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Kaukaa on kauas pitkä 
matka, joten jouduim-
me matkustamaan 

perheeni kanssa jo vuorokaut-
ta ennen muita suomalaisia ja 
saimme siten yhden päivän 
lisää tottua sekä aika- että 
kulttuurieroihin ja 
pääsimme huuh-
telemaan pitkän 
lentomatkan 
väsymyksen 
ja hiet Tyy-
nen Valtame-
ren aaltoihin 
muita odotel-
lessa.

Palvelun 
maailmassa
Wayne A.Madden,  Aubur-
nista, Indianan osavaltiosta 
USA:sta valittiin kansainvä-
lisen järjestön presidentiksi. 
Saimme olla katsomassa ja 
todistamassa upeaa ja iki-
muistettavaa juhlaa, kun kan-
sainvälinen presidentti vaih-
tui. Sitä ennen ohjelmassa oli 
selvästi kiinalaisia vaikutteita 
presidentti Wing-Kun Tamin 
isännöidessä juhlaa. Tästä 
eteenpäin alkoi suuri ja näyt-
tävä amerikkalainen show, 
juuri sellainen kuin olemme 
tottuneet televisiosta näke-
mään USA:n presidenttien 
astuessa virkaansa.

Presidentti Maddenin ko-
tiseutu, Indiana, näkyi jo 
edellisellä viikolla meille yli 
750 eri puolilta maailmaan 
tulleille kuvernöörielekteille 
järjestetyssä seminaarissa, 
jonka kaikille yhteisillä yleis-
istunnoilla noudatimme kuin 
Indianapolis 500 autokilpai-
luja varikkopysähdyksineen 
ja lämmittelykierroksineen. 
Kaikki me kuitenkin pää-
simme ruutulipulle ja niinpä 
kuvernöörikautemme alkoi 
1.7.2012 tuolla kaukana maa-
pallon toisella puolella.

Presidentin ja kauden tee-
maksi Madden oli valinnut 
Palvelun maailmassa, In a 
World of Service. Hän haas-
toi meidät lionit klubeissa ja 
piireissä osoittamaan omis-
tautuneisuutta palvelutyölle 

etenkin Lukutaito-ohjelman 
avulla. Tavoitteena on lisätä 
lukutaitoa ja pääsyä oppi-
maan lukemaan lionien pal-
velun välityksellä. Meitä on 
rohkaistu lukemaan lapsille 
kirjastoissa, hankkimaan ja 

lahjoittamaan kirjo-
ja ja tietokoneita 

kouluille sekä 
t o i m i m a a n 
yhteistyössä 
luku ta idon 
ja tukiope-
tuksen am-
mattilaisten 

kanssa .  Tä-
män Lukutaito-

ohjelman piti olla 
vain yksi osa tämän 

kauden teemaa, mutta sen 
saaman runsaan positiivisen 
palautteen johdosta järjestöm-
me kansainvälinen hallitus on 
hyväksynyt sen jatkamisen 
ainakin kymmeneksi seuraa-
vaksi vuodeksi.

Lukuhaluja 
lukutaitoisille 
Meistä suomalaisista, joiden 
koulujärjestelmää on arvos-
tettu monissa yhteyksissä 
maailman parhaaksi voi lu-
kutaito tai etenkin sen puute 
tuntua kaukaiselta asialta. 
Toki me suomalaiset leijonat 
olemme auttaneet lukutaitoa 
jo vuosia etenkin Sri Lankan 
kummilapsi ohjelman kautta, 
missä jo yli 2000 lasta on 
saanut mahdollisuuden käy-
dä koulua meidän tukemina. 
Siellä ja muissakin kehitys-
maissa on erityisen tärkeää, 
että tytöillä on mahdollisuus 
koulunkäyntiin. Käydessäm-
me joulunaikaan kirkossa 
kuuntelemassa Kauneimmat 
Joululaulut sain todeta iloi-
sena, että myös kirkko ja 
Suomen lähetysseura ovat 
samalla asialla tukiessaan ja 
auttaessaan kolehtirahoilla 
yhden maailman köyhimmän 
maan, Nepalin lasten luku-
taitoa.

Suomessa me voimme olla 
mukana tässä Lukutaito-oh-
jelmassa myös lukemalla 
vanhuksille erilaisissa palve-

Me palvelemme Lapissa – tulevaisuudessakin
Kansainvälisen Lions-järjestön jo 95. Convention järjestettiin 
Etelä-Korean Busanissa 22.-26.6.2012. Kyseessä oli kaikkien 

aikojen suurin vuosikokous, olihan paikalla enimmillään joidenkin 
tietojen mukaan jopa 55.000 lionia eri puolilta maailmaa.

lutaloissa tai kuten marras-
kuussa tempaistiin Naisleijo-
nien 25-vuotisen jäsenyyden 
kunniaksi lukuhetkillä missä 
tahansa yleisellä paikalla tai 
tukemalla koulujen opetusta 
Vastuu on minun – koti-
tietokoneen ja internetin 
turvallinen käyttö -oppailla 
neljäsluokkalaisille.

Vierailin omassa kirjas-
tossani yhdessä Joulupukin 
ja -muorin kanssa lukemas-
sa lapsille. Sen jälkeen kir-
jastonjohtajamme vieraili 
klubikokouksessamme ker-
tomassa, kuinka tärkeää on 
aikuisen lukeminen vielä 
lukutaitoisille lapsillekin. Se 
on lapsen oman lukutaidon 
ja etenkin lukuhalun kehit-
tymisen kannalta tärkeää. 
Niinpä meidänkin silmämme 
avautuivat ja teimme heti 
päätöksen klubin osallistumi-
sesta säännöllisesti kirjaston 
lukuhetkiin.

Jäsentilanne ja 
piirin tulevaisuus
Piirimme jäsenkehityksestä ja 
jäsentilanteesta on puhuttu ja 
kirjoitettu jo ainakin 10 vuot-
ta. Ja valitettavasti siitä pitää 
edelleen jatkaa. Piirimme 
jäsenmäärä on pienentynyt 
nyt jo kuusi vuotta peräkkäin 
ja viime kauden päätteeksi se 
putosi alle 1250 ja siitä olem-
me kauden aikana pudonneet 
noin kymmenellä. Meillä on 
vielä tämän lehden ilmes-
tyttyä neljä kuukautta aikaa 
muuttaa tilanne ja kutsua 
klubeihin uusia jäseniä. N-
piirissä pääkaupunkiseudulla 
on otettu käyttöön ”Puolisos-
ta Leijonaksi” -kampanja. 
Sitä kannattaa miettiä meillä 
L-piirissäkin ja suosittelen 
edelleen kaikille klubien puo-
lisoista perustettavaa liitän-
näisklubia. Olemme toden-
neet sen toimivaksi ja näin 
myös sellaisia naisia on pääs-
syt mukaan Lions-toimintaan, 
joiden puoliso ei ole lion. 
L-piirin ainoa klubi, jossa 
toistaiseksi on liitännäisklubi 
on viidessä vuodessa kasva-
nut alle 20 jäsenen klubista 

yhdeksi piirimme suurim-
mista. Jäsenmäärämme on jo 
yli 40 ja sitä kautta on tullut 
runsaasti uutta toimintaa sekä 
aivan uusia aktiviteetteja ja 
palvelutyötä.

Jäsenkasvulla me voimme 
turvata sekä klubien toimin-
nan jatkumisen sekä L-piirin 
itsenäisyyden säilymisen. 
Ennen kaikkea kasvaa mah-
dollisuus palvella ja auttaa 
meidän apuamme tarvitsevia.

Suomi näkyviin 
ja Hampurin matka
Olen monessa yhteydessä, 
etenkin kauden klubivierai-
luilla rohkaissut kaikkia läh-
temään kokemaan tuon kan-
sainvälisen vuosikokouksen 
tunnelman. Nyt tämä vuosi-
kokous on vasta kolmatta ker-
taa Euroopassa ja lähempänä 
kuin koskaan. Hampuriin 
matkustamista on markki-
noitu myös Suomi näkyviin 
-arpojen pääpalkinnoilla, 
joista tätä kirjoittaessani yksi 
on osunut myös L-piiriin. Jo 
nyt tammikuussa Hampuriin 
on ilmoittautunut yhteensä 
yli 250 suomalaista lionia tai 
puolisoa, joka on enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin.

Kausi on 
puolivälissä
Kevään aikana monet klubit 
ovat saamassa uusia jäseniä. 

Tämä on meidän kaikkien 
sekä klubin, piirin että etenkin 
palvelujamme tarvitsevien 
onneksi. Keväällä on myös 
runsaasti erilaisia Lions-ta-
pahtumia, kokouksia ja juhlia. 
Kevät on samalla valmistau-
tumista tulevaan kauteen. 
L-piirin virkailijakoulutukset 
ovat tällä kaudella jo maa-
liskuussa, joten klubeissa on 
syytä olla tiedossa tulevat 
virkailijat jo ennen huhtikuun 
vaalikokouksia. Piirin vuosi-
kokous on Posiolla 20.4.2013, 
Barentsin kongressi Norjan 
Lakselvissa 31.5–2.6. ja Suo-
men Lions-liiton vuosikokous 
on Heinolassa Vierumäellä ja 
sen jälkeen onkin aika aloit-
taa tuleva kausi Hampurissa 
5.–9.7.2013.

Minulle tämä vuosi on ollut 
elämys ja kuvernööritehtävä-
ni hieno ja ikuisesti mieleeni 
jäävä kokemus. Olen saanut 
tähän mennessä tutustua kau-
den aikana moniin hienoihin 
leijoniin niin L-piirissä, Suo-
messa kuin maailmallakin. 
Olen saanut nähdä ja kuulla 
monista hienoista aktivitee-
teistanne ja tekemästänne 
palvelutyöstä oman paikka-
kuntanne hyväksi.

Kiitokset niistä kaikista 
Teille, Lapin ja Koillismaan 
Leijonat. Meitä Leijonia tar-
vitaan tulevaisuudessa yhä 
enemmän etenkin täällä Lapin 
ja Koillismaan syrjäseuduil-
la. Olemme saaneet todeta, 
kuinka yhteiskunnan palve-
luita karsitaan ja keskitetään 
jatkuvasti. Siellä on Meidän 
tehtävämme auttaa. Me emme 
ole vain rahaa keräävä avus-
tusjärjestö vaan

Olemme maailman 
suurin ja paras 
palvelujärjestö 

ja me 
Lions-piiri 107-L 

sen huippua.

Palvelemmehan me 
Lapissa, 

tulevaisuudessakin ?

Matti Mälkiä
Piirikuvernööri

Etusivun ilmakuvan ottanut Juhani Koskimies kiittää 
operaation onnistumisesta lion Timo Raiviota, joka 
järjesti kuvauksen sekä Helikopteripalvelu Oy:tä 
ja pilotti Juuso Pykälistöä. 
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Raija Väre  LC Kuusamo / Pohjanakat
Fysioterapeutti, eläkkeellä 
Puoliso Timo Allenius LC Kuusamo

Lions-toiminta
• LC Kuusamo/ Pohjanakat perustajajäsen 1995
• Klubin presidentti 2001–2002
• Klubin rahastonhoitaja 2003–2004
• Klubin sihteeri 2008–2009
• Lohkon puheenjohtaja 2007–2008
• Alueen puheenjohtaja 2011–2012
• 2. varapiirikuvernööri 2012
• 1. varapiirikuvernööri 2012–2013

Osallistuminen
• Liiton vuosikokous 18 kertaa
• Kalottikonferenssi 9 kertaa
• NSR -kokous 5 kertaa
• Eurooppa -forum 1 kerta
• Kv-vuosikokous 2 kertaa
• Kuvernöörneuvoston kokous 17 kertaa

Muuta
• 100 % lion vuodesta 1995
• 100 % presidentin ansiomerkki
• 1 ruusukkeen ansiomerkki
• DG-puolison ansiomerkki
• Lady-ansiomerkki
• Lisäksi piirikuvenöörin ja presidentin 
 myöntämiä ansiomerkkejä
• Tykkää puutarhanhoidosta ja liikkuu omaksi  
 ilokseen
• Lapsenlapsia 5 poikaa 18 v- 2,5 v välillä
• Hidas hämäläinen

Kauko Niemelä, LC Sodankylä
Syntynyt 1.12.1949 Muoniossa, eläkeläinen
Puoliso Paula, koulusihteeri, Sodankylän lukio

Lions-toiminta klubissa
• Liittynyt LC Rovaniemi / Alakemijoen jäseneksi  
 1973 
• Siirtojäsenä LC Savukoski 1976
• Siirtojäsenä LC Sodankylä 1980
• Klubin presidentti 1987–1988
• Klubin sihteeri 1999–2000
• Klubin presidentti 2009–2010
• Klubin sihteeri 2010–2011
• Klubin rahastonhoitaja 2012–2013
• Toiminut kaikissa klubin sisäisissä  tehtävissä

Lions-toiminta L-piirissä
• Lohkon puheenjohtaja 1989–1990
• Alueen puheenjohtaja 1990–1991
• Lohkon puheenjohtaja 2012–2013
• Opas-lion koulutuksessa 2012

Osallistuminen
• Liiton vuosikokous 5 kertaa

Muuta
• 100 %  lion vuodesta 1973
• Melvin Jones-jäsen 2008
• L-piirin vuoden lion 2008–2009
• 1 ruusukkkeen ansiomerkki 2010
• 30-vuotisansiomerkki 100 % 2010
• 100 % presidentin ansiomerkki 2009–2010
• Erittäin hyvän klubipresidentin palkinto 
 2009–2010
• Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto 2011
• Lisäksi piirikuvernöörin ja presidentin 
 myöntämiä tunnustuspalkintoja

I   VarapiirikuvernööriehdokasI I  Varapiirikuvernööriehdokas

Markku Ilmavirta LC Pello
Myymäläpäällikkö, eläkkeellä
Vaimo Soili, lion LC Pello

Lions-toiminta
• Kaikki klubin sisäiset virat käyty läpi 
• Mm. rahastonhoitaja  neljä kautta
• Klubin presidentti 1996–1997
• Lohkon puheenjohtaja 1997–1998
• Alueen puheenjohtaja  2000–2001
• Lohkon ARS-vastaava 2004–2005

Osallistuminen
• Liiton vuosikokous 16 kertaa
• Kalottikonferenssi 1 kerta
• Eurooppa Forum  1 kerta
• Ensimmäisen talvinuorisoleirin järjestely Pello  
 76–77

Muuta
• 100 % lion vuodesta 1995
• Melvin Jones -jäsenyys 2007
• Lisäksi piirikuvernöörin ja presidentin 
 myöntämiä ansiomerkkejä

Piirikuvernööriehdokas
2013–2014

Lukemaan! Lukemaan!

Voimme suomalaisina osallistua lukemiskampanjaan 
lukemalla vanhainkodeissa ja palvelutaloissa van-
huksille, jotka eivät itse jaksa lukea, mutta kuun-

televat mielellään. Lukea voi päivän lehtiä tai jotain heille 
rakasta kirjaa. Toisaalta lapsille lukeminen herättää aina 
uusia lukuhaluja, kun he kuulevat mitä kaikkea mukavaa 
kirjoista voi löytää lukemalla niitä ihan itse.

Tällaisia palveluaktiviteettipäätöksiä on klubeissa jo 
tehtykin ja sitä voi tpteuttaa muulloinkin kuin vain joulun 
aikaan. Siispä tuumasta toimeen ja lukemaan.

Oheiset kuvat kertovat kuinka LC Posion lukutuokio 
paikallisessa kirjastossa Joulupukin ja Joulumuorin kera 
innosti ottamaan lukemisen eri ikäisille vakituiseksi Posion 
klubin aktiviteetiksi. 

Lukutaito-ohjelma on myös hyväksytty kansainväliseksi 
teemaksi ainakin kymmenen vuoden ajaksi.

Lukuhetkikuvat: Olli Moisio
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Niinpä päätin toimit-
taa piirikuvernööri 
Matille muutaman 

kysymyksen, joihin hän voisi 
Emmalta pyytää vastauksia. 
Miten hän jaksaa moista ja 
minkälaisia ajatuksia päässä 
liikkuu?

Kuultuaan haastattelusta 
Emma innostui asiasta, mutta 
epäili samalla ”Tuliskohan 
siitä mitään lehteen sopivaa 
näin ”maalaiselta” –  no voi-
han minua haastatella vielä 
Posion MJ ja Ritarijuhlassa 
tammikuussa.”

Matkustaminen ja 
hotelliyöt parasta
Henkilöhaastattelun perintei-
set tiedot ikä, harrastukset, 
rakkain eläin tietysti tulivat 
ensin. ”Toivottavasti minua 
ei nyt pilkata viisivuotiaaksi, 
sillä olen kuusi vuotta ja täy-
tän tammikuussa seitsemän.”

”Harrastukset ovat tanssi, 
laulaminen, piirtäminen ja 
koira. Pidän erityisesti askar-
telusta ja piirtämisestä sekä 
tosi paljon matkustamisesta.”

Emman rakkain eläin on 
nyt puolivuotias saksanpai-
menkoira Monte, joka hankit-
tiin syksyllä Tyrnävältä.

”Tämän hankintamatkan 
takia minulta jäi väliin N- ja 
L-piirien ystävyystapaaminen 
Posiolla. Edellisestä Helsin-
gin ystävyystapaamisesta ei 
jäänyt mieleen kuin elämä-

OLEN EMMA – nyt jo seitsemän vuotta

Jyväskylän kokouksen jälkeen oli onniteltu ja kukitettu ja 
olo tuntui hyvältä.

Tässä kohtaa kieltämättä oma sänky tuntuisi paremmalta. 

Oman piirustuksen luovuttaminen kansainväliselle presidentille Wing-Kun Tamille oli hieno hetki, varsinkin 
kun hän tuntui pitävän siitä.

Silloin kokoukset menevät nopeasti kun on pöytä ja tarvik-
keita, joiden kanssa voi askarrella.

Piirikuvernöörimme Matti Mälkiän seurana 
useissa kokouksissa ja vierailuilla on sisuk-
kaasti seurannut hänen tyttärensä Emma. 

Monet ovat ihmetelleet ja ihastelleet pienen 
tytön sitkeyttä kestää pitkiä, unettavia ja 
käsittämättömiä kokouksia tylsine puhei-

neen. On ollut klubikokouksia, piirihallitus-
ta, piirikokousta, Liiton tapahtumia, Ritari ja 

Melvareita, Kooveeännää ja muuta jännää 
– huh huh!  Suorastaan uskomatonta!

ni ensimmäinen junamatka. 
Yleensäkin tässä Lions-toi-
minnassa parasta on ollut 
matkustaminen ja yöpymiset 
hotellissa. Ikävintä on että 
aina ollaan perillä kun on just 
nukahtanut.”

