan ulkopuolelle ja useat kymmenet muut 
100-vuotiaan itsenäisen Suomen merkeissä liikkeellä 
olevat järjestöt.

Klubien keräysosuus kokonaissaldosta on noin 
2.827.000 euron.  Erotus noin 100.000 euroa koostui 
yrityslahjoituksista, haastekampanjoista ja PuSu-sivus-
tolla olleesta mahdollisuudesta lahjoittaa rahaa.

Leijonien omat PuSu-tuotteiden ostot ylittivät ase-
tetun tavoitteen.  Toimikunta arvioi ennen kampanjan 
alkua ostosten olevan miljoonan luokkaa, mutta se ylit-
tyi peräti 289.506 eurolla!  

L-piirin loistava tulos
L-piirin klubien keräystulos oli noin 132.000 euroa.  Jä-
senmäärään suhteutettuna tulos on hyvä.  Piirikoordi-
naattori Jarmo Rastas LC Rovaniemi/Lainas teki erin-
omaista työtä piirissään.  Kun PuSu-toimikunta teki v. 
2016 keväällä jokaiselle klubille PuSu-muistitikun, hyö-
dynsi LC Rovaniemi/Lainas ainoana suomalaisena klu-

L-piiri menestyi hyvin keräystavoitteessa
Seitsemäs Punainen Sulka -kampanja päättyi loppukesästä.  Kolme 

kuukautta yli vuoden kestäneen kampanjan keräyssaldo päättyi 
lopulta lukemiin 2.934.703 euroa – lähes 3 miljoonaa euroa!  

Lähes kolme miljoonaa euroa
Punaisesta Sulasta

Sodankylä/Sompio 
jakoi avustuksia
L -piiriin palautui kaikkiaan Punainen Sulka projektin mer-
keissä kerätyistä varoista yhteensä noin 33.000 euroa eli klu-
bit saivat palautuksena noin 25 prosenttia keräämästään ra-
hasummasta paikallisten yhteisöjen avustamiseen. 

LC  Sodankylä/Sompio jakoi Punaisen Sulan keräystu-
loksestaan klubille palautuneet reilut 2000 euroa 12.1.2018 
käytettäväksi Sodankylän nuorisotyöhön.

Avustuksen kohteina olivat tällä kertaa Partiolippukunta 
Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry, Etsivä Nuorisotyö Sodanky-
lässä -hanke, Lapin Veikot ry:n painijaoston nassikkapainiin 
eli tulevaisuuden tähtiin sekä Lapin Veikot ry:n salibandyja-
osto 14–18-vuotiaat tytöt.

LC Sodankylä/Sompio onnittelee avustuksen saajia ja toi-
vottaa menestystä kaikille nuorille pyrinnöissään sekä kiit-
tää kaikkia kampanjaa tukeneita sodankyläläisiä yrityksiä ja 
yhteisöjä.

Teksti: Pentti Sassali
Kuva: Pekka J. Heikkilä

bina muistitikun sisällön erinomaisella tavalla.  Tikusta löy-
tyi kaikki siihen asti PuSusta kirjoitettu materiaali ja Jarmo 
Rastaan klubi teki siitä lehden keräten mainoksia mukaan.  
Tuottokin nousi tuhansiin euroihin.

L-piiristä kymmenen klubia saavutti tavoitteensa – LC 
Sodankylä/Sompio (179 %), LC Pudasjärvi (160 %), LC Ro-
vaniemi/Lainas (156 %), LC Taivalkoski (122 %), LC Ivalo 
(117 %), LC Keminmaa (115 %), LC Tornio/Pudas (106 %), 
LC Posio (103 %), LC Keminmaa/Neidonkenkä (103 %) ja 
LC Kuusamo/Ruka (102 %).  Näistä klubeista euromääräi-
sesti suurimman tuloksen teki LC Rovaniemi/Lainas, jonka 
saldo 13.417 euroa on kärkikastia koko maassa.

Tuotto Suomen nuorison hyväksi
Lokakuun päätösjuhlassa keräyskumppanit eli Tukikummit, 
Lasten ja nuorten säätiö, Näkövammaiset, Partiolaiset, EHYT, 
Aseman Lapset ja Yeesi olivat paikalla hakemassa omaa osuut-
taan.  Suurimman potin sai Tukikummit, jonka saama avus-
tussumma oli 401.500 euroa.  EHYT, Lasten ja nuorten säätiö 
sekä Partiolaiset saivat kukin 107.000 euroa.  Näkövammai-
sia avustettiin 53.500 eurolla, Aseman Lapset ry:n Walkers-
toiminta sai 80.000 euroa ja nuorten itsensä perustama mie-
lenterveysseura YEESi sai 27.000 euroa.

Mikä myös tärkeätä jokainen klubi sai keräämästään ra-
hasummasta palautteena noin 25 prosenttia oman alueensa 
paikalliseen nuorisotyöhön.

Keräys oli suuri ponnistus Suomen lions-klubeilta ja nii-
den leijonilta.  Suurimmassa osassa klubeja tehtiin työtä 
suurella sydämellä ja tulosta saatiin aikaan.  Koko Punainen 
Sulka -toimikunta haluaa osoittaa nöyrät kiitokset L-piirin 
leijonille mahtavasta työstänne 100-vuotiaan Suomen nuo-
rison hyväksi.

Matti Tieksola
puheenjohtaja

PuSu-toimikunta

Kokonaistulos paikkakunnittain

Paikkakunta Klubeja €

Rovaniemi 6 35 272
Tornio 3 12 329
Keminmaa 2 11 233
Pudasjärvi 2 10 170
Sodankylä 2 9 696
Kuusamo 4 8 113
Posio 1 6 949
Ivalo 1 6 730
Taivalkoski 1 6 550
Kemi 2 6 230
Kemijärvi 2 5 646
Simo 1 3 611
Ylitornio 2 3 105
Pello 1 2 758
Kittilä 1 1 590
Pelkosenniemi 1 836
Kolari 1 680
Inari 1 374
Tervola 1 200
Muonio 1 153
Ranua 1 133
Enontekiö 1 0

L-piirin Top Ten

LC Tavoite Kertymä % 

Sodankylä/Sompio 5 022 9 002 179
Pudasjärvi 5 111 8 170 160
Rovaniemi/Lainas 8 577 13 417 156
Taivalkoski 5 390 6 550 122
Ivalo 5 423 6 370 117
Keminmaa 6 806 7 843 115
Tornio/Pudas 4 688 4 968 106
Posio 6 767 6 949 103
Keminmaa/Neidonkenkä 3 306 3 390 103
Kuusamo/Tuka 3 532 3 600 102

tavoit-
teesta
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Lapissa kaksipäiväinen 
koulutus järjestettiin 
Rovaniemellä 9.-10. 

marraskuuta. Kouluttajana 
toimi Sirpa Kannisto, jo-
ka tempaisi meidät mukaan 
elämisen taitoihin omalla in-
nostavalla esimerkillään. 

Koulutukseen saapui La-
pin alueelta noin parikym-
mentä kasvattajaa laajalti 
eri kouluilta ja päiväkodeil-
ta. Edustettuna oli kaikki-
en vuosiluokkien opettajia, 
joten pääsimme hyvin kä-
siksi koko kattavaan koulu-

Piirin tason kisaan osal-
listui parikymmentä lähetet-
tyä työtä. Ne oli valittu kou-
lukohtaisten esikarsintojen 
jälkeen edustamaan omaa 
koulua. 

Voittajatyö

Jaettu 2.sija Jaettu 2.sija

Elämisen taitoja opettelemassa
QUEST tarjoaa konkreettisia eväitä

Positiivinen viesti oli kantautunut myös pieneen itälappilai-
seen kuntaan kun Lions Club Pelkosenniemen yhdistys päät-
ti marraskuussa lähettää rehtori Aki Koiviston tutustumaan 
paljon kehuja saaneeseen Lions Quest –koulutukseen.

tusmateriaaliin. Heti koulu-
tuksen alussa heittäydyimme 
ryhmäprosessin vietäväk-
si. Kuten kaikissa ryhmäy-
tymistilanteissa, positiivisen 
ilmapiirin luominen on en-
siarvoisen tärkeää ja siihen 
myös tämän koulutuksen 
aikana kiinnitettiin erityistä 
huomiota.

Toiminnallista 
ja tehokasta
Koulutus piti sisällään kak-
si päivää tiiviitä vuorovaiku-
tustilanteita ja toimintahar-

Tällä kertaa myyjäiset 
toteutettiinkin kah-
den päivän tapahtu-

mana yleisen pyynnön mu-
kaisesti ja kokemukset olivat 
hyvät myös myyjien ja asiak-
kaiden mielestä. Yhteistyö-
kumppaneinamme toimivat 
Ounasvaaran Atleettiklubi 
sekä Rovaniemen Kiekko.

 
Markkinointiin 
panostettiin
Tänä vuonna panostimme-
kin myös myyjäisten mai-
nontaan todella paljon. 
Myyjäismainoksia oli lehdis-
sä mm. maakuntalehdessäm-
me Lapin Kansassa, Uudessa 
Rovaniemessä, Koti-Lapissa 
(Kemijärven seudulla), Lou-
nais-Lapissa (Kemi-Tornion 
seudulla) sekä myös Lapin 
Kansan verkkosivuilla mai-
nosbanneri pyöri n. kuukau-
den ajan. Laitoimme myös 
Visit Rovaniemi - Rovanie-
men kaupungin sivustolle se-
kä suomeksi että englanniksi 
tiedotteen myyjäisistä, hotel-
leihin jaoimme myyjäismai-
noksia englanniksi, saksaksi, 
venäjäksi ja kiinaksi ja Ro-
vaniemen keskustan RoPSin 
valotaululle laitoimme mai-
noksen myyjäisviikolle pyö-
rimään. Perustimme jopa 
omat fb-sivutkin joulumyy-
jäisiämme varten! Joulumyy-

Klubimme toimihenkilöillä ja riitti touhua kahden messsupääivän ajaksi mutta myös 
messujen valmistelussa kuin purkamisessakin. Kuvaan ehtivät pysähtyä perustajajä-
senemmme Paavo Rahkon seuraksi past presidentti Seppo Jänkälä, presidentti Jussi 
Timonen-Nissi, ja sihteeri Laura Timonen-Nissi.

Pajunoksista saadaan hienoja kukkakimppuja.

Joulumyyjäisissä riitti väkeä kummallekin päivälle kaikkiaan 4200 kävijää.