Maailma on 
aika pieni…
Kesällä Korean matka Bu-
saniin oli Emmalle monin 
tavoin mieleenpainuva. Tosin 
nuorin silmin kaiken näkee 
ja kokee omalla tavallaan. 
Korkeine hotelleineen Busan 
tuntui valtaisalta paikalta, 
samoin maailman suurin tava-
ratalo. Eniten mieleen painui 
pitkä lentomatka ja perillä 
erikoinen ruokakulttuuri – 
”karseita” itämaisia ruokia 
maistellessaan Emma totesi-
kin ”Kyllä nyt maistuisi mum-
mon tekemä karjalanpaisti.” 

Mukavinta reissulla oli, kun 
Emma miljoonakaupungin 
ainoana vaaleahiuksisena tyt-
tönä oli ihmettelyn ja ihailun 
kohteena ja etenkin valokuva-
uksien kohteena, mistä Emma 
nautti koko ajan. Niinpä pala-
tessa Helsingin lentokentällä 
Emma totesi ensimmäiseksi, 
että ”Siihen loppui minun 
suosikkiasemani.”

Mieleenpainuvaa matkal-
la oli tietysti paljon, mutta 
paraatista jäi eniten mieleen 
kova kuumuus ja odottelu 
ja taas paljon valokuvauksia 

sekä eri puolilta maailmaa 
saadut pinssit. Muistoksi jäi 
myös Pohjoismaiden Skan-
dinavia-illasta islantilaisten 
antama aito tulivuoren laa-
vakivi.

Kotona Posion postissa 
joulukorttien lähetysaikaan 
liittyy tähän kesän matkai-
luun hauska sattumus, kun 
Posiolla asuva korealainen 
kysäisi Emmalta, tietääkö 
hän missä on Korea. Emma 
mietti hetken, sanoisiko että 
se on kaukana vai maapallon 
toisella puolella, mutta niin 
hän kysyjän ihmeeksi totesi-
kin: ”Olen itse käynyt siellä 
kesällä eli maailma on aika 
pieni…”

Halttarissa maailman 
parasta kalakeittoa
Monista klubivierailuista 
Emma nosti ykköseksi LC 
Simon kokouksen. 

”Siellä oli erilainen ko-
kouspaikka kivassa mökissä 
Halttarin saaressa, missä 
sain maailman parasta kala-
keittoa. Kivaa oli myös Kuu-
samossa osallistua kaksi ker-
taa Pohjanakkojen hyvänolon 
messujen muotinäytöksiin ja 
Kolarissa yöpyminen Ylläk-
sellä loistomökissä.”
Mieleen tulivat myös Vaa-
san vuosikokouksesta käynti 
Vaasalandian huvipuistossa 
ja Hämeenlinnan KVN koko-
uksesta puolisoiden mukana 
naurujoogassa.

”Yleensä kaikki iltajuhlat 
ovat olleet hienoja. Etenkin 
Hämeenlinnan KVN, missä 
annoin oman piirustukseni 
Wing-Kun Tamille.”

Hampurissa saa ihan 
tavallista ruokaa
Kokouksien  merki tys tä 
Emma ei tosin ole oikein 
ymmärtänyt, eikä toiveita 
leijonien tekemisiin löydy 

mielestä kuin yksi asia.
”En ole koskaan saanut 

kokouksissa selville mihin 
sillä toiminnalla mennään… 
toiminnassa tietysti lapsille 
pitäisi järjestää tapahtumia. 
Itselle on tällä hetkellä mie-
lessä tuo Busanin matka – 
siellä oli paljon tapahtumia ja 
ihmisiä. Odotan kovasti ensi 
kesän Hampurin kokousta, 
kun siellä saa ihan tavallista 
ruokaakin.”

Isä Matti on saanut tyt-
täreltään monesti hyvinkin 
mieleenpainuvia komment-
teja ja ohjeita. Kun Matti 
kaivoi laatikostaan kuver-
nöörikoulutuksessa käytössä 
olleen nimikyltin niin Emma 
tiedusteli mitä siinä lukee, 
johon Matti vastaa että L-piiri 
ja Matti Mälkiä. Tähän Emma 
ykskantaan: ”Eiköhän sinut 
kaikki tässä talossa tunne!”

Tai kun Matti kysäisi vink-
kiä mistä puhuisi itsenäisyys-
päivän puheessa, Emma vain 
totesi: ”Sitä sinun pitää itse 
miettiä, mutta älä puhu pit-
kään.” Tässä itsenäisyyspäi-
väjuhlassa Emma sai esittää 
ihan oman ”Neitoperhonen”-
laulunsa.

Kaiken kaikkiaan Emman 
tajuntaan Lions-tilaisuudet 
ovat kuitenkin tiedostamat-
tomina jääneet, koska isä 
on huomannut kuulevansa 
edellisen päivän tapahtumia 
tervetulopuhein, palkitsemi-
sin ja hiljaisin hetkin Emman 
seuraavan päivän barbilei-
keissä.

Emman ajatukset 
jutuksi kokoili
Kari Heikkilä
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Lions-liikkeellä niin 
Suomessa kuin muu-
alla on käynnistynyt 

leijonan metsästysaika. Tai 
ellei ole ehtinyt käynnistyä, 
nyt olisi kiireesti kaivettava 
”aseet” nurkista ja ryhdyttä-
vä metsästykseen: uusia lei-
jonia tarvitaan tekijöiksi 
poistuvien tilalle.

Menetämmekö 
suomen kielen 
lionpalveluissa?
Jäsentappiomme oli viime 
toimintakaudella 419 jä-
sentä. Se ei ole pieni määrä. 
Kuluvan toimintakauden 
alku ei näytä yhtään pa-
remmalta. Valitettavasti 
lähestymme tällä vauhdilla 
vääjäämättä 25 000 jäse-
nen rajan alittamista, mikä 
tarkoittaa mm. sitä, että 
menetämme suomen kielen 
aseman yhtenä virallisista 
lionskielistä, eikä kansain-
välinen järjestö enää palvele 
meitä omalla kielellämme. 
Sitähän me Suomen lei-
jonat emme halua! Rallatus 
jatkuu: ”Enkä pelkää ollen-
kaan!” Emme pelkääkään, 
vaan alamme metsästää 
leijonia tavoitteena ”Tahdon 
saada paljon.”

Leijonan metsästysaika
Lapsena rallateltiin leijonan metsästyslaulua. 

”Leijonaa mä metsästän. Tahdon saada suuren.” 
Esilaulaja aloitti, muut seurasivat perässä, ja samalla taputettiin käsiä 

rytmikkäästi polviin, yhteen, polviin, yhteen.

Koska olen monelle teistä 
pääsihteerinä vielä tuntema-
ton, jokunen sana taustastani 
ja toimintani tavoitteista lie-
nee paikallaan. Lions-liiton 
tapa toimia vähempiosaisten 
auttamiseksi vapaaehtoistoi-
minnan kautta edistää niitä 
arvoja, jotka ovat itselleni 
tärkeitä ja joiden puolesta 
haluan toimia. Olen kokenut 
järjestötyön omaksi tavak-
seni työskennellä yhteisiin 
päämääriin pääsemiseksi ja 
edistää niitä. Työhistoriani 
aikana olen ollut mukana kah-
den ison kansallisen järjestön 
järjestötoiminnassa ja vai-
kuttamistyössä. Kummankin 
organisaation perusta raken-
tuu alue- ja paikallistasoil-
la toimivien vapaaehtoisten 
toiminnalle, jota olen oman 
työni kautta tukenut.  Näinhän 
myös Lions-liitossa.

Ajankohtaisuutta 
ja avoimuutta
Suomalaiset Lions-arvot ja 
kansainväliset Lions-tavoit-
teet ovat alati ajankohtaiset. 
Luovuta Isänmaasi Onnelli-
sempana Nouseville Sukupol-
ville, sitähän me toiminnal-
lamme tavoittelemme täällä 
Suomessa. Haluan kuitenkin 

Vuosikymmeniä lions-
toimintaa seurannee-
na ja turhan passiivi-

sena mukana olleena putkahti 
yhtenä yönä mieleen – eikä 
se ollut leijonien pikkujoulun 
jälkeisenä yönä – että nyt on 
leijonatoiminnassa aikalisän 
paikka.

Vain eläkejärjestöissä 
oikea ikärakenne
Katsokaa veljet ympärillenne. 
Ainakin LC Keminmaassa 

näkyy kovin paljon varttu-
neita kasvoja. Se ei tietenkään 
ole tässä pelissä pieninkään 
haitta, jos niitä seuraajia, 
varsinaisia pelimiehiä, nuoria 
veljiä näkyisi meidän van-
hojen ja viisaiden rinnalla. 
Valitettavan vähän näkyy.

Tiedän toki, että asiaan on 
kiinnitetty huomiota. Väitän, 
että huonolla menestyksellä. 
Keinot eivät tehoa. Eivät 
ne kyllä tehoa muissakaan 
järjestöissä, urheiluseuroissa 

AIKALISÄN PAIKKA!
Urheilupuolella, pelihommissa, aikalisä otetaan yleensä ottelun 

loppuvaiheessa, tavoitteena keksiä jotakin uutta voiton tavoittelemi-
seksi tai sen varmistamiseksi. Haetaan uusia hyökkäyskuvioita tai tiivis-

tetään puolustusta. Usein otetaan myös uusia pelaajia kentälle.

ja vastaavissa. Eläkeläisjär-
jestöt lienevät ainoat, joita 
ei ikäjakauman vääristymä 
haittaa.

Kun keinot eivät tehoa, 
pitää aikalisällä keksiä uusia 
kuvioita. Nuoret kaipaavat 
tehoa, tekemistä ja tuloksia. 

Puheet pois 
ja töihin
Pönäkkänä juhlapuvussa 
seisominen, juhlapuheiden 
ja vanhojen partojen muis-

Voihan veljet (lionit) – nyt on

Lionveteraani Kauko Palomäki PDG (s. 1936) LC 
Muoniosta lähestyi toimitusta huolestunein miettein. 
Hänen mielestään koko lions-aate on rapautumassa. 

Hänen mielestään tulevaisuuden suhteen on murheellista, että 
maailman muuttumisen myötä ja vanhojen leijonien kadottua 
aktiivisesta roolista samalla nuo kuhunkin aikakauteen sopi-
vat henkevät ja jalot palvelu- ja toimintaperiaatteet katoavat 
mielistä eikä uutta tähän aikaan sopivaa imua ole saatu aikaan.

 
Ammattiosaamista 
ei käytetä tehokkaasti
Palomäki vetoaa ja peräänkuuluttaa lioneiden eri alojen kor-
keaa ammattiosaamista ja vaikutusmahdollisuuksia. Meillä 
on olemassa hyviä kanavia päättäjiin niin yhteiskunnallisella 
kuin yksityissektoreillakin. Meidän pitää luottaa omiin mah-
dollisuuksiimme ja käyttää hallitsemaamme tietoa, taitoa ja 
koulutusta myös lionstoiminnan jatkumon turvaamiseksi ja 
ihmisten hyväksi. 

– Talouselämän lainalaisuudet eivät suo kenellekään eriva-
pauksia ja tämä antaa myös lioneille oivan tilaisuuden etsiä 
uusia tähän päivään sopivia palvelumuotoja kehiteltäväksi 
ja toteutettavaksi.  Palkinnoista paras ja korkein on sisäisen 
tyydytyksen tunne onnistuneen lionspalvelun jälkeen. ”Veljeys 
lionismin kivijalka, lionstietous sen kulmakivi”, tiivistää 
Kauko Palomäki painokkaasti. (KH)

Kummiperho leijonan 
kalastuksen kannustimena

LC Kuusamo Rukan lion-veteraani Pentti Säämänen, 
tunnettu kalamies ja armoitettu perhonrakentaja päätti 
omalta osaltaan kannustaa leijonien ”kalastuksessa”. 

Hän on rakentanut tarkoitukseen perhoja, jonka hän on kum-
miperhona luvannut jokaiselle helmikuun loppuun mennessä 
uuden lionin ”onkineelle”.

Helmikuun puoliväliin mennessä Pentin perhopajassa oli 
valmistunut tähän tarkoitukseen noin 40 perhoa. 

Onnittelut Pentille hienosta kannustamisesta ja onnittelut 
myös jokaiselle laatuperhon ansainneelle kummille. (KH)

• Edullinen
• Nuorekas
• Palveleva

Prisma, 93600 Kuusamo
Puh. (08) 853 736

www.korukeisari.fi
www.kuusamonkorujakello.fi

ilmaista huoleni yhteiskunnan 
ilmapiiristä ”vihapuheesta 
ja välinpitämättömyydestä” 
ja polarisoitumisesta jotka 
vaikuttavat siihen, millaisessa 
tilanteessa voimme Lions-
toimintaa tehdä ja jotka haas-
tavat monia Lions-tavoitteita. 
Toisaalta taas nyt jos koskaan 
Lions-arvoja on pidettävä yllä 
ja edelleen vahvistettava.

Lions-sanoman välittämi-
sessä viestinnällä on mer-
kittävä rooli. Avoimuus ja 
ajankohtaisuus ovat viestin-
nän avainsanoja, joista tulee 
pitää kiinni. Jäsenhankin-
nassa kumppanuus viestin-
nän kanssa on ensisijaisen 
tärkeää. Viestinnän avul-
la luomme niitä mielikuvia 
Lions-toiminnasta, jotka ve-
tävät puoleensa. Määrä ei saa 
kuitenkaan korvata laatua, eli 
jäsenhankinnassakin Lions-
periaatteet ja arvot toimivat 
hyvänä ohjenuorana.

Liitossakin eletty 
muutosten aikaa
Olen tätä kirjoittaessani toi-
minut pääsihteerinä vajaan 
vuoden. Aika tuntuu pidem-
mältä, mikä johtuu käsitel-
tyjen ja niin käsiteltävinä 
kuin suunnittelun alla olevien 

asioiden määrästä. Liitossa 
on uudistettu niin henkilös-
tö- kuin talousasioita, re-
montoitu kiinteistöä ja muu-
tettu uusiin toimitiloihin 
Lions-talossa. On muutettu 
sääntöjä ja ohjesääntöjä, 
uudistettu kokouskäytäntöjä 
ja koulutusputkea, käynnis-
tetty yhteistyöhankkeita ja 
arpajaisia, kehitetty www-
sivuja ja viestintää yleensä. 
Ja paljon, paljon muuta. 
Vauhdikas, mukaansa tem-
mannut ja antoisa on al-
kutaipaleeni Lions-liitossa 
ollut. Ja sehän minulle edel-
leenkin sopii.

Toivotan teille, hyvät 
L-piirin leijonat, antoisaa 
toimintakauden jatkoa ja 
hyviä ”kaatoja” leijonan 
metsästykseen!

Maarit Kuikka 
pääsihteeri

Uutta potkua lioneiden 
tarjoamiin palveluihin

teluksien kuunteleminen ei 
kiinnosta. Meidän pitää olla 
valmiit uudistumaan, kuun-
telemaan nuorten ihmisten 
toiveita ja olemaan tukena ja 
turvana tarvittaessa.

Heikki Roimela, 
LC Keminmaa

Toimituksen lisäys: 
Ikävintä on, että klubien ns. 
perälauta on jo pitkään vuota-
nut. Monet ovat kyllästyneet, 
kun mitään ei tapahdu ja luo-
vuttavat eroamalla. Sekö on 
oikean leijonan teko? 

Tekosyitä – jopa uskottavan 
kuuloisia – on näillä koulu-
tuksilla ja ikävuosilla helppo 
keksiä, mutta eikö vastuu ole 
jokaisella siitä, mihin uskoen 
aikoinaan ylväästi lionshom-
mat aloitti? 

Jokaisen on itse tehtävä 
jotain – myös aloitteita ja 
osallistuttava yhteiseen toi-
mintaan. (KH) 
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Vuosikokous pidet-
tiin uudessa messu- 
ja kongressikeskus 

Paviljongissa. Siellä kaikki 
kokousjärjestelyt olivat on-
nistuneesti saman katon alla. 
Vain lippumarssia varten jou-
duttiin menemään ulkosalle, 
mutta marssikin toteutettiin 
arvokkaasti Paviljongin pi-
hapiirissä. 

Eniten kiinnostusta herätti 
varapuheenjohtajan valinta. 
Ehdolla oli neljä henkilöä eri 
puolilta Suomea. Valituksi 
tuli äänestyksessä tohtori 
Asko Merilä Utajärveltä.

Harri Ala-Kuljulle 
kannatustodistus
Kokouksen juhlapuhuja, 2. 
kansainvälinen varapresi-

Lions-Liiton vuosikokous Jyväskylässä

– L-PIIRIN 14 KLUBIA MUKANA

Meillä on loistavat 
puitteet, yöttömän 
yön lisäksi kaikki 

palvelut lähellä. Lionit ja 
heidän puolisonsa ovat tot-
tuneet järjestämään suuria 
tapahtumia.

Mukana ovat kaikki Ro-
vaniemen Lions-klubit: LC 

Heinolan vuosikoko-
us on järjestykses-
sään 60. Suomen 

Lions-liiton vuosikokous.  
Vuosikokoustapahtuma on 
tarkoitettu kaikille lioneille, 
ei vain virallisille vuosiko-
kousedustajille. Nyt onkin 
oiva tilaisuus lähteä L-pii-
ristä joukolla Heinolaan 
kokemaan vuosikokousta-
pahtuman ainutlaatuinen 
tunnelma. Tuskin koskaan 
aiemmin vuosikokouspaik-
ka on tarjonnut yhtä paljon 
mahdollisuuksia kuin Hei-
nola ja Vierumäki.

Monipuolinen 
ohjelma
Perjantain ja lauantain 
oheisohjelmissa on mah-
dollisuus tutustua ohjatusti 
pihapeleihin ja lähteä rie-
mukkaalle Lemmenharjun 
Ellin vetämälle Leijonapo-
lulle Vierumäen luontoon. 
Perjantaina ja lauantaina 
lämpiävät myös Vierumä-
en rantasaunat. Perjantai-
na ohjelmassa on uutena 
tapahtumana liiton vara-
puheenjohtaehdokkaiden 

L-piirin osasto marssii 
komeasti liput liehuen 
Jyväskylän kokouksen 
paraatissa.

Kuva Heinolasta.

Lähdetään joukolla 
HEINOLAN VUOSIKOKOUKSEEN

Suomen Lions-Liiton vuosikokous pidettiin Jyväskylässä 8.–10.6. 
Järjestön puheenjohtajaksi kaudelle 2012-2013 valittiin varapuheenjohtajana 
vuoden toiminut, psykologi Seppo Söderholm Lappeenrannasta. L-piirin piiri-
kuvernööriksi kukitettiin Matti Mälkiä Posiolta. Kolmipäiväiseen kokoukseen 

osallistui yli 2.000 osanottajaa. L-piiristä oli edustettuna 14 klubia. 

dentti, australialainen Barry 
Palmer ei mennyt lainkaan 
puhujakorokkeelle. Puheensa 
aikana hän liikkui yleisön 
keskuudessa lähes kokoussa-
lin perälle saakka. Hän esitti 
lionstoimintamme tilaan ja 
tulevaisuuteen liittyviä kysy-
myksiä, jotka suunnattiin aina 
suoraan sillä hetkellä edessä 
olleelle henkilölle, joka ilmai-
si halunsa vastata. Kokouk-
sessa esiteltiin klubikyselyn 
tulokset, jonka perusteella 
Suomen leijonien arvot ovat 
palveluhalu, talkoohenki, 
paikallisuus, luotettavuus, 
ihmisläheisyys sekä tavoitear-
vona kansainvälisyys. 

PID Harri Ala-Kuljulle 
annettiin kannatustodistus 
kansainväliseksi varapresi-
dentiksi kausille 2012–2014. 

Suomalaisen valintaa kan-
sainväliseksi varapresiden-
tiksi pidetään realistisena 
tavoitteena Hampurin kan-
sainvälisessä vuosikoko-
uksessa 2013. PCC Jouko 
Ruissalo esitteli tulevalla 
kaudella järjestettävät arpa-
jaiset, joita myydään lioneille 
helmikuuhun 2013 saakka. 
Tuotto käytetään kokonai-
suudessaan nuorisoaktiviteet-
tiemme tukemiseen. Suomen 
Lions-liiton vuoden 2013 
vuosikokous pidetään Heino-
lassa 8.–9.6.2013.

Heimo Turunen

paneeli, jossa voit tutustua 
ehdokkaisiin tarkemmin en-
nen äänestyksiä. Perjantai-ilta 
huipentuu Vierumäen rentoi-
hin kyläiltamiin ja tanssijat-
koihin.

Perinteinen juhlamarssi on 
korvattu lippujen juhlallisella 
sisääntulolla avajaisjuhlan 
aluksi. Muista siis ottaa klu-
bin lippu mukaan.

 
Ilmoittaudu ajoissa
Vuosikokoukseen ilmoit-
taudutaan vuosikokouksen 
verkkosivujen www.lions-
vuosikokous2013.fi kautta. 

Vuosikokoukseen rekis-
teröidytään piirikohtaisissa 
ilmoittautumispisteissä Scan-
dic hotellin tiloissa. Ilmoit-
tautumisen yhteydessä saat 
vuosikokouskansion sekä 
tilaamasi vuosikokouspassin. 

Klubista ensimmäisenä il-
moittautuva virallinen koko-
usedustaja (= äänestyskelpoi-
nen) luovuttaa piirikohtaiseen 
ilmoittautumispisteeseen klu-
bin virallisen, alkuperäisen 
valtakirjan. Vain klubin val-
takirjaan kirjatuille virallisille 

vuosikokousedustajille luo-
vutetaan äänestysmateriaali. 
Virallisen vuosikokousedus-
tajan henkilöllisyys tarkis-
tetaan ilmoittautumispis-
teessä, joten varaudu siihen. 
Virallisen vuosikokousedus-
tajan kokouspassiin liitetään 
tunniste äänestyksiä varten.

Suomen Lions- l i i ton 
sääntöjen mukaan virkan-
sa tai asemansa puolesta 
äänioikeutettujen on myös 
ilmoittauduttava klubinsa 
mukaisessa piirin ilmoittau-
tumispisteessä. Myös heidät 
on kirjattava oman klubin 
viralliseen valtakirjaan. 

Voit äänestää missä ta-
hansa äänestyspisteessä. 
Vaalivirkailijat tarkistavat 
äänestysoikeutesi ja val-
vovat äänestystapahtumaa. 
Uudistuksen tavoitteena on 
sujuvampi ja nopeampi ää-
nestys. 

PDG Jukka Hietanen
VK2013 päätoimikunnan 

puheenjohtaja

Suomen Lions-liiton 60. vuosikokous järjestetään kesäkuussa Heinolassa. 
Varsinaiset vuosikokouspäivät ovat lauantai 8.6.2013 ja sunnuntai 9.6.2013, 

mutta runsas ja mielenkiintoinen oheisohjelma sekä Vierumäen muut mahdol-
lisuudet houkuttelevat viihtymään Heinolassa koko viikonlopun. Lähdetään 

joukolla Heinolaan historialliseen 60. vuosikokoukseen.

Rovaniemelle haetaan 
vuosikokousta vuodelle 2017

Rovaniemen klubit kokoontuivat 7.1.2013 Hotelli Pohjanhoviin. Klubit päättivät 
yhteistuumin hakea Suomen Lions-liiton vuosikokouksen järjestämisoikeutta 

Rovaniemelle vuodeksi 2017. Hakemus on toimitettu Suomen Lions-liittoon 
määräaikaan mennessä. Muut hakijat ovat Joensuu ja Helsinki.

Rovaniemi, LC Rovaniemi/
Arctos, LC Rovaniemi/Ala-
kemijoki, LC Rovaniemi/Jyr-
hämä, LC Rovaniemi/Lainas, 
LC Rovaniemi/Napapiiri, LC 
Rovaniemi/Ounasjoki, LC 
Rovaniemi/Ounasvaara, LC 
Rovaniemi/Petronella ja LC 
Rovaniemi/Pöyliö.

Kaikki joukolla Heinolaan 
vuosikokoukseen ja äänes-
tyksessä äänet Rovaniemelle, 
siitä hyötyvät kaikki L-piirin 
klubit – Kotipiirissä vuosiko-
kous 2017.

Ystävällisin terveisin
PDG Jarmo Rastas

Hakutoimikunnan 
koollekutsuja

KTK-Tornio Oy www.ktk-tornio.fi 
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Kauden 2003–2004 kansainvälinen presidentti Dr. Tae-Sup 
Lee kannusti alle 20 jäsenen klubeja kasvuun luovuttamal-
la moninkertaispiireille kiertopalkinnon,  jolla palkitaan 
vuosittain se alle 20 jäsenen klubi, joka on kauden aikana 
ottanut eniten uusia jäseniä. Palkinto on kiertänyt nyt vuo-
desta 2004 ja tämä Leijona patsas tuli jo kolmatta kertaa 
L-piiriin LC Kemijärven saavutettua Suomen suurin jäsen-
kasvu (Kemijärvellä LC Kemijärvi/Koillistunturi yhdistyi 
LC Kemijärven kanssa). Palkinnon vastaanotti Jyväskylän 
vuosikokouksessa klubin puolesta piirikuvernööri Terho 
Mäkimartti. Aiemmin piirissämme tämän palkinnon on 
saanut LC Posio 2008 ja LC Kemi 2009.   

Otteita ja kuvia
TOIMINTAKERTOMUKSESTA 2011–2012

Kansainvälisen pre-
sidentin Wing-Kun 
Tamin tavoite mil-

joonan puun istuttamisesta 
ympäri maailmaa onnistui 
yli odotusten. Kauden aikana 
puita istutettiin yli 14 miljoo-
naa. Suomi toteutti osaltaan 
tavoitetta erinomaisesti. 

Kaudelle osui myös liiton 
uuden pääsihteerin valinta 
pitkäaikaisen pääsihteerin 
Markus Flaamingin jäädes-
sä eläkkeelle 31.6.2012. Uu-
deksi pääsihteeriksi valittiin 
YTM Maarit Kuikka, joka 
aloitti tehtävässä 1.3.2012.

Lions-piiri 107-L 
Jäsentilanne koko Suomessa 
25 279 lionia (raja 25 000). 
Muutos -8 klubia ja -419 jä-
sentä. Piirissämme lopettivat 
seuraavat klubit toimintansa: 
Kemi/Perämeri ja Kemijärvi/
Koillistunturi.

L-piiri koostuu kolmesta 
alueesta ja yhdeksästä loh-
kosta. Klubeja piirin alueella 

on perunut matkansa. Samoin 
Jarmo valmisteli jo nuori-
soleiritapahtumaa vuodelle 
2014.

Leo-toiminta 
Piirimme alueella toimii yksi 
Leo-klubi, Rovaniemi/Rollo-
City. Toimikunnan vetäjänä 
toimi DC Pauli Havukainen 
(LC Rovaniemi/Ounasvaara). 
Leotoimintaa Pauli on vetänyt 
vahvasti myös muille paikka-
kunnille. Leot ovat toimineet 
aktiivisesti ja kokouksia on 
pidetty seitsemän.

Leot tekivät myös klubi-
vierailuja, joissa he kertoivat 
toiminnastaan. Porokisoissa 
Leoilla oli info-piste ja he 
osallistuivat omalla työpa-
noksellaan porokisojen on-
nistumiseen.

Kiitos kaudesta kuuluu kai-
kille klubeille ja sen jäsenille 
ponnisteluista yhteisen asian 
puolesta sekä piirin hallituk-
selle piirin toiminnasta sekä 
ennen kaikkea piirisihteeri 
Jaana Pesoselle (LC Kuusa-
mo/Pohjanakat) ansiokkaasta 
ja arvokkaasta työstä lionis-
min eteen.

24.11.2012 
Piirikuvernööripari 

2011–2012 
Terho ja Tuula 

Mäkimartti

Kisällinkuja 3
94450 Keminmaa
P. 016 231 238, 050 553 2629

Avoinna:
ma-to klo 7.30-16.30
pe  7.30-14.30

Pesemme myös käsinsolmitut-,
paperinaru- ja aidot matot.

KOTIINKULJETUS

MERI-LAPIN
KESKUSPESULA

Toijärventie 12, 94700 Kemi • Puh. 0400 837 596

• MURTOHÄLYTINJÄRJESTELMÄT
• KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄT

Tilaa luotettava, koulutettu 
MLL:n lastenhoitaja kotiin. 

Tilaukset arkisin klo 8–13
puh. 040 772 5078 tai netissä 
http://lastenhoito.mll.fi 

Palvelu maksaa 8,20€/h. 
Perhe toimii työnantajana. 

Vuosikertomuksen omalta piirikuvernöörikaudeltaan 2011–2012 esitteli 
Terho Mäkimartti kokonaisuudessaan piirihallituksen kokouksessa 

24.11.2012 Rovaniemellä Lähteentien pirtissä. Siellä myös sovittiin, että 
toimintakertomusta ei koko laajuudessaan ole tarpeellista lehdessä julkaista, 
koska monet tapahtumista ovat olleet jo viime vuoden lehdessä. Niinpä tässä 

Terhon ja Tuulan vilkkaasta vuodesta vain muutamia heille mieleenpainuneita 
tapahtumia kuvina ja teksteinä.

on 47. 
Jäsenmäärä kesäkuun lo-

pussa 2012 oli 1248. Olemme 
huolestuttavasti piirimme 
itsenäisyyden rajalla, joka on 
1250 jäsentä. Jäsenmäärää 
pitäisi kasvattaa joka vuosi 
säännön mukaisesti vahvista-
maan klubitoimintaa. Piirim-
me alueella toimii myöskin 
alueemme ainoa Leo-klubi, 
Rovaniemi/Rollo-City. 

L-piiri paras
Haiti-talokeräyksessä
Tapani Riskun suuri haas-
te oli Haititalo-keräys. LC 
Pello kantoi yksin vastuun 
varojen keräyksestä erilaisin 
tempauksin mm. kaamoksen 
kaatajaiset ja haastamalla klu-
beja, jotka vastasivat hyvin 
haastekeräykseen. L-piirin 
lopullinen saldo oli yli 9000 
euroa, jolla saatiin L-paritalo 
+ yksi asunto. Tarkoituksena 
oli, että jokainen piiri keräisi 
varoja yhden talon verran eli 
6000 euroa. Paritaloon ylsi 

vain 3 piiriä 14:sta piiristä 
ja L-piiri keräsi eniten rahaa 
Haititalo-projektiin. Suomen 
lahjoitusten kokonaismää-
rä 10.5.2012 oli 37 851,35 
euroa. Lämmin kiitos Haiti-
projektiin osallistuneille lei-
jonille ja ennen kaikkea LC 
Pellolle.

Nuorisoleiri- ja 
vaihtotoiminta 
DC Jarmo Jokelainen toimi 
nuorisoleiri- ja vaihtotoimin-
nan vetäjänä; pitää yhteyttä 
nuoriin ja heidän opastami-
nen, yhteydenpito kohdemai-
den koordinaattoreihin.

Kansainvälinen nuoris-
vaihtoinfon Jarmo piti touko-
kuussa koulutustapahtuman 
yhteydessä ja paikalla oli 6 
nuorta (Ranskaan, 2 Italiaan, 
Itävaltaan, Tanskaan ja USA/
Arizonaan). Piirimme koh-
demaihin lähtee 17 nuorta 
(2 Espanjaan, 4 Tsekkiin & 
Slovakiaan ja 11 Turkkiin). 
Yksi Turkkiin lähtevä nuori 

LC Pello kunnostautui Haiti-talokeräyksen organisoinnis-
sa niin hyvin, että L-piiri oli koko maan paras 9000 euron 
loppusummallaan ylittäen piiritavoitteen 3000 eurolla. 
Tässä klubin yksi tempauksista kaamoksen kaatajaisis-
sa – se tuttu tarina seitsemän veljeksen edesottamuksista 
klubilaisten suurella antaumuksella riemastuttavasti 
näyttelemänä.

Terho ja Tuula olivat mukana palkitsemassa nuoria 
taiteen tekijöitä,  evästämässä nuorisovaihtoon 
lähteviä, sekä seuraamassa lionien SM-hiihtoja ja 
niiden yhteydessä pidettyihin nappulahiihtoihin, 
missä kisamaskotti Simo-siili kannusti lapsia. 

Ikimuistoinen tilaisuus oli myös saada osallistua 
sympaattisen kauppiaspariskunnan ja yli 50 vuotta 
aktiivisina lionstyössä toimineiden Aarne ja Sirkka 
Pesosen 80-vuotissynttäreiden kahvitilaisuuteen. 
Heidän tekemänsä työ on aina mennyt oman kylän 
hyvinvointiin, aivan kuten synttäriadressilla kerätty 
1700 euron rahasummakin lioneiden kautta ohjat-
tuna.
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Elämän kiemurat ovat 
johdatelleet Juhanin 
neljä vuotta sitten ta-

kaisin lapsuuden aikaiselle 
kotiseudulleen Simoon Maks-
niemen koulun luokanopetta-
jaksi. Niinpä myös leijonan 
elämä on saanut jatkoa nyt 
Simon klubin presidenttinä. 
Vanha kotitalo Simoniemes-
sä sai peruskorjattuna kokea 
uuden tulemisen tähän päi-
vään. Näin 27 vuotta kestänyt 
pohjoisen Suomen vaellus on 
taakse jäänyttä elämää.

Musiikista virtaa elämään

”Minut kutsuttiin mukaan leijonien joukkoon 
Alakemijoen klubiin edesmenneen kummini, 

kollegani ja musiikkimies Pauli Pirttijärven toimes-
ta 2000-luvun alussa. Työskentelin tuohon aikaan 

Muurolan yläasteella musiikinopettajana ja oppilai-
den kanssa esiinnyimme usein leijonien karonkas-
sa”, muistelee luokanopettaja ja musiikinopettaja 

Juhani Miettunen. 

Musiikki 
täytti elämän
Musiikista tuli Juhanin elä-
mään suuri vaikuttaja jo hy-
vin nuorena. Ensimmäisenä 
soittimena kuusivuotiaan kä-
sittelyssä soi lelupiano, jonka 
pimputtelu vaihtui hyvin pian 
oikean laatupianon soitta-
miseen. Tähän investointiin 
musiikkia harrastavat van-
hemmat patisti sukulaiska-
pellimestari, jonka mielestä 
musikaalisen pojan kyvyt 
vaativat lelun tilalle kunnon 

soittimen. Tämän jälkeen 
musiikki nousikin Juhanin 
elämän johtotähdeksi. 

– Murrosikä toi kuvioihin 
bändihommat. Kalustona 
oli aluksi  WLM:n keikkau-
rut ja se jääkaapin kokoi-
nen Leslie, muistelee Juhani. 
Opettajakoulutuksen myötä 
soitinvalikoimakin laajeni ja 
Juhani hoiteli myös basistin 
ja kitaristin hommia. Eräässä 
vaiheessa hän perusti laatu-
kalustolla varustetun yhden 
miehen orkesterin. Tästä alkoi 
noin kahdeksan vuotta kestä-
nyt rankan keikkailun vaihe. 
Silloin Juhani kierteli ympäri 
Lappia 50 keikan vuosivauh-
dilla leipätyönsä ja musiikin 
opettajaksi kouluttautumisen 
ohessa. Voisipa hyvinkin ku-
vitella, että tuossa vaiheessa 
kansankynttilä paloi roihuten 
molemmista päistä. – Tämä 
elämä alkoi myös Juhanista 
tuntua liian raskaalta.

Leijonatyöstä
henkireikä
– Simoon muuttamisen jäl-
keen tuo mieletön elämän 
tahti muuttui ja kaikki tuntuu 

nyt olevan kohdallaan. Kou-
lutyön ohessa on sopivasti 
ylimääräistä musiikkihar-
rastusta ja opetusta myös 
kansalaisopistossa. Samalla 
olen musiikin kautta voi-
nut kantaa ”korteni” kekoon 
myös leijonatoimintaan. Ai-
koinaan jo Muurolassa yhdes-
sä oppilaiden kanssa toimme 
musiikkiohjelmaa karonkka-
tilaisuuksiin. Nyt olen soi-
tellut Simon rantajuhlissa ja 
laulattanut porukkaa. Lisäksi 
soittelen tanssiorkesteri The 
Steelsin keikoilla bassoa ja 
koskettimia, listaa elämänsä 
nykyvaiheeseen selkeästi 
tyytyväinen Juhani.

Monien harrastusten mie-
hellä aikaa riittää nyt myös 
lukemiseen ja mieluiten kä-
teen tarttuvat lähinnä elä-
mänkertakirjat, historia- sekä 
sota-aiheiset teokset. Lähellä 
sydäntä ovat myös kaikenlai-
nen metsästys ja metsänhoito.