Perinteiset 
Joulumyyjäiset 
kiinnostivat

Koko vuoden odotetuin ja suurin tapahtumamme eli LC Rova-
niemi/Napapiirin klubin Perinteiset Joulumyyjäiset pidettiin 
nyt toista kertaa Santasportissa Lapin Urheiluopistolla la-su 
9.-10.12.2017 klo 10–17. 

jäisissä pyöri myös kolmella 
eri tv-näytöllä myyjien mai-
noskuvavideo.

 
Monipuolinen 
tuotevalikoima
Myyjäiset lähtivät hyvin 
käyntiin, kun ensimmäiset 
asiakkaat tulivat jo ennen 
klo 10 paikalle katselemaan 
ja ihastelemaan myyjien 
hienosti laitettuja pöytiä ja 
kaikkia mitä hienompia ja 
ihanimpia tuotteita. Myyn-
nissä oli valtava määrä eri-
laisia käsintehtyjä tuotteita 
n. 160 eri pöydässä, joten 
katseltavaa ja ostettavaa kä-
vijöille löytyi. Oli monen-
laisia käsitöitä perinteisistä 
villasukista ihaniin neule-
luomuksiin, herkullisia lei-
vonnaisia laidasta laitaan, 
upeita käsintehtyjä koruja, 
kelloja, tauluja, kirjoja, as-
tioita, kransseja havuista ja 
muista materiaaleista, iha-
naa herkullista suklaata, hil-
loja, karamelleja, mehuja, 
piparitaloja  ym. Myös liha- 
ja kalatuotteita oli tarjolla 
ja tietenkin käsinommeltuja 
tuotteita mm. nukkeja, nu-
kentarvikkeita, keppareita, 
vaatteita ja kerrassaan suloi-
sia pienenpieniä nukkekodin 
tarvikkeitakin löytyi ja jopa 
kultahippukorujakin sekä 

kaikkea muuta ihan kaiken-
laisesta materiaalista tehtynä!

 
Ohjelmasta 
jouluista tunnelmaa
RoKin talkooväen pitämäs-
tä kahviosta sai pientä hiu-
kopalaa ja juotavaa ostosten 
välillä joulumusiikista ja esi-
tyksistä nauttien. Myyjäisissä 
oli myös kolme eri tv-näyt-
töä asiakkaille, joissa pyöri 
myyjien tuotteiden mainos-
video. Sunnuntaina paikalla 
pyörähti myös itse Joulupuk-
ki jakamassa lapsille karkkia 
ja lahjatoivomuksia kuunte-
lemassa..!

Myyjäisten avauksen suo-
ritti Rovaniemen kaupun-
ginvaltuuston puheenjohta-
ja Heikki Autto toivottaen 
myyjäisväen tervetulleeksi.

Molempina päivinä myy-
jäistapahtumassa useamman 
kerran päivän aikana esiin-
tyi Putaan Kaiku -mieskuo-
ro esittäen perinteisiä lauluja 
sekä myös Heli Kaltiokum-
mun johtamana oppilaskuo-
ro laulaen tunnelmallisia 
joululauluja. Esiintyjät oli-
vat todella loistavia!

Yhteistyöstä 
suurkiitos –  myös 
4200 kävijälle
Myyjäiset sujuivat todella 
hyvin kaikin puolin ja en-

si vuodelle suunnitellaankin 
jo seuraavaa myyjäistapahtu-
maa. Kahden päivän aikana 
myyjäisissä kävi reilut 4200 
kävijää.

Nyt onkin aika KIIT-
TÄÄ teitä kaikkia myyjäi-
sissä kävijöitä, teitä ihania 
ahkeria myyjiä, kaikkia Ou-
nasvaaran Atleettiklubin ja 
RoKin reippaita talkoolai-

sia, Santasportin henkilö-
kuntaa urheiluopiston tilo-
jen vuokraamisesta, upeita 
esiintyjiä Putaan Kaikua ja 
Heli Kaltiokumpua ja hä-
nen johtamaansa oppilas-
kuoroa upeista esityksistän-
ne  ja unohtamatta meidän 
omia talkoolaisiamme mel-
keinpä tauottomasta työstä 
myyjäisten eteen!

Kiitos kaikille ja ensi 
vuonna tavataan uudel-
leen myyjäisissämme!

Teksti: Helena Tuulaniemi
Kuvat: Jorma Alakulppi

Kansainvälinen Rauhanjuliste-piirustuskilpailu L-piirissä

joitteita. Yksikään leikki tai 
harjoitus ei jäänyt puheen 
tasolle vaan kaikki pääsi-
vät käytännön testiin, eivät-
kä penkit juuri istumisesta 
kuluneet. Materiaalin avul-
la harjoittelimme tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja sekä 
vahvistimme luottamusta 
paitsi kanssaihmisiin myös 
itseemme. 

Erittäin 
suositeltava 
koulutus
Koulutus pysyi alusta lop-
puun käytännönläheisenä 
tarjoten konkreettisia työ-
kaluja, vinkkejä ja materi-
aalia arkeen. Koulutukses-
ta mukaan saatu materiaali 
on vahvasti kiinni nykypäi-
vässä ja siinä on otettu huo-
mioon niin opetussuunni-
telman uudet sisällöt kuin 
tämän teknologian tuomat 
haasteet nuorten keskuudes-
sa. Tekstin allekirjoittaneena 
tätä koulutusta voi varmas-
ti suositella kaikille lasten ja 
nuorten kanssa työskentele-
ville, kiteyttää Aki Koivisto.

– Kurssin sisältö on toi-
minnallista, monipuolista 
antaen tärkeät työkalut niin 
alakoulun kuin yläkoulun 
oppilaiden kanssa toimimi-
seen, kiittelee puolestaan 
Tarja-Tuulikki Laine.

Teksti: Aki Koivisto, 
Pelkosenniemi

Kuvat: Antti Mulari, 
Tarja-Tuulikki Laine

Koulutuksen hengen 
mukaisesti tuoleilla ei 
juurikaan ehditty istu-
maan vaan erilaisen 
toiminnallisuuden kautta 
mentiin asian ytimeen 
istahtamalla lattialle tai 
pyörimällä piirissä. Tapa, 
joka on tarkoitus siirtää 
käytännössä myös luok-
katilanteisiin positiivisen 
ja rennon ilmapiirin 
luomisessa – keinona yhtä 
hyviä kaikenikäisille jopa 
aikuisille.

Näistä parhaimmaksi ar-
vioitiin LC Rovaniemi Na-
papiirin sponsoroima Kos-
kenkylän koulun edustaja 
Fanni Sandgrenin työ. 

Tasaäänin toiseksi arvioi-

tiin Henni Bergin työ (Vaa-
lajärven koulu, sponsori LC 
Sodankylä) sekä Sara Hei-
non työ (Ounasvaaran pe-
ruskoulu, sponsori LC Ro-
vaniemi/Ounasvaara)

 jokaisella  
pitää olla varaa  

syödä hyvin.
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Leirin vastuullisina klubeina toimi-
vat Kittilän 2017 kesällä yhdistyneet 

klubit nykyiseltä nimeltään LC Kittilä-
Levi ry. Pääosa 5.– 13.7. pidetyn viikon 

leirin ohjelmasta tapahtui Kittilän 
kirkonkylän ympäristössä. Leiriläisten 
ohjelmaan antoivat oman panoksen-
sa myös LC Muonio sekä neljä klubia 

Rovaniemeltä. 

L ionsien lisäksi leirin onnistumisesta erityiskiitos kuu-
luu Kittilän kunnalle ja erityisesti sen nuorisotoimelle 
sekä partiolaisille unohtamatta useita paikallisia taho-

ja ja yrityksiä omilla panoksillaan. Leirijakson jälkeen seurasi 
kahden viikon isäntäperhejakso.

Kuuttatoista eri kansallisuutta edustavaa 27 nuorta leiri-
läistä saivat yhtenä päivänä testattavakseen uuden älykänny-
kässä toimivan mobiilipelin, mikä tutustutti nuoria Kittilän 
kirkonkylän palveluihin. Nuoret tykkäsivät ja pelin kehit-
täjä sai hyvää palautetta vielä kehittää pelin tarjoamia mah-
dollisuuksia.

Koskenlaskun kylmä kyyti ja joulupukki
LC Muonion järjestämä päivä koostui kahdesta tapahtumas-
ta. Aamusta patikointiretki ylös Särkitunturin huipulle, jos-
ta avautui aurinkoisessa säässä erinomaisen hienot lappilai-
set maisemat ja ympärillä puhdas luonto. Välipalaksi syötiin 
makkaraa ja muuta retkievästä Särkitunturin laavulla. Ilta-
päivällä leiri sai kylmää kyytiä – Harrinivan Lomakeskuksen 
kumiveneillä koskenlaskun muodossa. Kaikki mukana olleet 
olivat haltioissaan koskenlaskusta – hieman pelokkaina, mut-
ta niin innoissaan.

Rovaniemellä nuoret viettivät yhden päivän. Aluksi vie-
railtiin Arktikum-museossa, missä näyttely  tutustutti Suo-
men Lappiin, sen kiehtovaan luontoon, arktisen alueen ih-
misiin ja tapoihin elää napapiirin pohjoispuolella. Iltapäivällä 
nuoret saivat henkilökohtaisesti tavata itsensä Joulupukin – ja 
arvata saattaa, että siitä tapaamisesta kaikki olivat innoissaan.

Yöttömän yön unohtumaton näytös
Leiriläisille oli suunniteltu yhdelle illalle retki Levitunturin 
huipulle tarkoituksena ihailla Suomen yötöntä yötä. Alku-
illan tummien pilvien peittämä taivas ei luvannut hyvää. 
Sitten sään haltija muutti ohjelmaa tarjoten aivan erityisen 
näytöksen. Taivas selkeni, tuuli tyyntyi ja esiin työntyivät sa-
manaikaisesti aurinko, kuu ja vieläpä sateenkaari. Leiriläiset 
saivat tunturin huipulta ihaillen ihmetellä tätä ainutlaatuista 
luonnon näkymää. 

Partiolaiset kantoivat yhden päivän vastuun leiriläisten 
ohjelmasta. Leiriläisille opetettiin monia eri asioita Suomen 
luonnosta ihan kädestä pitäen – ruokakin valmistettiin itse 
retkikeittimillä. Ja matka partiolaisten majalle tehtiin tie-
tenkin polkupyörillä – sekin oli monelle leiriläiselle hauska 
ja jopa aivan uusi kokemus – niinpä samalla tuskien taival.