– Lionstyön olen alusta 
saakka kokenut tärkeäksi 
kutsumusluonteiseksi toimin-
naksi, joka kuitenkin samalla 
on hieno harrastus. Kaikki 
lionstyö on täysin pyyteetöntä 
vapaaehtoistoimintaa vailla 
oman edun tavoittelua. Jos-
kus harmittaa huomata, että 
ihmisillä on väärä käsitys lei-
jonista. Tavoitteena auttaa ja 
palvella lähimmäisiä, nuoria 
ja vanhoja lähellä kotiseutua, 
mutta kansainvälisenä jär-
jestönä myös ympäri maail-
man. Mikä parasta säännöissä 
määritellään toiminta täysin 
vapaaksi uskonnosta ja poli-
tiikasta.

– Itse olen kokenut saavani 
tässä toiminnassa hyviä ka-
vereita ja myös hyvää mieltä. 

Klubiin kuulumisesta 
iloinen ja haluttu asia
– Yhdessäolon ilmapiirin 
pitää olla myönteinen ja iloi-
sen virkistävä asia. Meillä 
Simon klubin toiminnassa 
ovat yhteisinä henkireikinä 
olleet esimerkiksi keilaillat 
tai vaikkapa reissut Ouluun 
Kärppämatsiin. Meno on 
muuttunut vapaamielisem-

mäksi ja rennoksi, iloitsee 
Juhani saaden vankan tuen 
kertomalleen  rahastonhoi-
taja Raimo Torvelalta sekä 
sihteeri Pauli Haltulta. 

LC Simon presidenttinä 
Juhani on tyytyväinen klubin-
sa toteutuneeseen toimintaan.

Kuitenkin lionien joukko 
on vuosikymmenien vieries-
sä ikääntynyt ja jäsenmää-
rät pienentyvät sitä kautta. 
Uusien toimivien jäsenten 
saamiseksi mukaan tarvitaan 
klubeissa ryhtiliikettä ja oman 
toiminnan uudistamista ja 
markkinointia. Klubiin kuu-
luminen pitää olla iloinen ja 
haluttu asia. 

Varoja on perinteisesti Si-
mossa kerätty järjestämällä 
Simojoen jäänlähtöveikkaus 
keväällä ja Simoniemen Ran-
tailta heinäkuussa. Hankitut 
varat on Simossa jaettu koulu-
jen stipendeihin, urheiluseu-
roille, vanhuksille, vähävarai-
sille, nuorisovaihto-oppilaille 
sekä on hankittu tai avustettu 
tarpeellisten apuvälineiden 
hankinnassa.

– Meidän tehtävämme on 
miettiä keinoja rahan ke-
räämiseksi sekä organisoida 
lähialueelle suuntautuvia pal-
veluaktiviteetteja. Palveluak-
tiviteettien osalta ovat Simon 
lionit vieneet joka syksy pal-
velukodin ja palvelutalon 
vanhuksille hiekoitusastiat. 
Niin ikään lionit korjasivat ai-
koinaan rakentamiensa kunto-

Leijonan mieli on ja pysyy

polkujen pinnat päällystämäl-
lä ne uudestaan. Suunnitteilla 
on myös yhteislauluhommaa 
Vanhaan Pappilaan sekä nyt 
klubiyhteistyönä LC Tornio/
Putaan kanssa Kaamoksen 
kaatajaiset – ensin Kärppä-
matsi Oulussa ja sitten ruo-
kailu ja tanssit Merihelmessä 
yhteistyössä, paljastaa Juhani.

Myös LC Simon ladyt ovat 
aktiivisesti mukana toimis-
sa ja järjestelyissä. Joulun 
aikaan ladyt paistoivat jou-
lutorttuja ja jakoivat ne kah-
vipakettien ja kukkien kera 
Simon vanhuksille Simon 
tk:n vuodeosastolle, palve-
lutalo Kiikanpaloon ja pal-
velukoti Mäntylään. Tämän 
lisäksi ladyt jakoivat stipendit 
kahdelle Simon koulun perus-
opetuksen vuosiluokkien 7–9 
kädentaidoissa ansioituneelle 
oppilaalle.

Kuva ja teksti
Kari Heikkilä

Syyskausi aloitetaan perinteisesti merellisessä hen-
gessä Halttarin saaressa nauttimalla luonnon keskel-
lä yhdessäolosta ja maailman parhaasta lohisopasta.

Heinäkuun rantaillassa paistuu herkulliset lohet 
Kalevi Miettusen ja Keijo Ylitalon valvonnassa.

Heinäkuun ensimmäisen viikonlopun Rantailta Si-
moniemessä vetää väkeä paikalle joka kesä ja on yksi 
klubin vakiintuneista aktiviteeteista.

Klubi talkoili viime kesänä Simon vanhusten palvelu-
talon maisemiin aikoinaan rakentamiensa kuntopol-
kujen pinnat parempaan kuntoon päällystämällä ne.

– Musiikki on näytellyt elämäni vaiheissa mer-
kittävää osaa. Siitä tuli harrastuksen kautta 

päätyö ja päätyön oheen lisäharrastus – se an-
taa kuitenkin elämään virtaa, se rauhoittaa ja 

rentouttaa, sanoo Juhani istahtaessaan basson 
kera pääsoittimensa koskettimien ääreen.

Kuva: Kimmo Laisalmi 

Kuva: Kimmo Laisalmi 

Kuva: Kimmo Laisalmi 

Kuva: Kimmo Laisalmi LC Simo

Aktiviteetit
• Simoniemen Rantailta
• Jäänlähtöveikkaus
• Palveluaktiviteetteja
• Kaamoksen Kaatajaiset  yhdessä 
 LC Tornio/Pudas kanssa
• Ladyt mukana aktiviteeteissa

Jäseniä 24 kpl

Perustettu 5.4.1965
Presidentti Juhani Miettunen
Sihteeri Pauli Halttu
Rahastonhoitaja Raimo Torvela
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Tarkan tutkistelun jäl-
keen onnistuimme lo-
pulta ostamaan klubille 

oman pienen maa-alueen, 
johon saimme myös taulun 
pystytysluvan. Uusi tontti 
nimettiin virallisesti “Leijo-
napuistikoksi” järjestömme 
mukaisesti.

Varsinaiselta viidakolta 
näyttävä ryteikkö ei tosin 
aluksi näyttänyt sen enempää 

Mainostaulu siirtyi jättitalkoilla
Tienvarsimainostaminen on monilla alueilla 
käynyt vaikeaksi lupakysymysten takia. Tor-

niossa LC Tornio Pudas oli saanut pitää oman 
taulunsa jo useita vuosia samalla paikalla, 
josta kuitenkin maanomistajan vaihtuessa 

piti luopua. Mikäpä eteen?

Lastenvaatteiden 
erikoisliike

Keskikatu 8, Tornio, puh. (016) 481 049, www.nickyjanelly.fi

ma-pe 9–18, la 9–15

Näin muhkea urakka on saatu kunniallisesti päätökseen 
ja mainostaulu on paikoillaan ja mainostajakin on siihen 
saatu.Taulu sijaitsee Tornion kaupungista pohjoiseen vilk-
kaasti liikennöidyn valtatie 21 varrella. Ylhäällä näkymä 
etelästä ja alhaalla näkymä pohjoisesta tultaessa.

leijonan asuinsijalta kuin 
mainostaulunkaan sijoitus-
paikaksi sopivalta. Paikka 
oli kuitenkin hyvin harkitulla 
paikalla. Niinpä sitkeän ja 
ahkeran yli 100 tunnin tal-
koilun tuloksena tuolle vajaan 
600 neliön tontille Torniosta 
pohjoiseen johtavan valtatie 
21 varteen kohosi näkyvälle 
paikalle syyskuun alkupäivi-
nä komea mainostaulu.

Tuntematon käsite 
talkoohenki elää
Valmisteluihin, suunnitteluun 
ja itse toteutukseen tarvittiin 
aimo annos sitä katoavaa 
kansanperinnettä, joka tun-
tuu olevan vieras käsite ny-
kyihmisille. Eiväthän edes 
viranomaiset ymmärrä mitä 
se on – sitä kutsutaan talkoo-
hengeksi. Miestyövoiman ja 
metsurivarusteiden lisäksi 

tarvittiin järeitä koneita – 
traktoreita, kaivinkoneita 
paalutukseen, hitsauskalus-
toa, rälläköitä, sähkökytken-
töjä valojen asennuksiin jne. 

Kiitokset ansiokkaasta ja 
ripeästä asioiden valmiste-
lusta ja työn etenemisestä 
ansaitsevat klubin presidentti 
Matti Mäkivuoti  sekä ne 
aktiiviset kahdeksan lionia, 
jotka sääolosuhteisiin kat-

somatta projektin parissa 
tiiviisti häärivät. Joku kerran 
kysyikin kokoonnuttaessa, 
että ainako me sateella tullaan 
hommiin (sattui olemaan 
sateinen loppukesä). Yhtenä 
suurimman talkoopanoksen 
antaneesta klubi palkitsi lion 
Risto Kasalan.

Koska kuva kertoo enem-
män kuin tuhat sanaa niin 
jutun liitteenä muutama kuva 

työn eri vaiheista, josta on 
olemassa DVD-kuvakerto-
mus äänitehostein sekä PDF-
kooste klubin kotisivuilla 
Tietämät 4 nettinumerossa. 
Kaikki koosteiden kuvat on 
ottanut lion Simo Loman. 
(KH)
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pu sattui juuri kuusen viennin 
aikaan. Pakkasmittari näytti 
-30 asteen lukemia.

Kuusen vientiin liittyy pal-
jon perinteisiä toimintatapoja 
ja sattumuksia, joita Muonion 
lionit mielellään muistelevat. 
Kerran kuusi meni erään lio-
nin kuljettamalla postiautolla. 
Kun toiset kysyivät myö-
hemmin, miten kuusi meni, 
hän vastasi: ”Ei mennyt kuin 
viisi, runko ja neljä pientä 
oksantynkää!”

Huumoria riitti, kun kuu-
sikuljetusauton henkilölukua 
kysyvälle polititetälle (po-
liisisetä) paras norjan kielen 
taitoinen vastasi: ”Vi er fem 
og sex” ja autossa lystiä riit-
ti. Eräs koiranleuka ilmoitti 
tullissa, että ei ole muuta 
ylimääräistä kuin 240 kg li-
haa. Kun takakontista 
ei lihoja löytynyt 
sanoja tunnusti: 
”Ne on täällä 
kabiinissa” 
(takapenkil-
lä istui kol-
me ladyä).

Kansainvälistä 
yhteistyötä
molempiin suuntiin
Joulukuusen pystytyksen 
jälkeen Kautokeinon Lions 
Club tarjoaa kuusten tuojille 
perinteisen norjalaisen joulu-
ruuan, joka on aina maistunut 
erilaisuudestaan huolimatta. 
Vastavierailun Muonioon 
Kautokeinon lionit ovat teh-
neet tammi- tai helmikuun 
aikana Muoniolaisten järjes-
tämään Auringonnousun juh-
laan. Auringonnousun juhla 
ei ole ollut katkeamaton ketju 
vaan juhlien pidossa on ollut 
välivuosia. Juhlaan on osallis-
tunut myös Kittilän, Kolarin, 
Enontekiön ja Pajalan Lione-
ja. Muoniolaiset ovat järjestä-
neet Auringonnousun juhlan 
muutaman kerran Enontekiön 

Lionien maaperällä 
Hetassa.

”Tämä siksi, ettei siel-
lä tien varrella kuuset 
menesty”, kuten Launo 

Siltasalmi muistelee vuonna 
80 ilmestyneessä ”Muonion 
kairoilta” kirjasessa.

Iso joulukuusi pystytetään 
yhteisvoimin paikalla olevaan 
kuusenjalkaan ja usein, sään 
sen salliessa se on myös ko-
risteltu ja valaistu. Joulukuusi 
seisoo paikoillaan kautokei-
nolaisten ilona aina loppiai-
seen saakka. Pienet kuuset 
sijoitetaan yksityiskoteihin.

Kuuset viedään  
säästä riippumatta
Usein kuusien viennin aikaan 
on ollut kova pakkanen, jol-
loin pakkasen paukkuessa, 
kaamoksen ollessa syvim-
millään ja revontulten ym-
päröidessä on matkasta tullut 
kuusten viejille ikimuistoi-
nen. Alkuvuosina kuuset on 
toimitettu Kautokeinoon jopa 
postiauton katolla ja oman 
jännityksensä kovassa pak-
kasessa on aiheuttanut myös 
huoli autojen toimivuudesta. 
Myös vuoden 2012 syksyn 
ainoa kova pakkasviikonlop-

Perillä ollaan kaikki ”fem og sex”. Lisäksi kuvassa keskellä Kautokeinon Lions Ladyjen 
edustaja Inger Marie Eikelman ja Kautokeinon lionien edustaja ja monivuotinen tulkki 
Eino Valentin. Kuusi on juuri saatu pystytettyä Kautokeinon torille. Vasemmalla Pekka 
Seppänen, Hannu Ruonala ja oikealla Kauko Palomäki ja Muonion Lions Club:n presi-
dentti Veli-Pekka Kurki. Kautokeinon klubin edustajista suurin osa oli kuvan ottamisen 
hetkellä viemässä pienempiä kuusia talteen.

Kautokeinon keskustaa on jo 
41 joulun ajan kaunistanut 
Muonion Lions Clubin
 toimittama joulukuusi. 
Muoniolaiset vievät yhden 
ison ja 15 pientä kuusta 
marras-joulukuun vaihteessa 
Kautokeinon lioneille. 

LC Kemi/Merenhelmet järjesti Maria Lundin “Minun Jouluni” -joulukonsertin 
13.12.2012 Kemin kirkossa. Tätä konserttia tarjottiin Lions-klubeille aktiviteetti-
na.  Konsertti oli loistava ja Marian erinomainen ääni soi kauniisti kirkkosalissa. 

Konsertin jälkeen LC Kemi/Merenhelmien lionit kävivät kiittelemässä hienosta musiikki-
tapahtumasta sekä Maria Lundia ja hänen säestäjäänsä.

Teija Sauvolainen, sihteeri, LC Kemi/Merenhelmet

Leijonilta 
jouluista tunnelmaa

Jouluinen kynttilälyhty-
jen tarjoilema tunnel-
mallinen maisema täytti 

jouluaattona Ivalon hauta-
usmaalle johtavan tienoon. 
Tie ja pysäköintialueet sekä 
Saarineitamon tieltä hautaus-
maalle  johtama metsäpolku 

Merenhelmien joulukonsertti

TERVOLAN
APTEEKKI
Keskustie 94, 95300 Tervola

Puh. (016) 435 003

Avoinna ma–pe 9–17

www.tervolanapteekki.fi

Kuusia Kautokeinoon  
yli 40 vuotta

Joululauta-
nen kauto-

keinolaiseen 
malliin.

oli jäälyhtyjen koristama. 
Ivalon leijonat olivat tarkoi-
tukseen omana palveluakti-
viteettina valmistaneet kaik-
kiaan 130 jäälyhtyä, jotka he 
olivat asettaneet paikoilleen 
ja sytyttäneet valaisemaan 
aluetta kaamoksen keskellä 

aina jouluaatosta joulupäi-
vän myöhäiseen iltaan.

 Henry Kesti
LC Ivalo
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Kuukausikokousten 
pitoajaksi sovittiin 
joka kuukauden kol-

mas tiistai, joka on säilynyt 
muuttumattomana. Hallitus 
kokoontuu pääsääntöisesti 
viikkoa aikaisemmin. Koko-
uspaikkana on tällä hetkella 
Tervolatalo. 

Palvelua ja 
kansainvälisyyttä
Lionstyö on hyväntekeväi-
syystyötä ja heti alusta alkaen 
ryhdyttiin miettimään akti-
viteetteja sekä lahjoitusten 
kohteita. Toimintavuosien 
aikana klubimme on tehnyt 
monia palveluaktiiviteetteja 
eli on annettu työapua sitä 
tarvitseville yksityisille hen-
kilöille ja yhteisöille. Lah-
joituksiin klubi on kerännyt 
rahaa monenlaisilla aktivi-
teeteilla, kuten arpajaisilla 

Lahjarahat klubin kautta 
hyväntekeväisyyteen

Kauppiaspariskunta Aarne ja Sirkka Pesonen on ollut lähes 50 vuoden 
ajan aktiivisena mukana lionstoimissa noudattaen tiukasti oikeuden-
mukaisia ja hyviä periaatteita pitäen vastenmielisenä luopumista ja 

hälläväliä-asennetta. 

Juhlavuoden kunniaksi 
huomionosoituksia vas-
taanottivat Paula Karjalai-
nen (MLL), Matti Mäki-Iso 
(Teps), Johanna Alamikko-
tervo (Jatulitytöt ja -po-
jat), Silja Alamikkotervo 
(SM), Kristiina Kehusmaa 
(vanhuspalvelut) ja Jukka 
Timonen (Pelimannit)

LC Tervola juhli 
45-VUOTISTA TAIVALTAAN

Vuonna 1967 tammikuun 2. päivä allekirjoitettiin LC Tervolan viralliset perus-
tamisasiakirjat sääntöineen ja järjestysnumeroksi kirjautui 409. Kummiklubina 

toimi LC Kemi ja perustajajäsenistä edelleen mukana toiminnassa ovat 
Lassi Kaiharju ja Eero Ojakangas.

ja veikkauksilla. Viimeisten 
vuosien uudenvuoden läm-
pötilaveikkauksesta on muo-
dostunut hyvä, säännöllinen 
aktiviteetti. Kansainvälinen 
nuorisovaihto on ollut yksi 
klubin aktiviteeteista, näin 
on saatu tutustua nuoriin aina 
Japania myöden ja vastaavasti 
lähettää kotiseudun nuoria 
ulkomaille, lisäten näin Ter-
volan kansainvälistymistä. 

Ladyjen 
tärkeä tuki
Lions Ladyt ovat omal-
ta osaltaan antaneet varsin 
merkittäviä lahjoituksia 
paikkakunnallamme. Ilman 
heidän näkyvää ja näkymä-
töntä tukea lionstoiminta ei 
Tervolassakaan onnistuisi. 
Juhlavuotenaan klubi muisti 
MLL Tervolan osastoa, Ter-
volan Jatulityttöjä ja -poikia, 

Tervolan Pelimanneja, Tervo-
lan kunnan vanhuspalveluja, 
TePS:in junioreita ja Silja 
Alamikkotervoa Suomen 
mestaruudesta. Lisäksi klubi 
kartutti myös lukion stipen-
dirahastoa ja 45-juhlavuoden 
kunniaksi päätettiin jakaa 
kaikille yläkoulun luokille 
stipendi hyvästä käytöksestä. 

Yhdessä saamme 
aikaan enemmän
LC Tervola kiittää kaikkia 
kuluneina vuosina toiminnas-
samme mukana olleita sekä 
nykyisiä lioneita. Samoin 
kiitos kuuluu lukuisille meitä 
tukeneita yhteisöjä ja yksityi-
siä henkilöitä. Lionstyössäkin 
pätee hyvin teema: ”Yhdessä 
saamme aikaan enemmän”.