Itsenäiselle 100- vuotiaalle Suomelle nuoret jättivät oman 
kädenjälkensä. Jokainen leiriläinen istutti ja antoi oman ni-
mensä istuttamalleen puulle Suomi 100 -muistometsän is-
tutuksessa. Männyn taimet lahjoitti Metsähallitus ja Kitti-
län kunta osoitti muistometsälle paikan tulevan ulkoilureitin 
varrelta. Näin nuorisoleiri 2017 jää elämään kittiläläiseen 
maisemaan.

Leiriläisten kiitokset lämmitti
Nuorisotoimen työn kautta leiri sai paitsi arvokasta työpa-
nosta, niin myös vahvaa osaamista siitä mitä nuorille voidaan 

Lions Youth Camp Arctic Light 2017 – yöttömän yön valoa
Unohtumaton leirikokemus vailla vertaa

Uskomme että pystyimme tarjoamaan 
leiriläisille kiitettävästi oheisen leiriku-
vauksemme teemat ja tavoitteet, sano-
vat Jukka Salmi ja Katja Kaunismaa

Suomalainen, erityisesti lappilainen luonto, 
kulttuuri ja ihmeellinen yötön yö. Tervetu-
loa kokemaan Suomen Lappi ja sen arkti-
nen luonto Arctic Light -leirillä! Tutustut 
luontoon ja kulttuuriin Pohjois-Suomessa. 
Leirin ohjelmassa on urheilua, kulttuuria ja 
muita aktiviteetteja. Käymme metsäretkillä, 
kalastamassa, saunomme, uimme luon-
nonvesissä, teemme ruokaa leirinuotiolla 
jne. Rohkeimmilla on mahdollisuus kokeilla 
koskenlaskua Lapin kirkkaissa koskissa! 
Eikä ole Lapin matkaa ilman tapaamista 
Joulupukin kanssa. Leirillä voit nauttia Eu-
roopan puhtaimmasta  ilmasta. Saat ystäviä 
ympäri maailmaa ja kotiin viemisiksi upeita 
muistoja, jotka kestävät koko loppuelämän!

Keskiyön aurinko loistaa Levin huipulle kavunneiden 
nuorten kasvoilla ja rinteen louhikossa. Ihailevat ja 
hämmästelevät ilmeet loistavat kilpaa auringon kanssa, 
kun nuoret havaitsevat katseensa suunnassa taivaalla 
pilvien takaa esiin ilmestyvän kuun sekä kuin taikais-
kusta sinne syntyneen komean sateenkaaren. Luonto 
järjesti käynnin kunniaksi vieraille varsinaisen spek-
taakkelin, jollaista ei kovinkaan usein tule nähtäväksi 
samanaikaisesti. Kuva leirin kuvapankista.

Iloinen metsänistuttaja Lore Peeters, Belgiasta katselee 
työnsä tulosta ja ilme kertoo peittelemättä mikä on 
sisäinen tunnetila.

Metsän istuttajan on tiedettävä muutama perusasia, jotta uudella taimella olisi 
valoisa tulevaisuus. Ohjeita antamassa tarkkaavaisille leiriläisille lion-ohjaajina: 
Katja Kaunismaa, Pentti Niemelä, Esa Kaitala, Esa Siitonen, Tauno Välitalo 
(vastuullinen metsälion) ja Jukka Salmi.

Tämän jutun sisältöön ovat rakennusaineet leirin kuvapan-
kin kuvineen tarjoilleet Jukka Salmi ja Katja Kaunismaa se-
kä muutamien leiriläisten omakohtaiset kokemukset 

Kari Heikkilä

Kun leirille saavutaan 
erilaisista kulttuureista ja 
asuinpaikoista niin osaa-
mistaidot ja kokemukset 
erilaisista tilanteista ovat 
joskus jopa yllättäviä. 
Odotettavia ovat leiri-
nuotion uutuuselementti 
tai  ettei kirvestä ole 
koskaan pitänyt kädessä. 
Kuitenkin tälläkin leirillä 
vetäjille tuli uusi yllätys. 
Oli useampi leiriläinen, 
joka tarttui ensimmäistä 
kertaa polkupyörän oh-
jaimiin ja se kyllä yllätti, 
mietiskeli Katja 

Logon suunnitteli leirin media-
vastaava Aleksi Laevens, nuori-
sotoimen harjoittelija 

tarjota, jotta he nauttisivat Kittilässä olemisestaan. Leirin lop-
pujuhla pidettiin nuorisotiloissa ja sinne oli kutsuttu myös 
kittiläläisiä nuoria. Näin kansainvälisyyttä voitiin tarjota mo-
lempiin suuntiin. 

Leiri oli monessa mielessä onnistunut, vaikka nuorten saa-
puessa Lapin taivas sylki vettä niin rankasti, että Ounasjoen 
lähes kahden metrin pinnannousu oli kastella Suomi 100 –
muistometsän istutuspaikan. Leirin alkaessa sää kirkastui ja 
lämpeni siten, että kaikki suunnitellut ulkoaktiviteetit saatiin 

suorittaa kuivan sään aikana.
Loppuarvioinnissa leiriläisten antamaksi keskiarvoksi tu-

li 4,6 – mikä maksimi 5 pisteestä lämmitti järjestäjien miel-
tä. Jotain parannettavaa vielä jäi, mutta lopputulos oli hyvä. 
Niinpä leirin johtajalle lion Jukka Salmelle ja leirikoordi-
naattori lion Katja Kaunismaalle kuin muillekin toteutta-
jille varmistui selkeästi, että leiriläisille jäi hyvät leirimuistot. 

– Mielettömän intensiivinen ja äärettömän palkitseva leiri. 
Ilo ja palkinto tuli siitä kun näki miten paljon nuoret pitivät 

leiristä. Palkitsevuus on jatkunut aina näihin päiviin saakka 
kun on tavannut näitä nuoria ja kuullut miten paljon leirillä 
olleiden välille on syntynyt kestäviä ystävyyssuhteita niin so-
messa kuin vierailuilla toistensa luona. Leirin aikana tuo kaik-
ki mehut ja voimat vienyt intensiivisyys on hyvän palautteen 
myötä tuonut jaksamiseen kaiken moninkertaisesti takaisin, 
summailevat tyytyväisinä Jukka ja Katja. 

Koski on laskettu, jännitys on lauennut ja vapautuneena voittajan tunne - nyt voi 
hymyillä ja peukuttaa - sankarit ovat Maria van der Veldt, Norja,  Lotte de Ridder, 
Hollanti, Josephine Schmid, Itävalta, Muge Yalcin, Turkki

Tuukka Rauhala on luovuttamassa leirilahjaa, poronluista kaulakorua Michal 
Szalinskille Puolasta.

Koski pauhaa edessä ja vesi roiskuu - nyt ollaan aidosti tekemisissä luonnon 
voimien kanssa – pelko ja melat heilumaan, täältä tullaan…
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T ulla valituksi isäntänuoren tehtävään oli samalla Tuu-
kalla oikeastaan kaikkien toiveitten täyttymys. Saada 
tutustua kuuttatoista eri kansallisuutta edustavaan 

nuoreen ikätoveriin. Isäntänuoren tehtävänä leirillä oli katsoa 
leiriläisten perään, että kaikki tapahtuu turvallisesti ja annet-
tujen ohjeiden puitteissa. Tuukka on aina tykännyt ihmisten 
kanssa toimimisesta sekä tutustumisesta erilaisiin kavereihin. 
Niinpä työtehtävä Kittilän kansainvälisen nuorisoleirin toi-
minnan ytimessä oli odotuksia täynnä.

Erot ihmisten välillä pieniä
Parasta leirissä Tuukan mukaan oli yleeensäkin puhuminen 
toisten nuorten kanssa ajatuksia vaihtaen ja toisiin tutustuen.

– Vähän aluksi jännitti ja sitä vain toivoi, että tulis hyvä 
leiri ja se siitä todella tuli. Suurin yllätys oli se, että vaikka 
kuinka kaukaa tulee maailmalta niin lopulta erot ihmisten 
välillä ovat aika pieniä. Maailma on yllättävän pieni. Leirillä 
tultiin hyvin toimeen toistemme kanssa. Texasista taisi olla 
kaukaisimmat leiriläiset, puntaroi Tuukka.

Ylpeä omasta maasta
Viikkoon mahtui runsaasti hienoja kokemuksia ja mieleenpai-
nuvia hetkiä niin kaukaa tulleille vieraille kuin myös Tuukalle.

Niinpä tuo isäntäperheeksi alkaminen sopii Katjan mie-
lestä kenelle  tahansa ja voin sitä ehdottomasti suo-
sitella. Varsinkin jos kotona on nuoria kouluikäisiä 

lapsia, niin nuo kokemukset ovat varmasti mieluisia, kiinnos-
tavia, kasvattavia ja samalla kielitaitoa sekä kansainvälisyyttä 
lisäävää koko perheelle.

– Meille tilanne tuli läheiseksi, kun poikamme Tuukka 
pääsi isäntänuoreksi Kittilän kansainväliselle nuorisoleirille. 
Niinpä siihen hyvänä jatkona sopi yhden leiriläisen majoit-
taminen pariksi viikoksi kotiimme.

Rauhalan kylä sijaitsee Muonion ja Levin puolimatkassa 
noin 30 kilometriä Levin keskuksesta, missä Rauhalan per-
heen vanhemmat Katja ja Antti kulkevat päivätöissä. Lapset 
Tuukka (16) ja Tinka (14) kulkevat koulutietään Kittilässä.

Nuorille ja vanhemmille tärkeätä
Meidän kotiimme sijoitettu saksalaisnuori oli 16-vuotias Ni-
co. Liikuimme vieraamme kanssa tuntureissa ja saunottiin 
tosi ahkerasti. Pyöräiltiin, käytiin Kaukosen raveissa, tutus-
tuttiin täkäläisiin kalastusmuotoihin mm perhoilla ja ver-
koilla. Käytiin ratsastamassa sekä tietysti uimassa läheisessä 
Jerisjärvessä. Vietettiin tavallista perhe-elämää työn ja vapaa-
ajan vieton lomassa.

Nicon oma koti Saksassa sijoittui isovanhempien suku-
tilan yhteyteen, missä oli peltoja,viljelyksiä ja karjaa. Tosin 
omat vanhemmat kulkivat töissä kodin ulkopuolella. Kui-
tenkin maatalouskoneet ja eläimet olivat hänelle arkipäivää 
ja kiinnostavia.