Jari Piipponen
LC Tervola, presidentti

He ilmoittivat julki-
sesti, että synttä-
rikahvit tarjotaan, 

mutta onnittelukukkien ja 
lahjojen asemesta kaupalle 
laitetaan yleinen lista. Siinä 
kerrotaan,että kaikki kerty-
neet varat luovutetaan Lions 
Clubin kautta ohjattavaksi 
paikallisiin hankintoina tai 
stipendeinä lasten, nuorten ja 
vanhusten hyväksi.

Aarne ja Sirkka haluavat-
kin vihjeenä kaikille muille-
kin saman käytännön, joka 
heidän osaltaan näin pienellä 
paikkakunnalla toi hienon tu-
loksen yhteensä 1700 euroa. 

Lions Club Pelkosenniemi 
kiitti osaltaan ja toi onnitte-
lukukat 80-vuotiaille. On-
nittelut kävivät ojentamas-
sa klubin edustajat Heikki 
Honkanen ja Matti Hulkko 
sekä Kari Tallavaara, joka 
onnittelupuheessaan kiitteli 
pariskunnan molempia osa-
puolia monipuolisesta muka-
naolosta yhteisissä riennoissa 
vahvistaen näillä teoillaan 
kuntalaisten yksilöllisyyttä, 
identiteettiä sekä hyvää ja 
turvallista oloa.

Kuntopyörä 
ensihankinta 
Palvelukoti Onnelan asukkaat 
pääsivät ensimmäisinä nautti-

maan Aarne ja Sirkka Pesosen 
syntymäpäiväadressin tuotos-
ta Lions Clubin kautta. 

Näin Aarnen ideoima hanke 
nivel-ja lihaskuntoa paranta-
va uudenlainen kuntopyörä 
saatiin taloon. Laite on tar-
koitettu nimenomaan liikun-
tarajoitteisille ja ikäihmisille. 

Sitä voi polkea omasta tuo-
lista tai vaikka kiikkustuolis-
ta. Asukkaat ja henkilökunta 

olivatkin tästä 600 euron ar-
voisesta kuntolaitteesta hyvin 
kiinnostuneita ja kiitollisia. 

Klubin presidentti Kari 
Tallavaara kertoi lasten ja 
nuorten osalta rahojen käy-
tön ratkeavan kevään aikana 
parhaaksi harkitulla tavalla.

Ensimmäisenä kuntolaitetta kokeili kiikkustuolistaan 
käsin Anne Kalliskota klubilaisten Kari Tallavaa-
ran, Heikki Honkasen ja Aarne Pesosen seuratessa 
tilannetta.

Tasavuosia täyttävät klubit 2013

 27.2. 1963 50 LC Posio
 23.4. 1963 50 LC Kolari
 7.1. 1973 40 LC Enontekiö
 12.12. 1973 40 LC Kemi Meripuisto
 3.3. 1983 30 LC Rovaniemi Ounasjoki

 19.11. 1958 55 LC Keminmaa
 23.4. 1968 45 LC Rovaniemi Lainas
 4.11. 1967 45 LC Tornio Raja
 5.3. 1978 35 LC Rovaniemi Arctos
 5.5. 1978 35 LC Ylitornio Aavasaksa
 19.5. 1998 15 LC Keminmaa Neidonkenkä

L-piirissä tasakymmenvuosia tulee täyteen kuluvan vuoden aikana 
viidessä klubissa ja väliviisivuotisia juhlia saman verran.
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Hillamarkkinoita Lio-
nien organisoima-
na vietetään nyt 40. 

kertaa. Niiden toteutuksessa 
ovat mukana useat paikalliset 
järjestöt, seurat ja yritykset. 
Näin alkuvuosien pienehköstä 
tapahtumasta on kehittynyt 
mittava 15.000 kävijän ke-
säjuhla oheistapahtumineen.

– Tavoitteemme on tule-
vana kesänä ylittää tuo 200 
markkinamyyjän raja ja eh-
käpä kävijämäärässäkin voisi 
tuo tasaluku 20.000 kävijää 
olla rikottavissa, arvoivat  
juhlatoimikunnan jäsenet 
Juha ”Junnu” Väänänen 
sekä klubipresidentti Keijo 
Pernu.

Hillamarkkinat 
legenda 
ja menestystarina
Vuoden 2008 Lapin Leijo-
nassa LC Ranuan (per. 1965) 
toimintaa ja hillamarkkinoita 
esitellyt lionveteraani Sa-
kari Onnela kuvaili oman 
malliklubinsa toimintaa an-
siokkaasti. Hänen mukaansa 
kaikkea aikaansaatua hyvää 
ei voi aina mitata rahassa, 
sillä monin tavoin muuten-
kin autettuja tahoja löytyy 
kymmenittäin. Tuohon aikaan 
kirjanpidon mukaan rahaa 
oli klubi jakanut hyviin tar-
koituksiin opiskelijoille ja 
järjestöille yli 1,2 miljoonaa 
markkaa vuoden 1994 kesään 
mennessä sekä siitä 2007 
vuoden kesään mennessä yli 
134.000  euroa. 

– Hillamarkkinat on ol-
lut menestystarina, joka on 
mahdollistanut runsaskäti-
sen rahan jakamisen. Se on 
myös sitouttanut lionit ja 
ladyt klubiin. Jotain kertoo 
myös se, että vuosikymmeniä 

paikkakunnalta muuttaneet 
haluavat tulla markkinoil-
le töihin. Samoin tekevät 
markkinamyyjät, jotka yhä 
uudelleen haluavat tulla hilla-
markkinoille. Tähän voimme 
olla tyytyväisiä ja haluamme 
perinteen jatkuvan, sanoo 
Onnela.

Ranualla kaikki  
pelaa loistavasti
Markkinamyyjien aatelia 
edustaa mm. oululainen Arja 
Saarenpää, joka on ollut 
mukana pikkutyttönä aivan 
ensimmäisistä markkinoista 
lähtien isän ja edesmenneen 
äidin Aili Reginan matkassa.

– Äiti kulki markkinoilla 
ja toreilla pitämässä kahvi-
lakioskia, jonka tarjonta on 
vaihdellut aina pehmytjääte-
löstä hattaroihin ja lakritsoi-
hin ja nykyvuosina enempi 
kahvila- grillikioskituottei-
siin. Hänellä oli myös ai-
koinaan Oulun torin ensim-
mäinen grillikioski, jonka 
toimintaa me lapset olemme 
jatkaneet, muistelee Arja.

– Sellaisella kadun pät-
källähän ne oli ensimmäiset 
markkinat ja kauppiaita muu-
tama kymmenen. Nyt paik-
kaa on vaihdettu väljempiin 
ympäristöihin ja kauppiaita 

on lähemmäs pari sataa. Ra-
nualle on aina mukava lähteä 
– ei koskaan tympäse, kehuu 
vuolaasti Arja, joka itsekin 
on 17 vuotiaasta ollut täysillä 
mukana vanhempien markki-
natoimissa.
Ranualta Arjalla on pelkäs-
tään hyviä muistoja. Hänen 
mukaansa siellä kaikki on 
aina hienosti järjestetty ja 
siellä kauppiaita arvostetaan 
ja ihmiset ovat ystävällisiä.
Arjan kehut vahvistaa niin-
ikään toinen veteraani alusta 
saakka työkalu- ja käsine-
kauppiaana mukana ollut 
Unto Halmetoja Ylivieskas-
ta. – Taidanpa olla ainoa elos-
sa oleva kauppias, joka oli 
mukana niillä ensimmäisillä 
hillamarkkinoilla. Ranualle 
on aina ollut mukava mennä, 
siellä on paljon tuttuja ihmi-
siä, joita on mieluisaa tavata, 
jutustelee Unto, joka nyt jo yli 
70 ikäisenä on markkinoilla 
kulkemistaan jo selkeästi 
vähentänyt. Ranualle hänen 
mukaansa kuitenkin pitää 
ehdottomasti lähteä.

Hillatyttöjä 
vuosien takaa
– Ranuan Hillamarkkinoista 
on kehittynyt vuosien mittaan 
jatkuvasti kasvavan joukon 
kohtaamistilaisuus. Sinne 
saapuvat monet paikkakun-
nalta muuttaneet tuoden usein 
mukanaan myös uusia kä-
vijöitä. Tapahtuman ohjel-
maformaatti on haluttu pitää 
perinteisenä vain osin uusiu-
tumalla. Itselleni suurimpana 
erikoisuutena markkinoilta 
on mieleen jäänyt 90-luvulla 
suosiossa olleen benji-hypyn 
hyppääminen, muistelee vuo-
den 1993  hillatyttö Marika 
Erkkilä, jonka sukunimeen 
on avioliitto sen jälkeen tuo-
nut Ukkola-lisän. Perheeseen 
kuuluu myös kaksi tomeraa 
poikaa sekä koira.  

Nyt siis tuosta ”Napakymp-
pi” Kari Salmelaisen suo-
rittamasta kruunauksesta on 
kulunut 20 vuotta.  Kymme-
nisen vuotta Marikalta kului 
maailmalla opiskellen, jonka 
jälkeen tuli paluu kotikon-
nuille opettajan tehtäviin.

Kuva: Pentti Rahkola

– Maistuis varmaan sullekin! Hilla on marjoista 
ykkönen! tuumaili Marika hillaleivosta esitellessään 
kaksi vuotta hillatytöksi kruunaamisen jälkeen – ja 
maistuu kuulemma vielä tänä päivänäkin.

Viime kesän 2012 hallitseva hillatyttö Jonna Haapa-
la opiskeleee liikuntaneuvojaksi ammattilukiossa.

Hillatyttöjä vuodesta 
1973–1993 ja vasemmalla 
vuoden 1993 Hillatyttö 
Marika Erkkilä. 

Kenttäkeittiössä valmistuu markkinavieraille apuja 
niin pieneen kuin suureenkin nälkään.

Markkinakojujen välisissä kujissa on tiivis markki-
natunnelma. Riittää mukavia löytöjä kojuista, mutta 
ennen muuta hillamarkkinoilla tapaa vanhoja tut-
tuja vuosien takaa – tuttuja, jotka monien muiden 
tavoin palaavat tänn vuosi vuoden jälkeen.

Kuluva vuosi on Ranualla monien pyöreiden vuosien juhla, kun urheiluseura 
Ranuan Peura täyttää 100 vuotta ja Hillamarkkinoilla tavataan 40. kertaa 

sekä Ranuan eläinpuisto juhlii 30 vuottaan. Pienen kylän ympyröissä nämä 
kaikki liittyvät pakostakin toisiinsa jollain tasolla. Paljon tehdään asioita 

yhteistyössä samojen ihmisten kanssa.

Ranuan tuleva kesä 
tarjoaa suurta juhlaa 

Kuvat: Kauko Niemelä
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Ilmakuvauksen suorittanut Juhani 
Koskimies antaa kiitokset kuvaus-

operaation onnistumisesta lion Timo 
Raiviolle, joka järjesti keikan sekä 

lisäksi  Helikopteripalvelu Oy:lle sekä 
pilotti Juuso Pykälistölle. 

Hillamarkkinoiden vaiheita 
pitkään seuranneena ne ovat 
kehittyneet Marikan mielestä 
positiiviseen suuntaan. Nou-
sujohteisesta kävijämäärästä 
johtuen myös tapahtuma-alue 
on pitänyt siirtää väljempään 
paikkaan. Aktiivisena liikun-
nan harrastajana on Marika 

mukana myös 100-vuotista 
taivaltaan juhlivan Ranuan 
Peuran toiminnassa. Juuri 
urheiluseuran roolina mark-
kinoilla on järjestää ykkösar-
tistilla varustettu ns. ”Hil-
larieha” tansseineen, joiden 
yhteydessä myös kruunataan 
kunkin vuoden Hillatyttö.

Liput portilta 39€, 
ennakkoon 32€ + 
toimituskulut

klo 19:00-24:00

            
      vuotta

Sisäänpääsy 
eläinpuiston 
pääsylipulla!

klo 12:00-17:00

Jonne Jääkarhun 
synttärikutsut

Eläinpuiston 
iltavillit

Ti-Ti Nalle
Satu Sopanen & 
Tuttiorkesteri
Tea Hiilloste

Negative
Cheek
Diandra

Hilla on 
ykkösmarja
– Markkinaohjelmassa ovat 
aina kiinnostaneet ammatti-
laisten moottorisahauskisat 
ja erilaiset versiot tukkien 
lastauksesta. Itse olen ollut 
mukana myös kansantans-

siesityksissä. Lionsien toi-
minta on tullut tutuksi omien 
vanhempien ja sukulaisten 
kautta, kuvailee Marika.

Marikalle markkinoiden 
juhlakalu eli hilla on marjana 
ykkönen. Sen tekevät ener-
ginen väri ja maku, joka on 

parhaimmillaan naturellina 
leipäjuuston ja kerman kera. 

– Miksei sitä voi käyttää 
myös hillakakussa tai teh-
dä hillasoppaa, mutta ruo-
kaisampi versio on mikros-
sa lämmitetty leipäjuustolla 
päälllystetty ruisleipä hillojen 
kera, vihjaa Marika eksootti-
sempana kokeiluna. – Hilla-
suolle on itse mentävä ainakin 
kerran kesässä.

Viime vuoden 2012 hilla-
tytöllä Jonna Haapalalla on 
myös liikunnallinen tausta 
Ranuan Peuran jäsenenä. 
Nyt yleisurheilua harrastava 
Jonna opiskelee liikuntaneu-
vojaksi Rovaniemellä Lapin 
urheiluopiston ammattilu-
kiossa. 

– Ruokapuolelta parhaana 
on mielessä hyvät muikut ja 
hillat lättyjen kera. Parhaita 
hillat ovat kuitenkin suoraan 
maasta nautittuna, vakuuttaa 
mansikan ystävänä Jonna. 

Jonnallekin tapahtumasta 
mieleen jääneitä ovat moot-
torisahauskisat, mutta muka-
vinta on tavata kavereita, joita 
harvemmin näkee. 

Juhlakesän aloittaa 
Ranuan eläinpuisto
Kesäkuun puolivälissä lau-
antaina 15. päivä vietetään 
eläinpuistossa megaluokan 
suurta juhlaa kolmen eri ta-
pahtuman myötä. Ohjelmaa, 
nähtävää ja koettavaa erilaisin 
aktiviteetein tarjotaan kaiken-
ikäisille. On suuri maskottien 
tapaaminen, jossa kohtaavat 

Angry Birdsit, Rölli, Hessu 
Kissala ja Herra Hakkarai-
nen jne noin 30 eri hahmoa. 
Ohjelmaa tarjoilevat Satu 
Sopanen & Tuttiorkesteri, 
Titi Nalle ja Tea Hiilloste. 
On kasvomaalausta, taiku-
ria, ongintaa, liukumäkiä, 
trampoliineja jne. Illan ikä-
rajattomassa juhlakonsertissa 
viihdyttävät mm. Diandra, 
Cheek ja Jonne Aaron & 
Negative sekä DJ Ant. Kon-
serttialueeksi on varattu eläin-
puiston parkkialue, ja autot 
ohjataan paikoitukseen ky-
lälle, josta non-stop kuljetus 
konserttialueelle.

– Odotamme näihin suuren 
synttärijuhlapäivän tapah-
tumiin yli 3000 kävijää ja 
uskomme samalla lyöväm-
me eläinpuistossa vieraile-
vien aiemman yhden päivän 
kävijäennätyksen, ennakoi 
eläinpuiston toimitusjohtaja 
Tommi Hinno. 
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Erityistä kiitosta tulikin juuri siitä, että vaikka koko ajan 
oli jotain ”ohjelmassa” niin sen sisällä kuitenkin säilyi 
aina mahdollisuus lähes vapaaseen keskusteluun. 

N-piirin ”joukkueen” puolesta Tuomo Holopainen keräsi 
heidän fiiliksiään retken jälkeen ja tässä niistä muutamia hyvin-
kin samansuuntaisista ajatuksista referoituna läpileikkauksena 
kokonaistunnelmista. Lappilaisena isäntien puolesta voi olla 
kehuihin tyytyväisiä, vaikka aina yleensäkin on tapana kehua 
kohteliaasti. Kuitenkin tuon yhdessäolon aikana osallistujien 
olemuksista huokui tyytyväisyyden tunne ja hymy oli herkässä, 
joten ehkäpä kehuissa sittenkin on takana ihan aitoa iloa.

Ehkä tähän kohtaan on ehdottomasti lisättävä, että tällainen 
kanssakäyminen on aina kahdensuuntaista. Vähän että niin 
metsä vastaa kuin sinne huudetaan. On mieluista palvella kun 
vastaanotto on iloista ja tyytyväistä, kiitos siitä vieraillemme.   

Riisitunturille 
vaellus mieleenpainuva
”Aivan upea reissu ja meidän mielestämme sekä ohjelma, että 
sen järjestelyt olivat korkeinta A-ryhmää. Ajankohta oli hyvä, 
koska ruska oli jo meneillään, eikä ollut siivekkäitä ystäviä. 
Mieleenpainuvimpana tapahtumana koimme käynnin Riisi-
tunturissa, Leijonahenki tunturin laella kosketti. Meille jäi 
hyvät fiilikset matkasta. Riisitunturi oli paras tähänastisista 
tuntureistamme! Hyvin järjestetty matka, kaikilta osin, ei mi-
tään moittimista.”

”Oli hienoa, että oli mukana myös Posion klubin tapahtumia, 
kuten Posion valotapahtuma, pihlaja ja jäsenen otto. Matkan ja 
ohjelman järjestelyt toimivat hyvin, majoitus oli ensiluokkainen 
ja palvelu kauttaaltaan hyvää.”

”Koska järjestäjiä oli monta, pieniä kommunikaatio-on-
gelmia saattoi syntyä. Tutustuminen Kulttuurikeskus Pentik-
mäkeen sunnuntaina oli hieno ja monipuolinen kokemus.”

Piirien erilaisuus 
laajentaa näkökulmaa
”Piirien välinen ystävyystoiminta on hieno asia, mutta on 
etupäässä Oton kontolla. Erikoista siinä on piirien erilaisuus 
niin maantieteellisesti kuin henkisesti. Olemme Etelä-Suomen 
kasvava piiri ja L on Pohjois-Suomen muuttotappiopiiri. Yhden 
piirin kanssa toiminta ok ja L-piiri on tässä suhteessa var-
maankin parhaasta päästä. Koimme vastaanoton lämpimänä, 
lapin leijonia olisi mahtunut muutama lisää mukaan.”