Nico puhui auttavasti englantia ja Rauhalan perheessä toi-
saalta Katjalla ja Tuukalla oli vähäiset saksan kielen opinnot 
takana. Nämä kaikki yhdistettynä tämän päivän teknologian 
tarjoamaan avustukseen ylsimme kyllä kielimuurin yli niin 
että tulimme hyvin toimeen. 

– Kaiken kaikkiaan hyvä kokemus niin nuorille kuin van-
hemmille ja voin kyllä lämpimästi suositella jos vain mahdol-
lisuus tulee, summailee Katja omia kokemuksiaan.

Kari Heikkilä

Unohtumaton kesätyö ja yötön yö

Lehti-ilmoituksen perusteella kesätöiden et-
siminen johdatteli 16 vuotiaan Tuukka Rau-
halan ainutkertaisen kokemuksen pariin. Se 
tarjosi alkajaisiksi viikon mittaisen toimin-
nallisen ja mielenkiintoisen yhdessäolojak-
son kansainvälisessä 27 nuoren seurassa. 

Isäntäperheenä kiintoisat pari viikkoa

– Edustamme varmaan hyvin tavanomaista 
suomalaista neljän hengen perusperhettä – 
tosin jonkun mielestä vähän kaukana kasvu-
keskuksista tuntureiden keskellä, naurahtaa 
perheen äiti Katja Rauhala omaa ”joukkuet-

taan” kuvaillessaan.

Nicolla oli mahdollisuus islannin-
hevosvaellukselle perheen tyttären 
Tinkan kera. Hänen oma sisarensa 
Saksassa harrastaa ratsastusta, 
mutta Nico ei ole aiemmin hevosen 
selkään suostunut. Niinpä mahtaa 
siskolle olla hämmästys, kun kuu-
lee Nicon käyneen kesän aikana 
ratsastamassa ja ravikilpailuissa.

– Ehdottomasti paras kokemus yksittäisenä tapahtumana 
itselle oli käyntimme Levin huipulla keskiyöllä katsomassa 
keskiyön aurinkoa. Kaikki ne hämmästyksen ilmeet kavereit-
ten kasvoilla heidän ihmetellessään kuinka keskellä yötä on 
näin valoisaa. Se oli kiva tunne myös itselle ja tuli jopa ylpeä 
olo omasta maasta, kun nuoret ympäri maailmaa hämmäs-
telivät kuinka meillä Suomessa on hienoa.

Uusia ystävyyssuhteita leirin aikana syntyi runsaasti. Läh-
töitkujen kera leiri loppui. Myös Tuukka kertoi itselleen tul-
leen ainakin viisi kaveria, joiden kanssa on tullut pidetyksi 
yhteyttä leirin jälkeen enemmänkin. Tulevana keväänä noita 
uusia tuttavuuksia on tulossa muutamia tännepäin pääsiäi-
sen aikaan.

Suurkiitos lioneille
Leirillä oli tosi mukavaa ja viihtyisää niin omasta kuin leiri-
läistenkin mielestä – olisivat halunneet jatkaa leiriä vielä toi-
senkin viikon. – Itselleni leiri tavallaan saikin jatkoa, kun oma 
perheeni oli ilmoittautunut isäntäperheeksi ja saimme kah-
den viikon ajaksi vieraaksemme saksalaispojan Nicon. Tuona 
aikana ehdimme tehdä monenlaista ja ainakin saunoa joka 
päivä, tiivistää Tuukka.

Tuukka haluaakin välittäää kiitoksensa lioneille ensinnä-
kin mahtavasta kesätyöpaikasta. Toiseksi niin Tuukka kuin 
koko perhe pitävät todella tärkeänä ja hienona Lions-järjes-
tön kansainvälistä toimintaa, jolla se tarjoaa nuorille ympäri 
maailmaa mahdollisuuksia tutustua toisiinsa, heidän koti-
maihinsa sekä kulttuureihin.

Kari Heikkilä

Perheen nuoret Tuukka ja Tinka olivat mukana Nicon seurana Köngäs-kosken 
laskussa auton renkailla, joka piti ehdottomasti käydä kokemassa. 

Pyöräiltiin Levillä sekä 
Keimiö-tunturin laella, 
josta avautui upeat näky-
mät Jerisjärven yli kohti 
Rauhalan kylää.

Kahden viikon aikana Nicosta tuli kova sauna- ja ka-
lamies. Hän halusi oppia perhokalastusta, virvelöintiä 
sekä verkoilla kalastamista.

Sauna piti lämmittää joka päivä eikä sen valmisteluissa 
tarvittavat hommat puiden ja veden hakemiset olleet 
esteenä. 
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Kokemuksia Pudasjärveltä 
Yhteisen Kittilän kansainvälisen Arctic-nuorten leirin jatkona oli kahden viikon tutustuminen 

suomalaiseen arkipäivään eri puolille isäntäperheiksi lupautuneiden koteihin. 

T oimintansa aikana 
klubi on tehnyt mo-
nipuolista palvelu-, 

hyväntekeväisyys- ja autta-
mistyötä Pudasjärvellä. ”Me 
palvelemme” on ollut koko 
toiminnan ajan tunnuslau-
seena. 

Klubikokoukset ovat ol-
leet joka kuukausi, paitsi 
kesä-heinäkuussa. Kokoon-
tumispaikkana on ollut ta-
vallisimmin ravintola Meri-
ta, mutta on toki vierailtu 
muuallakin.

Toiminta ollut 
monipuolista
Avustuksia on myönnetty 
klubin periaatteiden mu-
kaan. Klubiin otettiin kau-
den aikana viisi uutta jä-
sentä, mutta katoakin kävi 
kuoleman, paikkakunnalta 
muuttamisen ja eroamisten 
vuoksi, joten jäsenmäärä py-
syi ennallaan 27 jäsenenä.

Viime kaudella presi-
denttinä toimi Esko Viita-

LC Pudasjärven toimintaa

Venetsialaiset nousseet vuoden kohokohdaksi
LC Pudasjärven klubi on toiminut Pudasjär-
vellä vuodesta 1965 lähtien. Toissa vuonna 
vietettiin klubin 50-vuotistoimintavuotta. 

Toimintakausi alkaa heinäkuussa ja päättyy 
kesäkuun lopussa. 

Pudasjärveläinen Elina 
Harju, 17 vuotta, on 

lähdössä ensi kesänä LC Pu-
dasjärven lähettämänä oppi-
lasvaihtoon Italiaan. Tiedos-
sa on viikko kansainvälisellä 
leirillä ja viikko italialaisessa 
isäntäperheessä. 

Omien sanojensa mu-
kaan hän nauttii koulussa 
olostaan mukavan luokkan-
sa kanssa ensimmäisellä luo-
kalla Pudasjärven lukiossa 
maailman suurimmalla hir-
sikoululla, Hirsikampuksel-
la. Suosikkiaineina ovat ku-
vaamataito, musiikki, sekä 
englanti. 

– Taide ja musiikki ovat 
aina miellyttäneet, koska 
ovat täynnä tunteita ja aja-
tuksia, kuvailee Elina omia 
mieltymyksiään.

Kohti Italiaa taiteen ja historian kehtoon

Perhepotretissa Elina Harju perheensä kanssa vasemmalta Aleksi, Ilari, Eeva, Sauli, 
Sofia ja Elina.

Nimeni on Jaka. Olen 
21-vuotias slovenialai-

nen. Pidän luonnosta ja siksi 
opiskelen ympäristötekniik-
kaa ja siksi halusin myöskin 
tulla Suomeen. Kuten lei-
jonien nuorisovaihdossa on 
tapana vietin aluksi kahdek-
san päivää leirillä Kittilässä. 
Osallistujia siellä oli noin 
kolmekymmentä seitsemäs-
tätoista eri maasta kaikkialta 
maailmasta. Eri kulttuurien 
sekoitus teki meistä todella 
ainutlaatuisen ystävien ryh-
män, joiden kanssa olemme 
vieläkin yhteyksissä.

Huippu hieno leiri
Leiriryhmälle oli järjestetty 
todella paljon kaikenlaisia 
aktiviteetteja kuten kosken-
laskua, pyöräilyä, retkeilyä, 
saunomista, uintia järvessä 
ja makkaran grillausta mel-
kein joka päivä. Kaikki oli 
todella hauskaa – paitsi sääs-
ket, joita oli lukematon mää-
rä jatkuvasti korvissa inisten. 

Helvi ja Reijo ”poikiensa” Jaka Cesar ja Carlo Maria Rossin kanssa Posion muikku-
markkinoilla paikallisherkkuihin tutustumassa. 

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella
la 25.8.2018 klo 20-02

Tervetuloa!

Rytilammentie 78 Pudasjärvi

K-18

Järjestää: LC Pudasjärvi yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijoiden kanssa

Lavalla tahdit takaa 
tanssiorkesteri!  
• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke

Pääsylipun voi ostaa 
ennakkoon tai 
paikan päältä.

Nyt taas Jyrkän 
tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe!

Veden, valon ja tulen juhla

Pudasjärvelle leiriltä siir-
tyivät Kate Kharytono-

va (Ukrainasta), Ilaria Inno-
centi (Italiasta) sekä Lotte 
De Ridder (Hollannista). 
Isäntäperheinä täällä toimi-
vat Aki ja Katariina Niemi-
talo sekä Timo Kerälä. 

Nuorille Suomessa vie-
tetty aika oli ainutlaatuinen 
kokemus. Luonto oli heistä 
monipuolista ja kaunista ja 
varsinkin yöttömän yön ko-
keminen teki vaikutuksen. 

Pudasjärveltä käsin ty-
töt kävivät tutustumassa 
mm. Ranuan eläinpuistoon 
ja Pudasjärven kotiseutu-
museoon. Suuremman kau-
pungin vilinää päästiin koke-
maan Oulussa. Siellä käytiin 
uimassa ja shoppailemassa. 

Hillasuon 
eksotiikka liikaa
Raikkaitten koskenlaskujen 
ja uimaretkien vastapaino-

na hiostavan helteinen hil-
lasuokin tuli tutuksi. Tosin 
ymmärrettävästi seikkai-
lu siellä jäi ensikertalaisel-
le kohtuullisen lyhkäiseksi. 
Niinpä suon tarjoamia her-
kullisia antimia ei kovin pal-
jon kupposiin saaliiksi kerty-
nyt, vaikka kerättävää kyllä 
oli kuvankin perusteella tar-
jolla runsaasti. Kimppuun 
iskeneet valtavat sääski- ja 
paarmamäärät  olivat kuiten-
kin tyttöjen mielestä liian ek-
soottinen kokemus ja niihin 
tottumattomille liian vaativa 
tehtävä. Ehkä siinä samalla 
tuon kullankeltaisen paikal-
lisen herkkumarjan arvo ja 
maku sai muutaman pykälän 
arvon nousua.

Heimo Turunen

Leiri ja isäntäperhe – nautittavat kokemukset

Paluu Oulun kaupungin shoppailu- ja uimareissulta Niemitalon Juustolan pihapiiris-
sä tykin edessä Lotte De Ridder, Kate Kharytonova ja Ilaria Innocenti.

Kate ja Lotte suorittivat 
urhoollisen pistokokeen 
hillasuon tarjoamiin 
olosuhteisiin – tosin se 
jäi kohtuullisen lyhyeksi, 
koska sinne olivat terve-
tulleiksi toivottamassa 
myöskin pistokokeita suo-
rittaen ilmasta kimppuun 
iskevät lentävät Lapin 
ystävämme. 

En koskaan enää valita niistä 
muutamista hyttysistä, joita 
löytyy kotimaastanikin.

Kahdeksan lyhyeltä tun-
tuneen päivän ja aktiviteet-
tien sekä kansainvälisten ys-
tävien tapaamisen jälkeen 
oli aika muuttaa uusiin mai-
semiin – Posiolle. Posio on 
pieni kunta. jossa on vain 
muutama tuhat asukasta. 
Isäntäperheeni asuu siellä. 
Minun täytyy myöntää kuul-
lessani, että minun täytyy 
mennä sellaiseen pikkupaik-
kaan, olin peloissani. Siel-
tä ei löydy varmaan mitään 
Mielenkiintoista tekemistä. 
Mutta kun saavuin isäntä-
perheeni luo ja näin luon-
non heidän kotinsa ympä-
rillä tiesin heti, että nautin 
olostani siellä – ja se oli to-
della mahtavaa.

Tuntui olla kuin 
perheen jäsen
Italialainen Carlo ja minä 
asuimme Posiolla Lanton 

perheen kanssa. He olivat 
hyvin miellyttäviä meille ja 
ottivat meidät kotiinsa kah-
deksi viimeiseksi viikoksi 
Suomessa olomme aikana. 
He näyttivät meille paljon 
mielenkiintoisia paikko-
ja, esittelivät heidän tapan-
sa elää ja opettivat meille, 
kuinka saunoa. He kertoi-
vat meille monista tyypilli-
sistä suomalaisista ruokala-
jeista, joista todella nautin 
ja vein niitä myös mukanani 
kotiin. Aika Lanton perheen 
luona yhdessä Carlon kans-
sa meni ohi nopeasti, koska 
viihdyimme siellä. Kahden 
viikon jälkeen lupasimme 
toisillemme olla yhteyksis-
sä ja ehkäpä tavatakin myö-
hemmin.

Kiitokset kaikille, jotka 
osallistuivat Kittilän menes-
tyksekkään nuorisoleirin jär-
jestelyihin ja erityisesti Lan-
ton perheelle, jotka saivat 
minut tuntemaan heidän 
perheensä jäseneltä!

Elina pitää itseään aktii-
visena ja aina valmiina tarttu-
maan uusiin haasteisiin niin 
koulussa kuin sen ulkopuo-
lellakin. Hän on toiminut 
neljättä vuotta tukioppilaa-
na ja mukana myös Erasmus 
toiminnassa. Harrastusten 
lista on monipuolinen mm. 
paikallisten teatteriryhmien 
näytelmäprojekteissa lapses-
ta asti ja Spr:n Reddie Kids-
kerhonohjaajana kevääseen 
saakka. Osallistunut kansa-
laisopiston mediakursseil-
le sekä mukana partiossa ja 
uimaharrastuksessa. Myös 
omien maalauksien tekemis-
tä ja lauluharrastusta on roh-
keasti kokeiltu. 

– Italiasta olen kiinnostu-
nut, koska pidän sitä Euroo-
pan taiteen, arkkitehtuurin, 

filosofian ja matematiikan 
keskuksena. Lisäksi minua 
kiinnostaa maan historia, 
nähtävyydet taiteen alalta 
sekä sen kaunis luonto. Toi-
von saavani matkalta hyvien 
muistojen ja kavereiden li-
säksi tutustua maaseutuun ja 
erilaisiin ihmisiin sekä taval-
liseen elämään. Ehkäpä myös 
inspiraatioita sieltä voisi irro-
ta tulevaisuudessa hyödyn-
nettäväksi, tiivistää Elina toi-
veitaan matkan suhteen.
 

Elinan ajatuksista 
referoinut Kari Heikkilä

Jakan kirjeitse lähettämät ajatukset suomentanut 
Reijo Lantto

la yhdessä puolisonsa Sarin 
kanssa. Toimintavuonna oli-
kin monipuolista paikallis-
ta toimintaa muun muassa 
talkootempauksia, Punainen 
sulka keräystä, nuorisovaih-
toa sekä osallistumista pii-
rin järjestämiin tilaisuuksiin 
ja koulutuksiin sekä klubi-
vierailuja. Viitala luovutti 
puheenjohtajan nuijan hei-
näkuussa Jyrkkäkosken lei-
rintäalueella nuijanvaihtoko-
kouksessa Timo Kerälälle.

Yksi ylitse muiden
Venetsialaisten järjestäminen 
on ollut jo kahdeksana vuo-
tena elokuun lopulla klubin 
suurin voimainponnistus. 
Tämän vuoden Venetsialai-
siin Jyrkkäkoskelle osallistui 
noin 800 henkeä. Tanssila-
valla musiikista vastasi rova-
niemeläinen iskelmälaulaja 
Jarkko Honkanen & Taiga 
orkesteri. 

Heimo Turunen

Puolustusvoimain lip-
pujuhlan päivänä 4.6. 
leijonilla on perinteenä 
käydä laskemassa kuk-
kalaite sankarihaudalle. 
Tänä vuonna tilaisuuteen 
osallistuivat Esko Tör-
mänen, Olavi Paloniemi, 
Eero Ahonen, Seppo Kuk-
ka, Kalervo Koivu, Antti 
Pesälä, Seppo Sammelvuo 
Janne Moilanen kolmen 
tyttärensä kanssa, Timo 
Kerälä ja Esko Viitala. 

Pudasjärven markki-
noilla olivat leijonat 
kauppaamassa isännän 
viirejä ja mainostamassa 
Venetsialaisia. Talkoo-
vuorossa Timo Kerälä 
ja Esko Törmänen. Vii-
rejä on edelleen klubilla 
myytävänä. 

Esko Viitala toivottaa tervetulleeksi leijonatoimintaan 
OP Pudasjärven uuden toimitusjohtajan Pertti Purolan, 
joka tuli LC Pudasjärven klubin jäseneksi siirtojäsene-
nä Someron klubista. Leijonana Pertti kertoi olleensa 
vuodesta 2001 lähtien.

Jarkko Honkanen ja Taiga 
orkesteri Rovaniemeltä 
viihdytti Venetsialaisväkeä 
Jyrkkäkosken huvikes-
kuksella. 

Venetsialaiset ovat olleet kahdeksan vuoden ajan 
toiminnassa kauden päätapahtuma. Kuluvan vuoden 
tapahtumassa leijonaväki Jyrkkäkosken lavalla valmiina 
illan palvelutehtävän.  
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M enneen kevään, kesän ja syyskauden mittaan Me-
renhelmet oli perinteisten kokousten ohessa paitsi 
hengessä ja niin myös fyysisesti mukana monenlai-

sessa aktiviteetissa. 
Osallistuttiin Posiolla järjestettyyn IhaNaiset luonnossa 

tapahtumaan toukokuun lopulla. Myöhäinen kevään tulo toi 
luontoretkeilyyn lisämausteensa ja Korouoman pitkospuilla 
hieman liukasteltiin, kun luntakin vielä maastossa riitti - tie-
tysti tutustuttiin myös Pentik-mäkeen.

Petronellan syksy alkoi vilkkaasti ja kalenteri täyttyikin 
pian monista aktiviteeteista. Klubi-illat aloitimme jo 
elokuussa ja tapasimme toisiamme kuukausittain eri 

paikoissa. Syyskuussa yhteinen ilta Kammilla Ronjien kans-
sa viritti yhteistä toimintaa mm. sukkatalkoot sekä yhteinen 
Pusu-lahjoituksen kohde Etsivä nuorisotyö. Kävimme Posi-
olla ryöstämässä kilven ja se on vielä meidän hallussa ryös-
tettäväksi.

Varainhankintaa
Aloitimme syksyn tärkeimmällä varainhankinta-aktivitee-
tillamme: Petronellan lettupuodilla Rovaniemen Wanhoilla 
markkinoilla, jossa kojumme palkittiin parhaimpana. Isänpäi-
vän konsertti oli myös yhdessä Joulumyyjäisten kanssa tärkeitä 
aktiviteetteja. Saimme kerättyä hyvän summan Rovaniemen 
seudun lapsille, nuorille sekä ikäihmisille.

Pusu-keräyksen meille palautuneen osan lahjoitimme Kol-
peneen palvelukeskuksen Myllärin Pajan aistihuoneeseen, 

Jauholantie 1–3
94450 Keminmaa
0400 610 510
www. keminmaanapteekki.fi

Avoinna: ma–pe 9–20, la 9–17
Kauneushoitola Eija Karjula 
www.kauneushoitolaeija.fi
Keskuspuistokatu 20 Kemi
Puh. 040 7688 214

Lahjakortti on 

aina mieluisa lahja!

Kemin OP-Kiinteistökeskus Oy
puh. 010 2587 100

KTK-Tornio Oy www.ktk-tornio.fi

KTK-Tornio Oy www.ktk-tornio.fi

KTK-Tornio Oy www.ktk-tornio.fi

 

LC Petronellan syksy
Lions Quest koulutukseen sekä Etsivälle nuorisotyölle. Näi-
den kohteiden valitseminen oli helppoa.

Palvelua
Palvelua-aktiviteetteja oli myös useita. Suuri joukko ikäihmi-
siä käytettiin syysmarkkinoilla sekä katsomassa Rovaniemen 
teatterissa Nätti-Jussi näytelmää. Osallistuimme myös sep-
peleensitojaistalkoisiin sotaveteraanien haudoille. Kävimme 
laulamassa yhdessä steinerkoululaisten kanssa ikäihmisille.  
Maahanmuuttajaperheiden lapset saivat pelejä ja vastasyn-
tyneet peittoja. Joululahjapussit sukkineen pakattiin useam-
malle kymmenelle ikäihmiselle.