”Henkilökohtaisesti minulle oli uutta L-piirin ongelma rek-
rytoinnissa; Kunnista on hävinnyt nimismiehet, K-kauppiaat, 
valtion virkamiehet yleisestikin, opettajia on nimeksi entiseen 
verrattuna, teollisuus on häviämässä.”

”Piirin ystävyystoimintaa tarvitaan, koska se luo pohjan 
klubien väliselle yhteistyölle, jonka soisi laajentuvan.”

”Piirien tasolla tarvitaan pidempään mukana olevia leijonia, 
jotta jatkuvuus taataan.”

”Konkreettista hyötyä on uusien leijona-ystävien saami-
nen, näkökulman laajentuminen leijona-toimintaan. Ideoiden 
leviäminen laajemmalle ja uusien toimintatapamallien näke-
minen. Eikä vähäisimpänä omien akkujen lataaminen hyvässä 
seurassa.” 

Valaistu Posio toi ystävät yhteen
Ystävyyspiirit kohtasivat Posiolle syyskuun puolivä-
lissä 14.–16.9. eli parhaaseen ruska-aikaan. Kolmen 
päivän kohtaamiseen mahtui runsaasti kokemista ja 
myös näkemistä, mutta ennen kaikkea aikaa olla yh-

dessä vapaasti ajatuksia vaihtaen. Oli ”Valaistu Posio” 
-kylätapahtuma ja vaellusretki Riisitunturille, tutus-
tumiskäynti Pentikin tehtaalla, yhteiset illanvietot ja 
leikkimieliset kisat piirien välillä kolmiottelussa jne. 

Ohjelmaa riitti aina savusaunaan asti. 

”Pyyteetön (hyötyä tavoit-
telematon) on Leijonan mieli, 
mutta sain oppia tuntemaan 
uusia miellyttäviä kasvoja ja 
opin joitakin uusia toiminta-
tapoja.”

”Lapista jää aina hyvä fiilis 
ympäristönä ja seura oli aktii-
visen keskustelevaa.” 

”Hienoa! Loistavat ihmi-
set, aidosti ja antaumuksella 
mukana tapahtumassa.”

”Ohjelmaltaan hieno, mo-
nipuolinen ja elämyksellinen 
viikonloppu.” 

”Sydämelliset kiitokset teil-
le kaikille! Olitte rakentaneet 
unohtumattoman viikonlo-
pun.”

Kuvat kahden päivän tapahtumista kertovat vain 
pienen osan koko tapaamisesta ja nämäkin ilman 
kuvatekstejä – annettakoon tällä kertaa anteeksi. 
Posio valaistui, samoin kohdanneiden ystävien 
mieli, olkaamme tyytyväisiä. (KH)
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S uomen Lions-liiton jäsentoimikunta ideoi kansainväliseen kauden kampanjaan 
“Miljoona puuta” liittyen valtakunnallisen jäsenkasvukilpailun palkinnoksi 
Kasvun Voima -pihlajan. Piireittäin palkittiin yksi jäsenmääräänsä kasvattanut 

klubi  tällä palkinnolla. LC Posio sai vastaanottaa Jyväskylässä jäsenkasvupihlajan, 
joka istutettiin arvoiselleen paikalle klubin kokouspaikan, kuten myös monien muiden 
juhlien pitopaikkana tutuksi tulleen upean Lomakeskus Himmerkin edustalle. Muka-
na istuttamassa mm. LC Posion Matti Mälkiä sekä Livon liitännäisklubin presidentti/
koordinaattori Vuokko Jokela. – Näinköhän onnellisesti Lapin maisemiin selviytynyt 
voittopihlaja lopulta päätyy sitä himoiten katselevien porojen syötäväksi, miettivät 
varmaan istuttajat hiljaa itsekseen.
Porojen herkuksi pihlaja varmaan olisi päätynytkin, ellei sitä olisi suojattu verkolla. 
Syksyn L- ja N-piirien ystävyystapaamisessa paljastettiin puun eteen palkinnosta muis-
tuttava laatta kertomaan pihlajan merkityksestä kaikille paikassa vieraileville. 

Tule Sieki Luostolle Lustin Pithon!
Lions Club Sodankylä ry.
Puh. 040 912 5981

La
 1 3 . 4 . 
2 0 1 3

KOKO LEIJONA PERHEEN ULKOILUPÄIVÄ UPEASSA  LUOSTON
TUNTURIMAASTOSSA  - KANNATTAA TULLA KAUEMPAAKIN, 
VAIKKA TOISELTA  LEIJONA REVIIRILTÄ.  
SAMALLA VOITTE KOKEILLA ONNEA 
AUTOARVONNASSA JA TAITOA  
KIRJOLOHI PILKISSÄ.            
TAPAHTUMIA KOKO PÄIVÄN.

• HUIPPUPALKINNOT, 
     mm.2 autoa ja mönkijä
• KISARAVINTOLOITA
• MYYNTIKOJUJA
• HYVÄT PARKKIPAIKAT

Ohjeet löytyy os. 
www.martinpilkki.fi

LUOSTOLLA

Arvan hinta
20€

Vaan kaikki muuttuu ja 
vahvat ennakkoluu-
lot murenevat – jopa 

tällaisen vanhan jäärän pääs-
sä. Omalla kohdallani näin 
tapahtui vuosi sitten viime 
kevättalvella Luoston Ahven-
lammella, missä toteutettiin 
Martin Pilkki -tapahtuma 
kuudennen kerran.

Tunnelma oli käsin koske-
teltavan leppoisa. En koko 
päivän aikana edelleenkään 
istunut pilkille vaan käve-
lin, katselin ja kuuntelin. 
Tajusin näiden noin 3000 
pilkkijän nauttivan jäällä 
olemisestaan hyvin erilaisin 
asentein. Osalle pilkkiminen 
ja saalis oli pääasia, mutta 
osa nautti luonnosta, omista 
eväistään, leppoisasta kelistä 
ja auringosta tai mukavista 
kavereista lähellä. Tyhjä ka-
lapussi ei tunnelmaa pilannut. 
Jossain porukassa juttua pii-
sasi, mutta osa halusi nauttia 
hiljaisesta istuskelusta omissa 
oloissaan. Joidenkin aika 
kului leppoisasti rannan pilk-
kipubissa luonnon helmassa 
monipuolisista ruokapalve-
luista nauttien. Lapsista osa 
halusi ohjausta pilkkimisen 
alkeissa omalla jääalueellaan. 
Jotkut laskivat pulkkamäessä 
tai saivat kyytiä vällyjen alla 
poroajelulla. Kaiken lisäk-
si samassa kiireettömässä 

Palkintona hyvä mieli
Martin Pilkillä jokaiselle varma palkinto

hengessä oli tarjolla tyylillä 
juonnettua ohjelmaa, josta 
halukkaat saivat nauttia kil-
pailualueen ulkopuolella.

Tätä kaikkea katsellessa 
mielen valtasi hyvän olon 
tunne – miten pienistä asioista 
voikin nauttia näin helposti 
ja aidosti sekä ennen kaikkea 
kiireettömästi. Kuinka moni 
ihminen stressaavan kiireisen 
elämänmenon keskellä tarvit-
sisi juuri tällaisen päivän. 

Päivän päätteeksi voi sa-
massa hengessä todeta, että 
tärkeintä ei ole voitto vaan 
hyvä palkinto. Tässä tapah-
tumassa jokainen sai itselleen 
sellaisen – hyvän mielen. 

Vaikka en vieläkään istu-

nut pilkkireiän äärelle onki 
kädessä niin sen päätin, että 
tänne tulen uudestaan tänäkin 
vuonna. Kiitos LC Sodan-
kylän leijonille loistavasta 
tapahtumasta. Lähimmäisten 
palvelua voi tehdä monin 
tavoin, tässä se toteutuu par-
haalla mahdollisella tavalla. 
(KH)

Jäsenkasvun pihlaja LC Posiolle

Kaikki odottavat tyynen rauhallisina kilpailualeen portin avautumista. 
Luvassa on rattoisa iltapäivä Ahvenlammella.

Elämästään ja olostaan voi nauttia ilman kiirettä mi-
hinkään yllättävän helposti tällaisessa ympäristössä.

– Sanoivat mulle, että 
tuolla jään alla uisken-
telee kaloja... tälläkö 
vehkeellä niitä saa sieltä 
ylös? Onkohan se tosi ja 
miten ne mahtuu noin 
pienestä reiästä, ne mi-
nun kalani? Jännäähän 
tämä on, vaikka mitään 
ei tapahdu – ainakaan 
vielä.

Minäkö pilkille? Miksi ihmeessä? Ajatus ei ole koskaan tuntunut 
erityisen houkuttelevalta, kun viluisin ajatuksin olen katsellut 

kaukaa joen, järven tai meren jäällä kyyhöttäviä hahmoja. 
Kylmähän tuolla tulee ja saa kuolemantaudin.
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LC Keminmaan veljet 
ovat moneen otteeseen 
muistaneet, että apu 

voi olla konkreettista teke-
mistä, seurustelua, jopa haus-
kanpitoa yksinäiseksi itsensä 
tuntevan ihmisen kanssa. 
Joskus tuntuu myös siltä, että 
hauskanpitoa tarvittaisiin 
myös klubien toiminnan vil-
kastuttamiseksi.

Puut 
pinosta liiteriin
Yksi parhaista aktiviteeteis-
tamme oli kesäinen puun-
siirtourakka ms-tautia sai-
rastavan ihmisen avuksi. 

Puut suojaan ja ympäristö siistiksi
Lions-toiminnan perusaate, 

avun tarpeessa olevien tukeminen, 
on ollut vahvasti esillä LC Keminmaan 

viime kauden toiminnassa. 
Nykyaikana usein ajatellaan, että apu tarkoit-

taa taloudellista apua, rahaa ja tavaraa.

Aktiivisten leijonien ansiosta 
talven puut siirtyivät muuta-
massa tunnissa pihan pinosta 
liiterin suojiin. Samalla pääs-
tiin parantamaan maailmaa ja 
totta kai ohjailemaan oman 
kunnan asioita oikeaan suun-
taan.

Ja mukavaa oli, sekä avun-
saajalla että sen antajilla.

Raha-aktiviteetit 
nuorison hyväksi
Totta ihmeessä myös raha 
on tärkeä aktiviteeteissakin. 
Koko LC Keminmaan toi-
minta-ajan elänyt Isohaaran 
keväinen tulvaveikkaus elää 

Kaikkien aktiviteettien ei tarvitse olla 
vakavaa puurtamista. Keminmaassa jär-
jestettiin viime keväänä Naruhyppelyn 

MM-kisat, joissa LC Keminmaa oli mukana 
omalla myyntipaikallaan. 

Ehtipä veli Jouni Hast osallistua itse kisaankin 
kieli keskellä suuta ja vauhdilla.

LC Keminmaan myyntikoju oli näyttävä – 
kahvi maistui kun ensin oli maisteltu muurikan 
tuotoksia.

Siinä ei kauan ”nokka tuhissut”, kun talven puut siirtyivät ulkoa liiterin suojiin.

Syksyn viimeisiä aktiviteetteja 
oli puistometsäurakka. Sade ja 

pimeys ehtivät leijonien kiusaksi, 
mutta homma tuli tehdyksi.

ja voi hyvin. Sitä osataan jo 
odottaa, kunhan vain klu-
bin jäsenet muistavat käydä 
veikkaukset myymässä. Koko 
tuotto menee keminmaalaisen 
nuorison hyväksi.

Edellisellä kaudella ehos-
tettu klubin omistama kirk-

kovene on aina sulan maan 
aikana vuokrattavissa. Kirk-
koveneen kyydin ainutlaatuis-
ta tunnelmaa ei koe millään 
muulla vesillä liikkuvalla 
laitteella. Varsinkin Kemijoen 
mahtava allas Taivalkosken 
voimalan alapuolelta Isohaa-

ran padolle asti on kokemus, 
joka ei jätä ketään kylmäksi.

Risukkojen 
raivausta
Tekemistä maailmassa riit-
tää. Pitää vain osata nykäistä 
oikeasta narusta. LC Kemin-
maan pitkäaikainen jäsen, 
kesällä 75 vuoden iän saa-
vuttanut Erkki Alakuijala 
huomasi syksyn harmaudes-
sa, että Keminmaassa olisi 
sahalle töitä. Raivaussahalle 
nimittäin, tienvarsirisukot 
kaipasivat siistimistä.

Mies sopi kunnan kanssa, 
että LC Keminmaa siistii 

Naruhyppelyn 
MM-kisat 
Keminmaassa

sopivan pätkän kevyen lii-
kenteen väylän ympäristöstä 
yhteisesti sovitulla hinnalla 
ja näin tehtiin.

Ainoa ongelma on se, että 
työt tahtovat kasautua yksille 
ja samoille ihmisille. Luulen, 
että ongelma on tuttu muille-
kin kuin vain LC Keminmaan 
veljille.

  Heikki Roimela 
LC Keminmaa
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Kirjan nimi vi i t taa 
vanhaan paikalliseen 
puhetapaan, jossa ju-

tunkertoja saattoi valmistella 
kuulijaansa tarinan uuteen 
odottamattomaan käänteeseen 
lausahtamalla annahan ol-
lakkahan”.  Ja vielä, kun hän 
tahtoi tiivistää tarinansa jän-
nitystä, pisti hän vielä väliin, 
että ”älä huolikkahan”, jonka 
jälkeen seurasi jutun koho-
kohta. Siinä vaiheessa kuulija 
saattoi valmistautua hörähtä-
mään nauruun jo ennakolta tai 
surullisen tapauksen kyseessä 
ollen, voihkaisemaan osaaot-
tavasti ”oooii jeetari, en olis 
uskonu”.

Elämänmenoa 
sadalta vuodelta
Kirjan 360 sivua kuvastavat 
kemijärveläistä elämänmenoa 
reilun sadan vuoden ajalta. 
Jutut polveilevat tarinasta 
toiseen sen mukaan, kuka 
kulloinkin on haastateltavana 
tai kirjoittajana. Ja yllättäviä 

näkökulman ja tyylin vaihte-
luja seuraa – kuten kirjan ni-
mikin antaa ymmärtää. Useat 
tarinoista kuvailevat kertojien 
itsensä joskus kauan sitten 
kokemia tapahtumia ja sat-
tumuksia. Monet kirjoitukset 
taas ovat tuoreempia selonte-
koja seurojen, yhdistysten tai 
liikelaitosten vaiheista.

Valtaosa kirjaan kootuista 
kertomuksista on julkaistu 
alun perin Lions Club Koil-
listunturien Kemijärven Joulu  
-lehdissä 2001–2010. Sivuille 
on tallennettuina myös run-
saasti ennen julkaisematonta 
aineistoa. Kirjan runsas kuvi-
tus tuo suoraan silmien eteen 
muutoksen, joka ympäristös-
sämme ja elämäntavassamme 
on tapahtunut viimeisen sadan 
vuoden aikana.

Joka päivä 
syntyy historiaa 
Kirjan sisällöstä ja ulkoasusta 
vastanneet lionveljet Lauri 
Akola ja Pentti Väyrynen 

ovat hämmästellen panneet 
merkille, kuinka vain muu-
tama vuosi sitten julkaistut 
ajankohtaisjutut ovat muuttu-
neet jo saman tien historiaksi. 
Useat muisteluksiaan kerto-
neet henkilöt ovat ehtineet 
jo poistua keskuudestamme. 
Onneksi heidän tarinansa 
saatiin ajoissa tallennetuiksi. 

Yhteistyöllä hanke toteutui 
niin, että kirja saatiin myyn-
tiin marraskuun aikana. Teos 
on saanut paikkakunnalla 
innostuneen vastaanoton. 
Kirjan yli 800 kappaleen 

painos oli vuoden vaihteessa 
lähes loppuun myyty.

 LC Kemijärvi käyttää 
kirjaprojektista saadut varat 
pääosin toimintansa tarkoi-
tuksen mukaisesti nuorison ja 
veteraanien hyväksi.

 Lionsterveisin 
Lauri Akola ja 

Pentti Väyrynen

Aikuiset Nuoret Nuor-
ten Aikuisten Tukena 
= ANNUT. Projektin 

aikana koulutetaan vertaisryh-
mävetäjiä ryhmien vetäjiksi ja 
tukihenkilöiksi. Tukiverkos-
ton avulla pyritään saamaan 
opiskelun kesken jättänyt 
nuori palamaan opiskeluiden 
pariin ja työelämään. Lisäksi 
tavoitteena on kansalaisläh-
töisen toiminnan edistäminen 
ja mielenterveysongelmien ja 
mielisairauksien kohtaan vai-
kuttavien ennakkoluuloihin 
ja asenteisiin vaikuttaminen.

Mukaan toimintaa nuoret 
tulevat koulun tai etsivän 
nuorisotyön kautta. Etsivä 
nuorisotyö etsii nuoren kans-
sa vastauksia nuoren mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin 
ja auttaa nuorta saavutta-
maan tarvitsemansa palvelut 
ja avun.

Huumeet 
lieveilmiöineen
vääristävät 
elämänkuvaa
Kuusamossa toimii kaksi 
työntekijää erityisnuoriso-
työssä. Heidän tavoitteena 
on olla läsnä nuorten kes-

Pohjanakkojen sihteeri Marja Hahtola on 
lautapeliostoksilla.

LC Kuusamo Pohjanakat 
tukevat syrjäytyneitä nuoria

Opintonsa keskeyttäneet, työttömät, opintopaikkaa 
ilman jääneet nuoret ja nuoret aikuiset tarvitsevat 

tukea arkipäiväiseen elämänhallintaansa. Tämä 
15-25 -vuotiaiden kohderyhmä on joko syrjäytynyt 

tai syrjäytymässä ja heidän auttamiseensa tarvitaan 
rahallisen tuen lisäksi nuorten aikuisten 

vertaistukitoimintaa.

kuudessa ja tarjota mahdol-
lisuus luottamukselliseen 
keskusteluun ja turvalliseen 
aikuiskontaktiin.

– Saavatko nuoret liian 
helpolla kaiken ja sitä kautta 
heillä on monesti erheellinen 
ja vääristynyt kuva elämästä. 
Nuori haluaa kaiken tässä ja 
nyt. Tästä seuraa velkaan-
tuminen, joka tuo ongelmia 
nuoren elämään, arvioi pro-
jektin vetäjä Eija Soinsaari, 
jonka mukaan suuria haasteita 
tuo nuorten lisääntynyt huu-
meidenkäyttö ja sen mukana 
tulevat muut lieveilmiöt. 