Lahjoituksia
Lahjoituksia teimme mm. alakouluikäisille jalkapallotytöille 
kiitoksena loistavasta osallistumisesta Wanhoilla markkinoilla, 
Etelärinteen  lapsi- ja nuorisokoti sai television, muodostel-
maluistelijat matka-avustuksen kisamatkoihinsa.

Petronellan omaa
Omaa hyvinvointia ja yhdessäoloa oli syysretki Luostolla, jo-
hon liittyi myös käynti ametistikaivoksella sekä geokätköilyä. 
Sukkia neulottiin yhdessä ikäihmisten joululahjapusseihin. 
Klubi-iltoja vietettiin eri paikoissa, joista OAJ:n toimitilat 
todettiin hyväksi. Klubikummi aloitti myös syksyllä toimin-
tansa, tätä kehitellään vuoden aikana. 

Petronellan syksy oli aktiivinen ja toiminnallinen. Yh-
teistyössä yhdessä teema onnistui hyvin. Kiitos tästä kuuluu 
kaikille osallisille. 

Teksti ja kuvat: Tiina Pesola

Merenhelmet menossa mukana

Syksyllä istutettiin Kemin Golf-kentälle pihlaja Helmi III, jonka tulevaisuutta vahvistettiin kasvulaululla ja toivot-
tiin, että kolmas kerta toden sanoo ja etteivät puput tai pakkanen tällä kertaa tee tuhoja.

Joulumyyjäisiin klubin osallistui Kemin Kulttuurikes-
kuksessa 9.12.2017 sekä Pohjanrannassa, missä käytiin 
myös syysmyyjäisissä. Pohjanrannassa oltiin arpojen 
myynnissä myös Merilapin ruokamessuilla 18.8.2017 
arpoja myivät Merenhelmien Marjatta Prykäri, Market-
ta Välikangas, Liisa Blässar ja Raili Koivumäki

Yhteistyössä Kemin 
Nordean kanssa on klu-
bin toimesta pystytetty 
perinteinen Hyvän Mielen 
Joululahjakuusi konttorin 
pankkisaliin.  Kuusen alle 
kertyneet lahjat Meren-
helmet luovuttaa  Kemin 
sosiaalitoimistolle eteen-
päin vietäviksi kemiläisten 
vähävaraisten perheiden 
lapsille. Hyvän Mielen Jou-
lulahjakuusi on jo vuodesta 
2008 lähtien tuonut  iloa 
moneen perheeseen.

Itsenäisyyspäivänä LC Kemi/Merenhelmien ja LC Kemin presidentit Marjatta ja Hannu Prykäri laskivat seppeleen 
Kemin sankarihaudalle yhdessä LC Kemin past presidentin Kari Filpuksen kanssa. Tilaisuudessa oli läsnä kumman-
kin klubin jäsenistöä sekä L-piirin 2. varapiirikuvernööri Raimo Torvela.

Vauva-arvaus arpojen myynti käynnistyi marraskuussa 
2017 kuten jo useana aikaisempana vuonna.  Pääpalkin-
non voittaa se, kuka arvaa lähimmäksi oikein ensim-
mäisen v. 2018 Länsi-Pohjan keskussairaalassa syntyvän 
vauvan sukupuolen, syntymäpäivän ja kellonajan.  
Purolan Palvelukotiin vietiin marraskuun lopussa 
joulutervehdyksenä sukkapaketteja torttukahvien kera. 
Tilaisuudessa laulettiin joululauluja yhdessä asukkaiden 
kanssa.
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Hyvän olon messut  tunnetaan 

T ohtori Kiminkinen painotti liikunnan, ravinnon ja 
unen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Vauhdik-
kaan ja huumorilla höystetyn esittämistapansa kautta 

herätti kuulijoissa naurun purskahduksia mutta myös vaka-
via ilmeitä. Puhui selvästikin monillekin hyvin tuttuja tunte-
muksia antaen pistoja suoraan omaantuntoon ja sydämeen.

Toinen vetonaula ja varsinkin lapsia kiinnostanut esiin-
tyjä oli vatsastapuhuja Sari Aalto niinikään valtakunnallisen 
television TALENT- kisan kautta tunnetuksi tulleena. Hän 
oli suunnitellut hauskan vuoropuhelun nukkensa Simpans-
si Anssin kanssa. Esitys sai hyvälle tuulelle esitystä silmät ja 
korva tarkkana keskittyneiden hämmästelevien lasten lisäksi 
myös varttuneemman kuulijakunnan.

Palkitseminen, musiikkia ja runoa 
Kaupungin tervehdyksen messuille toi sivistystoimenjohtaja 
Juha Holappa. Hän korosti leijonien vapaaehtoistoiminnan 
merkitystä ihmisten hyvinvoinnin kannalta. LC Hilimat pal-
kitsi ensimmäistä kertaa vapaaehtoistyöntekijä Siiri Haane-
lan. Hän on toiminut monia vuosia naapurien ja ystäviensä 
tukihenkilönä ja auttanut heitä erilaisissa arjen ongelmissa.

Suomi 100 -teema oli myös esillä. ”100 vuotta suomalaista 
musiikkia ja runoa” -esitys vei messuvieraat matkalle sävelten 
ja runojen maailmaan, esittäjinä Hilimat Elina Jylhänlehto 
ja Pirkko Polvi. Näyttelyvitriineihin oli koottu Kalevala Ko-
ruja, joka sekin juhli 80. vuottaan. Niitä oli ihailtavissa aina 
vanhimmista uusimpiin luomuksiin.

Hilimojen kahvilassa oli tarjolla nälkäisille Lapin ukon 
juhlakeittoa lisukkeineen sekä kahvin kanssa itse tehtyjä 
munkkeja ja pikkupullia.

Kiminkinen ja Sari Aalto kiinnostivat

LC Hilimojen perinteiset Hyvän Olon Mes-
sut keräsi yli 1000 tutustujaa toukokuussa 
2017. Erityisesti maalaislääkäri Tapani Ki-
minkinen keräsi kuulijoita omilla esiinty-
misvuoroillaan. Värikäs luennoitsija on tullut 
tunnetuksi TV- ja radioesiintymisistään sekä 
terveyttä käsittelevistä kirjoistaan

Suomen Lions-liiton jäsentoimikunta ja kansainvälisen 
lions projektin ”More Women in Lions – Enemmän 
Naisia Lions-toimintaan työryhmä on järjestänyt vii-

den vuoden ajan ”IhaNaiset Risteilyllä” tapahtuman keväisin 
Tallinnan tai Ruotsin risteilyillä. 

Talvella 2016 More Women in Lions- Suomen johtaja 
Pirkko Vihavainen ehdotti posiolaisille, että me voisimme 
Lions-kalotti kokouksen ja Lions-piirien ystävyysvierailujen 
kokemuksella järjestää elämyksellinen viikonloppu Lapin ja 
Posion luonnossa ja keramiikkakulttuurissa.

Tapahtuma oli menestys ja tilaisuus järjestetään tulevai-
suudessa eri puolilla Suomea. Posiolle saapui toukokuussa 
2017 noin 60 nais-leijonaa eri puolilta Suomea. Posiolla Iha-
Naiset saivat kokea Lapin luonnon voimaannuttavaa taikaa. 
Tapahtuman tavoitteina yhteisten elämysten lisäksi oli antaa 
intoa ja tietoja uusille naisleijonille ja kutsua Lions-toimin-
taan mukaan lisää naisjäseniä. Naisten määrä ja osuus on 
Suomessa ja pohjoismaissa kovassa nousussa. Suomessa on 
jo noin 4800 naisleijonaa, mikä on vähän yli 20 prosenttia 
koko jäsenmäärästä. Lapissa, L-piirissä vähän yli 300 eli noin 
27 % mikä on suurimpia osuuksia.

Auttikönkään pauhaava vesiputous
Posiolla oli rento ja leppoisa tunnelma, vaikka myöhäinen 
kevään tulo sotki järjestäjien suunnitelmat. Riisitunturin ja 
Korouoman lumesta ja myöhäisestä keväästä sekä teiden ke-
lirikosta johtuen ne olivat tavoittamattomissa. Niinpä nämä 
ohjelmaan suunnitellut kohteet vaihdettiin ja seurueen mat-
ka suuntautui Auttikönkään kalliokanjonin vesiputoukselle 
ja vaellusreitille. Upeat maisemat, valtavat kivilohkareet ja 
voimakkaasti pauhaava Auttiköngäs uittoränneineen olikin 
vaellukseen osallistuneille naisille todellinen elämys. Illaksi 

Kevätristeily vaihtui Lapin luontoon

IhaNaiset luonnossa – Posiolla, Lapin taikamaassa. 
IhaNaiset leijonat vaihtoivat perinteisen kevätristeilyn 
Lapin luontoon. Nyt haluttiin vaihtelua ja tulla Lappiin.

Vatsastapuhuja Sari Aalto pysäytti lapsiyleisön lähietäisyydelle seuraamaan miten tuo Anssi osaa puhua noin hyvin - 
mistähän saisi itselleen puhuvan simpanssin?

LC Hilimojen presidentti Elvi Räisänen ja juontaja 
Pirkko Polvi muistivat maalaislääkäri Tapani Kiminkis-
tä pudasjärveläisillä kynttilöillä.

LC pellon klubi oli kevätretkellään halunnut tulla ”opintomatkalle” tutustumaan 
Hilimojen Hyvän Olon Messuihin.

Pe-La
 6-7.4. 
2018

Osta sieki autoarpa ja sil-
lähän  saa myös pilikkiä!

Lions Club Sodankylä ry.
Puh. 0400 718 575

Arvan hinta
20€

VOITA TOYOTA
HENKILÖAUTO!

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

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

Kaikkien arvan ostaneiden kesken 
arvotaan mm. TOYOTA C-HR HYBRIDI, 
YAMAHA MÖNKIJÄ, HURQVARNA- 
AJOLEIKKURI, YKI-VENE JA MERCURY 
PERÄMOOTTORI ym.
Arvonta- ja pilkkikilpailujen palkintojen 
yhteisarvo yli 50.000 euroa.
Järjestäjä maksaa arpajaispalkintojen
arpajaisveron.

Martin Pilkki on klubimme pääaktiviteetti ollut jo 
toista kymmentä vuotta - ensimmäisen kerran ki-
sat pidettiin vuonna 2007. Tapahtuman järjestelyt 

kaikkineen vaatii jäsenistöltä satoja talkootyötunteja. 
Tapahtumaa on kehitetty vuosien varrella. Siitä on ke-

hittynyt monipuolinen koko perheen tapahtuma, jossa on 
tarjolla paitsi hyvää ruokaa niin erilaisia aktiviteettia kaiken-
ikäisille  - erityisesti lapsille.

Hyvät saaliit ja palkinnot
Viimeisenä kahtena vuotena on järjestetty ns. Löysät pois -il-
tapilkki. Vuoden 2017 iltapilkeissä voittaja sai 5.145 gram-
man saaliin ja yhteensä 78 osallistujaa sai saalista. Osallistujia 
iltapilkeissäkin oli yli 400.

Vuoden 2017 varsinaisessa Martin Pilkissä voittaja sai 
4.259 gramman saaliin ja osallistujia oli reilusti toista tu-
hatta. Kokonaisväkimäärä tapahtumassa pyörii 2.500-3.000 
henkilön paikkeilla.

Tuotot avustuksina paikallisesti
Tapahtumasta kertyvät tuotot klubimme jakaa erilaisina avus-
tuksina paikallisille järjestöille ja nuorisolle hyvien harras-
tustoimintojen tukemiseksi. Tervetuloa tukemaan tärkeätä 
lionstyötä.

Terveisin 
Jari Hakkarainen
LC Sodankylä presidentti

Martin Pilkki uudelle 
vuosikymmenelle

palattiin Erämaahotelli Kirikeskukseen illalliselle ja yhtei-
seen illanviettoon.

Sunnuntaina vieraat pääsivät tutustumaan Pentik Galle-
rian avattuun Taivas ja Maa-näyttelyyn Anu Pentikin esit-
telemänä. Myös Posion Kirintövaaran keramiikkakeskus ja 

2020 tulossa oleva kansainvälinen keramiikka kongressi Po-
siolla tulivat tutuiksi.

Matti Mälkiä
Lions Club Posio

MEILTÄ LÖYDÄT:
• Laadukkaat hydrauliikkatuotteet
• Kestävät teollisuustuotteet
• Korkealaatuiset putket ja tarvikkeet
• Letkupalvelu, asennelmat ja korjaukset
AVOINNA: ark. 8.00–16.30

www.hydroscand.fi 
Marttiinintie 13, 96300 Rovaniemi  

Puh. 0207 306 651 • rovaniemi@hydroscand.fi

LC POSIO
toteuttaa perintöprojektia

ja tukee sotaveteraaneja ja vanhuksia
POSION SOTAPÄIVÄKIRJA 1939–1945

teoksen myynnillä. Kirjaa saatavana mm:
Posion Messuilla 24.–25.2.2018

+ Lomakeskus Himmerki ja K-Market ja S-Market 

LC Pudasjärvi / Hilimat
Tervetuloa!Pöytävaraukset 

Maaret Ihme puh. 045 6785 646, 
maaretihme@gmail.com

Mukana terapeu�i, luennoitsija, kirjailija ja 
koulu�aja TOMMY HELLSTEN 

Perinteiset messut saavat jatkoa tänäkin keväänä. Tehdyn 
päätöksen mukaan messut pidetään lauantaina toukokuun 5. 
päivänä Pudasjärven urheiluhallilla. Messujen vetonaulana 
on tunnettu terapeutti, luennoitsija, kirjailija ja kouluttaja 
Tommy Hellsten.

Teksti: Pirkko Polvi
Kuvat: Martta Oinas-Panuma
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Arne	Ritari	–säätiö

Suomalaisen	lionstyön tukena
Arne Ritari -säätiö

Aarne	Ritari	–säätiö

www.lions.fi

Onnittele tapahtumaa 
upealla

Lionsadressilla

L-piirin uudet Ritarit
L-piirin toukokuisen vuosikokouksen yhteydessä 
Kemissä suoritti kansainvälinen johtaja IPID Jouko 
Ruissalo kahden uuden ritarin lyömisen. 
Ensinnä ritarien joukkoon liitettiin L-piirin päättyvän 
kauden piirikuvernööri Markku Kylmälä LC Simo ja 
toiseksi LC Kemin lion Pekka Vataja. 
Avustajina ja todistajina toimivat PDG:t Matti Mälkiä 
(LC Posio), Hilkka Paloniemi (LC Kuusamo) sekä Jar-
mo Rastas (LC Rovaniemi Lainas) mukana myös uusien 
ritareiden puolisot Raija Kylmälä ja Hannele Vataja. 
Ritariksi lyöntivuorossa lion Pekka Vataja LC Kemi, 
mukana myös puoliso Hannele Vataja. (KH)

Arne	Ritari	–säätiö

Suomalaisen	lionstyön tukena
Arne Ritari -säätiö

Aarne	Ritari	–säätiö

www.lions.fi

Onnittele tapahtumaa 
upealla

Lionsadressilla

L-piiriin myönnetyt 
Ritari-arvot 2016 
huhtikuusta tammi-
kuun loppuun 2018
1749 Jorma Koivisto, LC Ylitornio 11.4.16
1822 Markku Ilmavirta, LC Pello  19.1.17
1837 Pekka Tapani Vataja, LC Kemi 5.2.17
1851 Markku Kylmälä, LC Simo 17.2.17
1923 Reijo Lantto LC Posio 13.1.18

Kuva: Simo Loman

Piirihallitus kokoontui syk-
syllä ensimmäiseen kokouk-

seensa ja yhteiskuvaan Kemijär-
velle elokuun 19. päivä.

L-piiri on pinta-alaltaan 
Suomen pohjoisin ja suurin pii-
ri, mutta jäsenmäärältään pie-
nin. Piiri kattaa Lapin maakun-
nan lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta Koillismaan 
kunnat eli Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken. Pohjoi-
simman ja eteläisimmän klubin välimatka on  522  kilomet-
riä. Se on sama matka kuin Lahdesta Ouluun ja läänin etelä-
rajalta Simosta on 4-tietä pitkin yhtä pitkä matka Helsinkiin 
ja Nuorgamiin.

Piirin klubien lukumäärä on nyt 41 viime vuoden 2017 
kesällä tapahtuneen kahden klubin Kittilän ja Levin yhdisty-
misen jälkeen. Toiminta jatkuu klubinimellä LC Kittilä-Levi 
ja jäsenmäärä klubissa on 42. Piirin kokonaisjäsenmäärä vuo-
den 2018 alkaessa oli 1138.

Piirihallitus 
2017 - 2018

Alue III puheenjohtaja Veijo Nurmikumpu yhdes-
sä Veikko Laakson, kanssa ideoivat yhteisen loh-
kofoorumin kokoontumisen Tornioon. Paikalle oli 
kutsuttu lähimpien lohkojen 12 klubia sekä joukko 

PDG:ntehtävissä toimineita aktiiveja. Ennakkoil-
moittaumisten   perusteella oli tulossa ennätyksel-
linen kokous, sillä tilaisuuteen ilmoittautui saapu-

vaksi 82 osallistujaa.

Lohkofoorumin kokoon-
kutsujana III alueen 
puheenjohtaja Veijo 
Nurmikumpu LC Kemin-
maan klubista oli iloinen 
tilaisuuden saamasta 
vastaanotosta kuin myös 
tyytyväisestä palautteesta, 
jota sai vastaanottaa jo
kuluneen illan aikana.

Lohkofoorumi ennätykseen Elämystehtaassa

Perjantai-illan hämär-
ryttyä pimeydeksi ja 
pakkasen paukkues-

sa 24 asteen voimalla nämä 
pohjoisen lionit saapuivat 
paikalle. Lion-kokoontumis-
ten osalta ennätyksellisyyden 
arvoa lisää, kun ottaa huomi-
oon sinänsä Lapin etäisyyk-
sinä vielä kohtuulliset kilo-
metrit pohjoisen suuntaan 
Pello noin 130 sekä itään 
Tervola ja etelään Simo yli 
50 kilometriä.

Mukana oli klubien 
edustajien lisäksi tehtävään-
sä parhaillaan hoitava pii-
rikuvernööri sekä entisiä 
PDG:tä neljältä vuodelta ja 
1. ja 2. varapiirikuvernööri. 
Nykyisen trendin mukaisesti 
lisääntynyt naispuolisten jä-

senten lukumäärä näkyi täs-
säkin kokoontumisessa noin 
20 naispuolisen lionin osal-
listumisena.

Mielenkiintoinen 
paikka ja ohjelma
Pikainen mielipidepalau-
te kokoontumisesta sai kii-
tettävät pisteet. Perustelut 
kaikessa yksinkertaisuudes-
saan: mielenkiintoinen paik-
ka, erittäin hyvä ja edullinen 
ruoka, kiintoisa ohjelma ja 
muutenkin onnistuneet jär-
jestelyt ennen varsinaista ko-
kousta.

Tutustuminen Tornion 
Panimon toimintaan pien-
ryhmissä sekä oikeaoppinen 
vertaileva tuotteiden maku-
testaus panimomestari Leo 

Andelinin johdolla sai kii-
tosta. Myös ns. vapaaseen 
keskusteluun ja tutustumi-
seen jäi sopivasti aikaa ruo-
kailun jälkeen ennen varsi-
naisen kokouksen alkua.

Kokouksessa oli mielen-
kiintoista kuulla kunkin klu-
bin lyhyttä tiivistelmää oman 
klubin tilanteesta ja tärkeim-
mistä aktiviteeteista. Samal-
la saatiin jo tulevaa kautta 
ajatellen sovituksi III alueen 
kaikkiin lohkoihin puheen-
johtajat sekä sovituksi jat-
kossa klubien kesken kiertä-
västä vastuuvuoroisuudesta 
lohkon puheenjohtajuuden 
hoitamisessa.

Kari Heikkilä

Eläkkeellä oleva panimomestari, lion ja 50 vuotta 
maaliskuussa täyttävän LC Tornio/Rajan perustajajäsen, 
Leo Andelin on nyt avustanut uutta vuoden toiminut-
ta Tornion Panimoa. Hänen aikoinaan Tornion Olut 
Oy:lle kehittämänsä lager voitti vuonna 1964 kultami-
talin Brysselissä ja samana vuonna vielä Pariisissakin. 
Tornion Panimo valmistaaa nyt tuota olutta alkuperäi-
sellä reseptillä.
Lohkofoorumiin osallistuneet jaettiin kolmeen ryh-
mään, jotka kaikki saivat erikseen Leon ohjauksessa 
suorittaa vertailevan makutestin ja palautteen antami-
sen neljästä panimon uudesta tuotteesta. Samalla saatiin 
tietoiskuna muutamia vinkkejä oluen säilytykseen ja 
käyttöön liittyen.