LC Kuusamo Pohja-
nakkojen presidentti Liisa 
Pitkänen halusi ottaa toi-
mintasuunnitelmaan yhdeksi 
teemakohteeksi syrjäytyvät 
nuoret. Kauden aikana on 
tavoite tukea ANNUT- pro-
jektin kautta syrjäytyneitä ja 
syrjäytymisvaarassa olevia 
nuoria. Ensimmäinen tavoi-
tesuunnitelmamme mukana 
olo pikkujoulun järjestelyis-
sä kuivui kasaan nuorten 
vähäisen ki innostuksen 
vuoksi.  Seuraavaksi nuoril-
le järjestetään aktiviteettina 
tammikuussa seinäkiipeilyä 

liikuntakeskuksessa. Pohjan-
akat järjestävät tilaisuuteen 
työntekijöiden kautta pientä 
purtavaa.  

Projektityöntekijä Eija 
Soinsaaren mukaan nuoret 
tarvitsevat oman elämänsä 
alkuun kodinperustamisen 
ensi asioita. Soinsaari toivoi 
lahjoituksina Pohjanakoilta 
esimerkiksi astioita sekä li-
säksi kerhotiloihin lehtiä ja 
pelejä. Pohjanakat tekivät 
joulukuun hallituksessa pää-
töksen hankkia 2-3 lautapeliä 

nuorten käyttöön. 
Pohjanakkojen teemakohde 
on tärkeä ja haasteellinen. 
Mikä on oikea tapa toimia 
ja auttaa nuoria? Tähän me 
saamme vastauksia toimin-
tavuoden aikana. Askel pa-
rempaan on aina merkittävä 
nuoren elämässä. Siihen me 
Pohjanakat haluamme vai-
kuttaa pienillä teoilla. 

Kuva: Marja Hahtola
Teksti: Irene Törmälä

Porokisoissa viihdytään
Porocup starttaa Rovaniemen porokisalla nyt jo 

kahdennentoista kerran. Kisojen suosio koko perheen 
tapahtumana on vakiinnuttanut paikkansa 

Rovaniemi Ounasvaara klubin suurena aktiviteettina.

Kisapäivän ohjelmassa on muutakin oheistoimintaa 
myös perheen pienimmille. Viime vuoden kisoissa 
myös palkittiin edellisen vuoden Lapin Päivän-

säde -kisan kolme eniten ääniä keränneet pehmoleijonin 
ja kukkasin.

Palkitsemisen aurinkoisen iloisena suorittajana toimi 
Miss Suomi  2010 Viivi Pumpanen yhdessä klubin pre-
sidentin Jouko Alasuutarin kanssa. Eniten ääniä keräsi 
rennosti lippiksineen paikalle askeltanut Päivänsäde Vil-
helmi Vilponen (181). Toiseksi tuli Iitu Tirroniemi (143) 
ja kolmanneksi Telle Lempinen (124).  Kaikkiaan ääniä 
annettiin 1183 kpl. Äitien tunnot kaikkien kuuluville 
haastatteli kisojen kuuluttaja Kari Salmela.

Kisapaikan lumirinteillä temuten tai porojen maaliintu-
loa seuraillessa lapset viihtyivät kukin oman intressinsä 
mukaan.

Hyvän mielen joulukuuset

L C Keminmaa / Neidonkenkä on toteuttanut 
vuodesta 2005 lähtien Hyvän mielen joulukuusi 
-aktiviteettia. Klubin jäsenet koristelivat 26.11.2012 

Keminmaan kunnanviraston aulaan kaksi kuusta paperi-
sydämin, joiden sisällä on lahjan saajan sukupuoli ja ikä.

Yhteistyökumppanina on Keminmaan sosiaalitoimen 
perhetyö, joka ilmoittaa joululahjan saajien lukumäärän ja 
toimittaa lahjat koteihin. Tänä vuonna lahjansaajia oli 81. 
Ikäjakauma on vauvasta kymmeneen ikävuoteen. Kaikki 
sydämet löysivät lahjoittajan reilun kahden viikon aikana. 

Tämä aktiviteetti on tuonut jouluiloa niin järjestäjille, 
lahjoittajille kuin myös lahjan saajille. Suuret kiitokset 
jouluilon antajille ja yhteistyökumppaneille.

Terttu Alavuokila
LC Keminmaa/Neidonkenkä

Annahan ollakkahan...
Kemijärven vanhat tarinat yksiin kansiin

Keväällä 2012 LC Kemijärvi päätti koota 
Kemijärven Joulu -lehdissä julkaistut jutut yksiin 
kansiin. Tehtävää varten perustettiin toimikunta, 

jonka työn tuloksena lähdettiin toteuttamaan tätä 
haastavaa aktiviteettia. Ratkaisevasti kirjaprojektin 

toteuttamista auttoi paikkakunnan liikelaitosten, 
yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden tuki.
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LC Kuusamo/Kitkan 
leijonat järjestivät jo 
13. kerran peräkkäin 

Kuusamon Mielenterveystuki 
ry:n kuntoutujille ja ohjaa-
jille reippaan ulkoilupäivän 
luonnon parissa. Tällä kertaa 
sitä vietettiin historiallisessa 
kohteessa Närängän talolla 
Kuusamon Näränkävaarassa. 

Retkelle startattiin Kuusa-
mon keskustasta 7.10.2012 
sunnuntai-aamuna klo 9. Mu-
kaan lähti noin 30 henkeä ja 
mukana oli iloista mieltä ja 
reipasta puheensorinaa. Ret-
ki Näränkävaaraa kohti oli 
alkanut. Bussi siirtyi kohti 
etelä-Kuusamoa ja aivan raja-
vyöhykkeen puomin vierestä 
kaarsimme kohti tien päätä. 
Siellä parkkipaikalta matka 
jatkui polkua pitkin ylämä-
keen kohti päätepisteeseem-
me Närängän talolle. 

Muistorikas 
pitkä historia
Närängän talon pitkä historia 
lähestyy seuraavaksi kahtasa-
taa vuotta. Sen ensimmäiset 
asukkaat siirtyivät sinne jo 
vuonna 1841. Siinä asuttiin 
aina 1960-luvun puoleenvä-
liin asti. Viimeinen asukas 
Iivari Mäntysola myi talon 
ennen kuolemaansa vuon-
na 1970 Rauma-Repolalle. 
Nykyisin sen omistaa Met-
sähallitus. 

Talo on vuokrattavissa ma-
joituspaikaksi ja sen sivura-
kennuksessa on museo. Sen 
seinien kertomukset ja esillä 

Katrinkodin asukkaat 
ja henkilökunta ovat 
tulleet jo tutuiksi 

Lions Club Kuusamo/Ru-
kan jäsenille, sillä lauantai-
siin ulkoilutustempauksiin 
on osallistuttu jo pitkän ajan. 

Pienet sanat ja teot – 
suuri merkitys
Porkkapirtti ja Katrinko-
ti  on mitä mainioin paikka 
toteuttaa Leijonien perusteh-
tävää. Palvella,  tulla lähelle 
ja pyytää mukaan vaikkapa 
ulos. Pienet sanat ja pienet 
teot saavat suuren merkityk-
sen, eikä kenenkään tarvitse 
kuin olla oma itsensä.

Ulkoilutuksiin ja keskus-
teluihin ei hoitajien aika aina 
riitä, vaikka kuinka haluaisi. 
Vaikka Kuusamo/Rukan jä-
senet ovat jo itsekin ikään-
tynyttä porukkaa, auttamisen 
halu on silti tallessa. Leijonat 
ovat aina olleet halukkaita 
auttamaan avuntarpeessa ole-
via parhaan kykynsä mukaan. 

Porkkapirtin edesmenneen 
asukkaan omaiset olivat ha-
lunneet kannustaa yksityisiä 
ihmisiä ja tahoja vanhusten 
ulkoiluttamiseen, antamalla 
siihen käyttöön pienen ra-
hasumman. Edellytyksenä 

Närängän taloa voi edelleen vuokrata ja se tarjoaa 
mahdollisuuden viettää hetkiä luonnon keskellä kaukana 
melskeestä ja hulinasta. Retkeläiset saivat nauttia luonnon 
rauhan lisäksi tärkeitä hetkiä yhdessä olemiseen.

Annan kiitos 
LC Rovaniemi/

Ounasvaaran 
lioneille.

Kummitoimintamuo-
toja on kehitelty 
vuosien varrella 

monipuolisesti. Lionit ovat 
auttaneet koulua toimitsijoi-
na koulun liikuntapäivänä, 
juoksujen lähettäjänä tai 
mittanauhan päässä pituus-
hyppypaikalla ja erilaisissa 
heittolajeissa. Myös muita 
koulun järjestämiä tapah-
tumia on tuettu. Klubi on 
lahjoittanut muun muassa 
halloween juhlaan erilaista 
materiaalia, kuten vaikutta-
van näköisen kummituslin-
nan kulissit.

Joka vuosi toistuvana ak-
tiviteettina on järjestetty 
luontoretki Ounasvaaral-
la olevalle näköalatornille 
ja laavulle. Näköalatorni 
on klubin rakentama, nyt 
Rovaniemen kaupungille 
lahjoitettu. Lionit järjestävät 
retkelle kuljetuksen, puitteet 
laavulla ja näköalatornilla 

Ulkoiluttamisesta 
pysyvä aktiviteetti

Leijonien piirissä on aavisteltu, että ulkoilutusta 
tekeville miehille on tarvetta. Pienet sanat ja 

pienet teot antavat uutta ajateltavaa niin 
ulkoilutettaville kuin ulkoiluttajillekin. 

Auttavista käsistä riippumatta, tarvitaan 
kolmannen sektorin toimintaa, vaikkapa 

ikäihmisten ulkoiluttamiseen. 

on tietyn ulkoilutusmäärän 
suorittaminen. 

Porkkapirtin kuntoutuksen 
koordinaattori Satu Kangas 
kertoi olevansa hyvin on-
nellinen saadessaan luovut-
taa rahasumman Lions Club 
Kuusamo/Rukalle. Porkka-
pirtin puolesta lahjoitusta 
olivat luovuttamassa Satu 
Kangas, Merja Mustonen 
ja Kati Turkia. Klubin puo-
lesta lahjoituksen vastaanotti 
aktiviteettitoimikunnan pu-
heenjohtaja Jouko Pätynen.

Klubi on ulkoiluttanut Kat-
rinkodin asukkaita sen verran, 
että kyseinen lahjoitus on 
tullut tienatuksi. Raha menee 
edelleen hyväntekeväisyy-
teen. Katrinkodin asukkaiden 
ulkoiluttamisen jatkossakin 
olemme klubissa ottaneet py-
syväksi aktiviteetiksi. On ilo 
auttaa ulkoilutusta tarvitsevia 
ja siitä saa iloa itselleenkin, 
totesi  lahjoitusta vastaanot-
tanut  Jouko Pätynen. 

Teksti ja kuvat:
Kaino Törmälä

Ulkoiluttaminen pienine keskusteluineen esimerkiksi 
Porkkapirtin ja Katrinkodin asukkaille on arvokasta ns. 
kolmannen sektorin toimintaa, vakuuttavat kovan työpai-
neen alla toimivan henkilökunnan edustajat  Satu Kangas, 
Merja Mustonen ja Kati Turkia ojentaessaan kiitoksena 
rahasumman Jouko Pätyselle.

LAUTIA
ma-pe 8-21, la 8-21, su 12-21

Kummikoulu 
aktiviteettina

LC Rovaniemi/Ounasvaara on jo useita vuosia 
toiminut Rovaniemellä sijaitsevan Rantavitikan 

peruskoulun  kummina. Idea kummikoulutoi-
minnasta puhkesi LC Rovaniemi/Ounasvaaran 

mietittäessä pitkäaikaista aktiviteettia, jolla on 
näkyvyyttä, joka on lions-aatteen mukaista nuo-

risotoimintaa ja joka myös palkitsee tekijänsä. 

sekä sopivaa naposteltavaa, 
mehua ja nuotiolla käristet-
tyä makkaraa. 

 Syysretki 
Ounasvaaralle
Viime syksynä vuorossa oli 
ala-asteen toinen luokka. 
Lapset olivat innoissaan 
päästessään luonnon hel-
maan. Palkitsevaa oli nähdä 
lasten aito innostus retkipäi-
vänä. Tavoitteena luonnossa 
liikkumisen alkeet sekä 
luonnon merkkien havait-
seminen ja ymmärtäminen. 

Kummiklubitoiminta 
hyvä esimerkki aktiviteetis-
ta, jolla saadaan näkyvyyttä 
leijonatyölle. Tulemalla 
esiin ja näkyviin saadaan 
tarvittavaa näkyvyyttä ja 
kiinnostusta hyväntekeväi-
syystyöhön. Se voi olla yksi 
keino jäsenhankintaan ja 
saada nuoria mukaan lion-

toimintaan. Erilai-
sia toimintamuotoja 
voidaan yhteistyössä 
koulun kanssa kek-
siä lukemattomia.

Koulu on hyö-
dyntänyt syysret-
keä koulutyössään 
retken jälkeenkin. 
Lasten kiitospii-
rustukset olivat 
aitoja ja sykäh-
dyttäviä.

Ulkoilupäivä 
Kuusamon 

Näränkävaaralla
olevat tavarat kertovat omalla 
tavallaan talon asukkaiden 
elämästä. Samoin talon vie-
raskirja kertoo siellä vierail-
leista ihmisistä. Vaaran päältä 
avautuu upeat näkymät pitkin 
Kurvisen kylää ja sen selkosia 
aina Venäjän puolelle asti. 
Koskaan siellä ei ole ollut 
tietä eikä sähköjä.

Kiireetön 
yhdessäolo
tuo hyvää mieltä
Metsähallituksen valmistama 
tulentekopaikka tarjosi meille 
paikan kahvinkeittoon. Pais-
toimme myös makkarat ja 
söimme edellisenä iltana lei-
jonien talkoilla valmistamia 
leipiä. Iltapäivällä lähdimme 
sieltä ja palasimme virkisty-
neinä kotiin. Taas oli vietetty 
yksi hieno ja virkistävä päivä 
luonnon keskellä.

Vaikka itse kukin olisimme 
miten kiireisiä tahansa, niin 
kyllä jokaisella pitää olla 
ainakin yksi päivä vuodes-
ta aikaa tällaiseen yhdessä 
oloon keskusteluineen. Ret-
kelle osallistuneet olivatkin 
innoissaan niistä pienistä 
hetkistä, joita Kitkan leijonat 
olivat heille järjestäneet.

Matti Torkkola
LC-Kuusamo/Kitka 
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Uutta 
Kontiolta

Arto Piittinen 
Simulankatu 9, KEMI 
GSM 0400 798 593
arto.piittinen@kontio.fi 

Tervetuloa tutustumaan 
markkinoiden laajimpiin 
talo-, huvila- ja 
saunamallistoihin! 
Tutustu myös uusiin
nettisivuihimme
www.kontio.fi 

Tervetuloa tutustumaan 

Arto Piittinen 

markkinoiden laajimpiin markkinoiden laajimpiin markkinoiden laajimpiin markkinoiden laajimpiin 

Uutta!

”Liikuntavälineissä voi 
harjoittaa jokapäiväi-
sessä arjessa tarvittavia 

asioita, kuten tasapainoa, li-
haskuntoa, hienomotoriikkaa 
sekä käsien ja jalkojen liikku-
vuutta. Lahjoituksella halu-
amme kannustaa ja aktivoida 
ikäihmisiä huolehtimaan hy-
vinvoinnistaan arkielämää 
tukevan liikunnan kautta”, 
Jouko Alasuutari ja Veikko 
Hiukka LC Rovaniemi/Ou-
nasvaarasta kertovat.

Vastaavanlaisia seniori-
pihakokonaisuuksia liikun-
tavälineineen on usealla 
paikkakunnalla Suomessa. 
Esimerkkinä voidaan mainita 
Miina Sillanpään Säätiön ja 
Helsingin kaupungin yhteis-
työnä toteuttama Taavetin-
puisto Pikku-Huopalahdessa. 
Nyt vastaavanlainen hiukan 
pienemmässä mittakaavassa 
toteutettu kokonaisuus on 
Rovaniemellä Saarenkylän 
palvelutalon piha-alueella 
alueen ikäihmisten käytössä.

Lahjoituksen vastaanot-
taneet vanhustyön johtaja 
Johanna Lohtander Rova-
niemen kaupungin hyvinvoin-
tipalveluista ja palvelupääl-

Ylikylän koulun jump-
pasaliin kertyy maa-
nantai-iltaisin kilo-

kaupalla adreanaliinia, siellä 
lasketaan hurttia huumoria, 
elämöidään, nauretaan, pu-
ristetaan hikeä, isketään sinel-
miä ja joskus lattiaan turahtaa 
pisara vertakin.  Vaihteluakin 
saadaan, kun käydään keilaa-
massa, heitellään frisbeetä, 
korista koriin tai pelaillaan 
hankipalloa makkaratulilla.

Pieni kuvaus jumppatoi-
minnasta selvittänee mikä 
pitää leijonan tiellä. Ensin 
kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 
Kaisa Kangas kääntää man-
kastaan ämyrit kaakkoon. 
Tango raikaa ja polkka soi. 
Sitten hän puristaa mies-
joukosta kiertoharjoittelulla 
ylimääräiset mehut. Punner-
retaan, kyykytellään, naru-
hypellään, varjonyrkkeillään, 
venytetään vatsa- ja selkäli-
hakset. Toistoja ja kierroksia 
lisätään, kunnes Kaisa muis-
tuttaa: ”Pertin pyynnöstä 
vielä kymmenen punnerrusta, 
sitten juomatauko!”

Viimein on aika tarttua 
toimeen, sählätä, telmiä, tö-
niä ja juosta pallon perässä. 
Viisi-kuusikymppiset ja pari 
nuorempaa ukkoa kirmaavat 
pallon perässä kuin sonnit 
kevätlaitumella. Tässä täisau-
nassa otellaan sääntöjen ra-
joilla ja usein hieman ylikin, 
pukerretaan ja purnataan, 
kunnes Kaisa asettaa painijat 
hetkeksi ruotuun. Hiki kar-

Lions Club Rovaniemi/Ounasvaara 

Saarenkylän 
seniorit liikkeelle

Saarenkylän terveyskeskuksen ja palvelutalon piha 
on muuttunut aktiiviseksi senioripihaksi. Lions Club 
Rovaniemi/Ounasvaara lahjoitti pihalle ulkokuntoi-
luvälineet, jotka ovat kaikkien ikäihmisten käytössä. 

Terveyskeskuksen ja palvelutalon väliselle pihalle 
asennetut kuntoilulaitteet on suunniteltu erityisesti 

ikäihmisten terveysliikuntaa silmällä pitäen.

likkö Miia Palo Rovaniemen 
kaupungin sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden tuotanto-
osastolta olivat saamastaan 
lahjoituksesta tyytyväisiä.