Entisen Lapin Kullan 
oluttehtaan tiloista on 
syntynyt Elämystehdas 
Lappari. Uuden Tor-
nion Panimon lisäksi 
tiloista löytyy tällä 
hetkellä 14000 neliön 
verran eri tavoin raken-
nettua liikunnallista 
koko perheen olohuo-
netta mm. Duudsonien 
sisäaktiviteettipuistoi-
neen.
Elämystehdas tavoit-
telee alkaneen vuoden 
aikana noin 1,5 miljoo-
naa elämyksen etsijää. 

Kannattaa Googlata 
netistä ”Elämysteh-
das Lappari” – sieltä 
saa hyvän käsityksen 
paikan monipuolisesta 
tarjonnasta.

Lohkofoorumi toimii samalla 
tehokkaana tiedotustilaisuutena 
piirin yhteisiä asioita hoitavien 
toimijoiden näkökulmasta. Tässä 
ennätyksellisessä yli 80 hengen 
tilaisuudessa esim. piirikuvernöö-
ri Eino Majavan puheenvuoron 
lisäksi kuultiin tuoreimmat tiedot 
varainhankinnan, Punaisen Sulan 
sekä Suomi 100 projekteja L-
piirissä johtaneen Jarmo Rastaan 
esittelemänä. Veikko Laakso 
kirjasi asiat pöytäkirjaan.

Arne Ritari -säätiön adresseja ollaan uudistamassa. Tällä hetkellä 
kuori sisältää viisi erilaista välilehteä, joista ainakin orvokkia 
esittävä uusitaan, mahdollisesti joku toinenkin.
Säätiön hallitus julistaa lioneille ja puolisoille tarkoitetun 
suunnittelukilpailun uusista adressien välilehdistä.

Ehdotusten tulee olla värillisiä, A 4 kokoisia ja kuvan tulee sopia nykyiseen tilaan, 
teksteille tulee jäädä riittävästi tilaa.

Kilpailijalla tulee olla yksinoikeus kilpailutöihin.

Ehdotukset tulee jättää säätiön hallituksen käsiteltäviksi viimeistään 15.02.2018.

Hallitus valitsee kokouksessaan 02.03.2018 mielestään parhaat ehdotukset
ja asettaa ne nähtäville Arne Ritari-säätiön sivuille.

Jäsenet voivat äänestää mielestään parasta ehdotusta huhtikuun loppuun mennessä.

Hallitus valitsee kokouksessaan 05.05.2018 äänestyksen tulosten perusteella 
lunastettavat kilpailutyöt.

Suunnittelukilpailun voittajat palkitaan vuosikokouksessa 09.06.2018 Oulussa.

Palkinnot: jokaisesta lunastettavasta työstä maksetaan
1.000€ klubille, josta esitys on lähtenyt.

Lunastettavien kuvien julkaisuoikeus jää Arne Ritari-säätiölle pysyvästi.

Ehdotukset Erkki Iso-Markku, Päiviöntie 7, 35990 Kolho, email iso-mark@phpoint.fi

ADRESSIN 
SUUNNITTELUKILPAILU
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S äätiön apurahaohjelman välityksellä olemme voineet 
toteuttaa useita suuren mittakaavan hankkeita ja pal-
vella yhä useampia puutteenalaisia eri puolilla maail-

maa vuodesta 1968 lähtien.

 100 prosenttia lahjoituksista menee perille
 LCIF myöntää vuosittain keskimäärin 30 miljoonan dollarin 
arvosta apurahoja. Lahjoitukset 1,45 miljoonalta lionilta yli 
200 maassa tuottavat valtavan enemmistön LCIF:n tuloista. 
Niiden ansiosta säätiö on maailman johtaja humanitaarisessa 
palvelussa. Me tiedämme, että lahjoituksillamme on merki-
tystä, ja että 100 prosenttia jokaisesta lahjoituksesta menee 
suoraan apua tarvitseville.

Tänä vuonna Säätiön lahjoitukset ylittivät jo yhteensä jo 
1 miljardin dollarin rajan, joten kyseessä on jo merkittävä 
määrä avustuksia ympäri maailmaa.

 Voimme olla ylpeitä siitä, että  Financial Times -lehden 
riippumattomassa selvityksessä vuonna 2007 LCIF nimettiin 
maailman parhaaksi ja luotettavimmaksi kansalaisjärjestöksi.

Lionit ja LCIF taistelevat 
yhdessä tuhkarokkoa vastaan
LCIF on sitoutunut keräämään US$30 miljoonaa dollaria 
vuoden 2017 loppuun mennessä. Tämä raha menee Gavi, 
the Vaccine Alliance -järjestölle, joka lahjoittaa vastaavan 
määrän varoja. 

Leijonat käyttävät nyt LCIF:n myöntämiä apurahoja saa-
dakseen tuhka- ja vihurirokkorokotuksia alueille, joissa nii-
tä tarvitaan eniten. Rokotuskampanjoiden kautta autamme 
rokottamaan ilmaiseksi lapsia. Vaikka mm. Suomessa ja länsi 
Euroopassa tuhkarokko on saatu lähes kokonaan hävitettyä, se 
on koko maailmassa yleisin kuolinsyy alle 5-vuotiaillla lapsilla.  

Lionien kansainvälinen säätiö 
LCIF täyttää jo 50 vuotta

LCIF (Lions Clubs Internationalin säätiö) on 
lionsklubien kansainvälinen hyväntekeväi-
syyssäätiö. Se auttaa lioneja parantamaan 
ihmisten elämää eri puolilla maailmaa kamp-
pailemalla näköongelmia vastaan, reagoimal-
la suurtuhoihin ja antamalla nuorille arvok-
kaita elämäntaitoja.

Yksi tuhkarokkorokotus maksaa noin US$1 dollaria. Au-
ta meitä rokottamaan 114 miljoonaa lasta.

LCIF Ja Melvin Jones jäsenyydet
Meille suomalaisille yleisin ja tunnetuin tapa tukea LCIF:ää 
on Melvin Jones tunnusten anominen ansioituneille jäsenille. 
Se on muutenkin yksi säätiön merkittävimmistä varainhan-
kintamuodoista, joka on aloitettu jo 1973. Tämä on sääti-
ön myöntämä korkein tunnustus. Suomen pohjoisimmassa 
lions-piirissä 107-L on jo yli 250 Melvin Jones-jäsenyyden 
tai tunnustuksen saanutta ansioitunutta leijonaa tai puolisoa.

LCIF ja Suomi
Suomen osuus tuosta vuosittaisesta noin 30 miljoonasta 

dollarista ei ole kovin suuri. Meillä Suomessa on oma kansal-
linen Arne Ritari-Säätiömme ja säännöllisesti toistuvat Punai-
nen Sulka kampanjamme kilpailemassa klubien keräämistä 
varoista paikallisten keräysten ja lahjoitusten ohella. Meille 
suomalaisille leijonille palvelu ja auttaminen on muutenkin 
läheisempää kuin pelkkä varainkeruu. LCIF:n kohdalla aja-
tellaan myös usein virheellisesti, että kaikki se raha menisi 
ulkomaille unohtaen, että LCIF on tukenut Suomessa mm. 
Lapuan patruunatehtaan onnettomuuden jälkeen ja anta-
nut merkittävän tuen myös lähivuosien suurhankkeemme 
Sri Lankan Ratnapuran silmäsairaalan rakentamiseen. LCIF 
rahoittaa myös merkittävästi meillä Suomessakin toimivaa 
lionsquest-koulutusta. 

LCIF tehostaa toimintaansa ja 
tunnettavuuttaan ympäri maailmaa.
LCIF on osa kansainvälisen Lionsjärjestön rakennetta. Nyt 
säätiön toimintaa ja tunnettavuutta on tehostettu lions klu-

LCIF:n presidentti, edellisen kauden IP Bob Corlew 
vieraili lokakuussa Suomessa ja kävi meidän LCIF-koor-
dinaattoreiden koulutuksessa Vantaalla ja luovutti oman 
viirinsä Matti Mälkiälle sekä kansainväliselle johtajalle 
Markus Flaamingille.

Melvin Jones jäsenyyden 
ovat 2017 ja 2018 tammi-

kuussa saaneet vastaanottaa
Nurmikumpu Veijo, LC Keminmaa, (Piirikokouksen 
iltajuhlassa Kemissä huhtikuu 2017
Rundgren Teuvo, LC Pello, LC Pellon 60-vuotis juhlassa 
maaliskuussa 2017
Ollikkala Jouni , LC Ylitornio/Aavasaksa, 
Havukainen Pauli, LC Rovaniemi/Ounasvaara (Rovanie-
men ARS ja Melvin Jones juhlassa 2018)

Pauli Havukainen, LC Rovaniemi/Ounasvaara klubista sai vastaanottaa Melvis Jones jäsenyyden Rovaniemen ARS 
ja Melvin Jones juhlassa 2018. Tapahtuman virallisina luovuttajina ja todistajina toimivat PDG:t Eino Majava ja 
Erkki Orre. Kuva: Simo Loman

bien tasolle kehottamalla jokaista klubia valitsemaan oma 
LCIF-koordinaattori, jonka tulisi kuulua myös klubin hal-
litukseen. Hänen tehtävä on tehdä säätiötä ja sen ohjelmia 
tunnetuksi lions klubeissa ja kannustaa klubeja ja leijonia 
lahjoituksiin säätiölle. 

Piirien ja kansallisten järjestöjen toimintaa tehostetaan 
siten, että LCIF-koordinaattorit kuuluvat sekä piirien että 
kansallisten järjestöjen johtoryhmiin yhdessä koulutus, jäsen 
ja palvelujohtajien kanssa.

LCIF:n moninkertaispiirien koordinaattorit toimivat 
LCIF:n suurlähettiläinä kaikissa suhteissa, mukaan lukien 
varainkeruu, tiedotus, koulutus ja valistus LCIF:n apurahois-
ta ja ohjelmista. Suomen LCIF-koordinaattorina toimii PCC 
Heidi Rantala, Lions Club Tampere/Siilinkari. 

LCIF-säätiön presidenttinä ja puheenjohtajana toimii tällä 
kaudella Bob Corlew USA:sta. Corlew vieraili myös Suomes-
sa lokakuussa 2017 Lahdessa Hyvän päivän Punainen Sul-
ka 2017 kampanjan päätöstilaisuudessa osallistuen samana 
viikonloppuna myös Suomen LCIF-piirikoordinaattoreiden  
koulutukseen ja tapaamiseen Vantaalla.

Matti Mälkiä
LCIF-koordinaattori
L-piiri, LC Posio