 – Tämä on todella hieno 
juttu, olemme todella iloisia 
tästä lahjoituksesta. Mietim-
me tälle laitteelle paikkaa ja 
mielestämme löysimme sille 
hyvän paikan tästä terveys-
keskuksen, palveluasuntojen 
ja kauppakeskuksen keskeltä. 
Tässä laite voi olla laajassa 
käytössä, Johanna Lohtander 
ja Miia Palo kiittelevät.

Laitetta saapui heti luovu-
tustilaisuuteen testaamaan 
palvelukoti Saaren Kodis-
sa asuva 87-vuotias Kaino 
Kampman.

– Tämä tuntuu ihan muka-
valta laitteelta, varmasti tulen 
käymään tässä paljon, muu-
tenkin aktiivisesti liikuntaa 
harrastava Kampman toteaa.

Senioripihan ulkoliikun-
tavälineet on valmistanut 
Lappset Group Oy.

Terveisin
Jouko Alasuutari

Past. pres.

Kuva: Timo Törmänen
Jo useammen vuoden aikana ovat LC Rova-

niemi/Petronellat vieneet hyvää mieltä Lapin 
Keskussairaalasta leikkauksen jälkeen kotiin 

päässeille rintasyöpään sairastuneille lappilaisille 
naisille.  

Petronellat kutovat Hyvän Mielen Huiveja ja  
LKS:ssa Aino Mäkinen  luovuttaa ne  sairastu-
neille naisille leikkaushoidon jälkeen heidän ko-
tiinpääsynsä yhteydessä.  Huivien mukana on kortti, 
jossa toivotetaan paranemista.

Idea  Hyvän Mielen Huiveihin  tuli aikanaan  
Vaasasta, jossa eräs LC Vaasa/Vapaus -klubin  
jäsen sairastui syöpään ja sai ystävältään huivin 
tarkoituksena tuottaa mielihyvää.  Klubi haastoi 
mm. Petronellat  kutomaan huiveja ja siitä lähtien  
kymmeniä huiveja on viety Lapin Keskussairaalaan.

 LKS:n  Aino Mäkinen  huivikorin kanssa.

Hyvää mieltä kutomalla

rintasyöpään 
sairastuneille

lappilais-
naisille

Petronellojen 
Flooran päivän 

iltamat

Jo kaksi kertaa ovat  Petronellat kutsuneet 
toukokuussa Lapin leijonia viettämään kanssaan 
Flooran päivää ohjelmallisten iltamien ja hyvän-

tekeväisyyden merkeissä.  Klubi lahjoittaa iltamista 
saadun tuoton Rovaseudulla apua tarvitseville.   

Hyvä ruoka, elävä musiikki ja ”pelikasino”  
houkuttelevat tänäkin keväänä lappilaisia 

leijonia juhlistamaan Flooran päivää. 
Petronellat kertovat Flooran päiväs-

tä kevään kuluessa muille 
klubeille.

Jumppaa tai kuolet!
Eläkeläiset-orkesterin tunnetuinta viisua mukaileva 
otsikko vastaa kirjaimellisesti LC Rovaniemi/Pöyliön 

äijäjumppaajien ajatusmaailmaa. Useita vuosia 
pyörinyt viikoittainen kuntoilu pitää kymmenkunta 

aktiivista äijänkörilästä timmissä kuosissa.

paloi kämmenselkiin, pusero 
märkii ja palkeet pihisevät. 
Ilmassa on sen kuulun urhei-
lujuhlan tuntua.

Vaihtopenkillä jalat vispaa-
vat, joko pian peliin. Syntyy 
maali, kädet ja ahteri nou-
sevat, mölinä yltyy kattoon. 
Mikä ilmaveivi! Miehistä on 
taas kuoriutunut peräänan-
tamattomia poikia. Nyt saa 
luvan kanssa innostua ja in-
nostaa, leikkiä hetken urheilu-
sankaria. Kaikki onnistuvat ja 
epäonnistuvat, toimivat oman 
kehonsa ehdoilla, kehittyvät 
henkisesti ja fyysisesti sekä 
luovat joukkoon yhteenkuu-
luvuutta, leijonahenkeä.

Lopulta Kaisa sanoo: ”Ve-
nytellään vielä. Otappa käestä 
kiinni!” Käkiä ei ole mailla 
eikä halmeilla, mutta kaikki 
ymmärtävät mistä on kysy-
mys. Lihaksilla on palautu-
misaikaa viikko. Yön syliin 
poistuu joukko kaikkensa 
antaneita leijonia. Taas on 
odotettava seuraavaan viik-
koon, että päästään mieliak-
tiviteetin pariin. 

Jumppailu toimii myös ryh-
män sisäänheittäjänä, sillä 
moni uusi kasvo on tarttunut 
leijonakaapuun saatuaan jou-
kossamme kuntoilukipinän. 
Salilla syntyy joukko vapaa, 
rohkea, reima ja horjumaton.

Teksti: Hannu Kotivuori
Kuvat: Timo Salminen
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LC Pudasjärvi / Hilimat

MessutOlonHyvän
Pudasjärvellä la 11.5.2013

Kannattaa tulla kauempaakin. Tervetuloa!

LC Pudasjärvi yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden kanssa

Venetsialaiset 
lauantaina 31.8.2013 klo 20 alk.

Veden, valon ja tulen juhla

Kannattaa tulla kauempaakin! 

Huvikeskuksentie, Pudasjärvi

Jyrkkäkoskella

PUDASJÄRVELLÄ

Runsaasti 
ohjelmaa

LC  P u d a s j ä r v e n 
Hilimojen uutena 
aktiviteettina oli Pu-

dasjärven itsenäisyysjuhlan 
tarjoilun järjestämisestä 
vastaaminen. Talkoilla lei-
vottiin kahvileivät ja val-
mistettiin voileivät. Pöy-
tien kattaminen tapahtui jo 
edellisenä päivänä. Varhain 
Itsenäisyysjuhlapäivän aa-
muna talkooväki tuli seu-
rakuntakeskuksen keittiölle 
keittämään kahvit ja vii-
meistelemään kattauksen. 

Juhlaväki saapui kirk-
kokahville juhlajumalan-
palveluksen jälkeen. Kah-
vit juotuaan väki siirtyi 
seurakuntasalin puolelle 
itsenäisyysjuhlaan. Hili-

Itsenäisyyspäivän aattona tehtiin voileivät ja laitet-
tiin kahvikupit valmiiksi. Mukana kuvanottohetkellä 
olivat talkoissa Pirkko Polvi, Ritva Kujansuu, Rauni 
Määttä, Brita Hemmilä ja Anja Jussila. ”Hyvinvoinnin on kat-

sottu muodostuvan ko-
konaisuudesta, johon 

vaikuttavat läheiset perhe-
suhteet, taloudellinen turval-
lisuus, työ, yhteisöllisyys ja 
ystävät, sekä henkilökohtai-
nen vapaus ja arvot. Me itse 
voimme vaikuttaa omilla toi-
mintatavoilla hyvinvointiim-
me. Siksi on tärkeää painottaa 
terveellisten elämäntapojen ja 
itsestään huolehtimisen tärke-
yttä”, totesi messujen avauk-
sen suorittanut Pudasjärven 
kaupungin sivistysjohtaja 
Juha Valta.

Messuilla oli runsaasti pai-
kallisten musiikin taitajien 
musiikkiohjelmaa. Voimiste-
lujaoston tytöt esiintyivät ja 
Julia Pätsi esitti Taekwon-do 
näytöksen sekä kertoi urhei-
luharrastuksestaan. Lisäksi 
oli senioritanssiesitys, kan-
sanmusiikkiryhmä, zumbaa, 
lapsien ja nuorien pelleryh-
mä, Pudasjärvi soi -esitys 
sekä Tiistai viihdeorkesteri 
ja Kansanmusiikkiorkesteri. 
Ohjelman juontajana toimi 
aikaisempien vuosien tapaan 
Birgitta Ojala ja messuvas-
taavana Pirkko Polvi. 

Runsaasti tuotteita 
ja palveluja tarjolla
Messuilla oli esittelemässä 
ja myymässä tuotteitaan ai-
kaisemmin messuilla olleita 

Pudasjärven Hilimojen

Hyvän Olon Messut

Liikuntahallissa oli väkeä 
runsaimmillaan puolen 

päivän aikaan. 

Venetsialaisten järjes-
tämisessä oli hyvin 
tärkeänä yhteistyö-

kumppanina Jyrkkäkosken 
huvialueen omistaja Pu-
dasjärven Urheilijat, jotka 
järjestivät puitteiden lisäksi 
ruokailun ja ravintolamyyn-
nin. Järjestöt olivat myös 
yhteistyössä kunnostaneet 
talkoilla Jyrkkäkosken huvi-
keskusta ennen tapahtumaa. 
Pudasjärven keskustasta oli 
ilmainen linja-autokuljetus, 
jota käytettiinkin runsaasti 
hyväksi. Kaikkien pääsylipun 
lunastaneiden kesken arvot-
tiin 500 euron lahjakortti.

Valon ja 
tulen juhlaa
Puolenyön aikana leijonien 
Kalervo Koivu ja Seppo 
Kukka sytyttivät Jyrkkä-
kosken rannalle pystytetyn 
kokon, jonka tuli roihusi 
korkealle. Kokko teki myös 
nätin heijastuskuvion edessä 
olevasta vedestä, joten se 
näytti palavan myös alas-
päin. Erilaisia tulia oli lisäksi 
runsaasti tapahtuma-alueella 
ja muun muassa puita oli 

Venetsialaistunnelmaa Pudasjärvellä

Yli 1000 henkeä veden, 
valon ja tulen juhlassa

LC Pudasjärven järjestämät neljännet ve-
den, valon ja tulen tapahtuma Venetsialaiset 

kokosi lauantaina 25.8 Jyrkkäkoskelle yli 1100 
henkeä. Tämä raja lippujen myynnissä ylittyi jo 
heti puolen yön jälkeen. Kun otetaan huomioon 

lukuisa leijonien ja Pudasjärven Urheilijoiden 
talkoolaisten joukko, paikalla oli reilusti yli 

1200 henkeä. 

Hilimat järjesti 
itsenäisyysjuhlan 

tarjoilun

valaistu värivaloin. 
Tanssilavan puolella mo-

nipuolisesta tanssimusiikista 
vastasi tanssiorkesteri Tukki-
jätkät Kuusamosta ja yleisöä 
viihdytti karaokevetämisel-
lään Martti ”Mara” Huttu-
nen. Karaoke oli niin suosittu, 
että laulujen varauksissa oli 
yli tunnin jono. Revontuli-
discossa riitti myös kävijöitä 
ja pihalla oli toiminnassa 
myös kaksi muuta juomien 
ostamispistettä. 

– Suuri väkimäärä takaa 
sen, että Venetsialaisperinne 
jatkuu myös tulevina vuosina, 
tuumivat tyytyväiset tapahtu-
man järjestäjät.

Lapsille ja nuorille
omat Venetsialaiset 
Venetsialaisten ohjelmistossa 
pyrittiin ajattelemaan myös 
nuoria ikäluokkia. Niinpä 
aikaisempien vuosien malliin 
Pudasjärven Urheilijat järjes-
tivät perjantai-iltana Venetsia-
laiset nuorille. Tilaisuuteen 
osallistui yli 200 nuorta. 

Lauantaina iltapäivällä 
omat Venetsialaisensa saivat 
lapset. Runsasohjelmaisen 
juhlan järjesti MLL:n Pu-
dasjärven yhdistys. Lapsille 
jaettiin ilmapalloja, myytiin 
vohveleita, makkaroita ja 
arpoja.

Kuluvan vuoden syksyn 
pimentyvinä elokuun lopun 
aikoina Pudasjärven venetsia-
laiset järjestetään lauantaina 
24.8. Pudasjärven leijona-
klubi toivottaa kaikki L-piirin 
leijonat puolisoineen ja tutta-
viensakin kanssa tervetulleek-
si tähän veden, valon ja tulen 
juhlaan. 

Heimo Turunen

Lämpimällä säällä yleisö 
viihtyi Jyrkkäkosken pihalla. 

Vaihtoehtona oli tanssiminen, 
karaoke tai Revontulidisco. 

LC Pudasjärven Hilimat järjestivät Hyvän Olon 
Messut viime vuoden toukokuussa viidennen 

kerran. Kävijöitä on lähes 1000 ja näytteilleaset-
tajia eri aloilta noin 50. Tänä vuonna esiintyji-
nä suosittiin paikallisia taiteen harrastajia ja 

taitajia. Hilimat toteutti etukäteen Pudasjärvi-
lehden liitteenä oman lehden, jossa oli runsaasti 

ja monipuolisesti lionsasiaa. 

ja useita uusiakin yrityksiä ja 
henkilöitä. Monet harrastajat 
olivat tuoneet tuotteitaan 
myytäväksi muun muassa 
useita korujen tekijöitä ja 
olipa käsintehtyjä yksilöllisiä 
korttejakin. Leivonnaisia oli 
muun muassa koululaisilla 
retkirahaston kartuttamisek-
si. Hyvän Olon Messuille 
kuuluivat oleellisesti erilais-
ten hoito- ja kosmetiikka-
tuotteiden esittely ja myynti 
sekä hoitojen tarjonta. Monia 
yhdistyksiä oli myös tullut 
esittelemään toimintaansa ja 
kaupungin liikuntatoimikin 
oli paikalla sekä Kairan kuitu 
esittelemässä laajakaistahan-
ketta. 

Hilimojen kahvilassa oli 
Lapin ukon juhlakeittoa sekä 
muuta purtavaa, kahvia sekä 
perinteistä sinappia, jota oli 
tehty näille messuille 100 
purkkia. Kaikki leivonnaiset 
olivat itse leivottuja. 

Seuraavat messut pidetään 
urheiluhallilla ennen äitien-
päivää lauantaina 11.5., jonne 
toivotetaan kauempaakin 
väkeä tervetulleeksi. 

Heimo Turunen

mat järjestivät juhlapaikat 
kuntoon. Järjestelyissä oli 
merkittävänä etuna se, että 
Hilimoissa toimiva pito-
palveluyrittäjä Anja Jussila 
oli tarjoilun järjestämisessä 
yhtenä vastuuhenkilönä. Tä-
hän aktiviteettiin osallistui 
noin 10 naista.

Hilimoilla on nettojäse-
nmäärä noussut viimeisen 
vuoden aikana kuudella ja 
on nyt 33 jäsentä. Aktivitee-
teista saadut varat käytetään 
lahjoituksina pudasjärvisten 
lasten, nuorten ja vanhuksi-
en tukemiseen. 

Heimo Turunen
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LC Kaarnikat yhteis-
työkumppaneineen 
tarjosivat Kemijärven 

lapsille Lystilauantain tarjoi-
luineen kaikkineen.

Kissan viikset 
ja nenänpää
– Kissan viikset, tuumi Reet-
ta Salomaa Emma Palo-
saarelle kasvomaalauksen 
aiheesta. Ammattiopiston 
lähihoitajaopiskelijat saivat 
vaihtaa tiuhaan maalausvuo-
roa, kun aika ajoin ei jonon 
päätä tahtonut näkyä.

Kissan viikset ja nenänpää 
olivat ehdoton suosikki, mutta 
taiteelliset kyvyt joutuivat 
koetukselle muun muassa, 
kun poskeen haluttiin lumi-
leopardi tai delfiini. Niistäkin 
selvittiin ja ruuhkasta huoli-
matta opiskelijaporukalla oli 
kuulemma yhtä hauskaa kuin 
lapsillakin.

Niina Lahtela oli puoles-
taan ongintapaikalla vapaaeh-
toisena auttamassa Kaarnikan 
porukkaa ja kalastuspaikalta 
sai käteensä veikeän eläinlei-
man. Kun onginnassakaan ei 
tarvinnut vanhempien kaivaa 
rahaa taskun pohjalta, sai Nii-
na selvitellä tämän tästä, että 
kalat loppuvat lammesta,  jos 
saalista ongitaan useammin 
kuin kerran.

On – niin mitä?
Mukavaa tietysti!
– On, vastasi Ella Ahola päät-
täväisesti kysymykseen, että 
onko ollut mukavaa. Varovai-
sen arvoituksellisella ja isän 
auttavalla otteella Ella avasi 
verhon takaa leikkiämpäriin 
tarttuneen saaliin.

Salin perällä odotti var-
sinainen toimintakenttä ja 
riekkumissirkus.

– Kaikki, ehkä koiralla ajo, 
tuumi Anni Soppela muka-
vimmasta lystipaikasta.  Äiti 
Jaana Soppela oli ottanut 
lapset, Annin ja Henna Tuu-
laniemen mukaan Lystilau-
antaihin.

– Lähdimme tietysti mu-
kaan, kun meitä pyydettiin, 
kertoo Jaana Soppela. Lähi-
hoitajaopiskelijat kokosivat  
tapahtumaa osana opiskeluja, 
vapaaehtoisena kurssina.

Lasten Lystilauantai 
sai väen liikkeelle

”Lautamon Simon Frontside Ollie pani vipinää lapsiin. Sali oli aivan täynnä. 
Simolle suuri kiitos hienosta esityksestä”, kertovat kaiken hälinän keskellä LC 
Kaarnikoiden presidentti Anna Niemi-Aro ja sihteeri Mari-Anne Mourujärvi.

– Kehittelimme aivan uu-
tena köysiradan. Me suunnit-
telimme ja maalasimme sen. 
Puutyön oppilaat rakensivat 
puurakenteet, kertoi Jaana.

Köysirata jää ammattiopis-
tolle ja on jatkossa käytettä-
vissä lastentapahtumissa.

Lättyjä, munkkeja
ja mehua riittävästi
Sisällä, koulukeittiön puolella 
odottivat munkit ja mehut. 
Luonnonvaraopiskelijat oli-
vat pystyttäneet myös lätty-, 
makkara- ynnä muiden herk-
kujen teltan koulun pihalle.

– Viidellesadalle lapselle 
on varattu lättytaikinaa, juuri 
ja juuri taitaa riittää, tuumi 
Kaisa Tervo. Sanoi hänkin, 
että lastenlystien järjestely on 
ollut mukavaa vaihtelua kou-
lunkäynnille ja hyvää oppia 
lasten palvelusta.

Toinen katkeamaton jono 
odotteli ulkona poniratsas-
tukseen ja koira-ajelulle eikä 
hieman loskainen kelikään 
haitannut. Mia Lappalaisen 
ponit saivat monen silmät 
kirkastumaan ja kun vielä 
niillä pääsi oikeasti ratsas-
tamaan. Mia pitää ohjelma-
palveluyritystä, ratsastus ja 
ponitallia Outijoella. Pieni 
ennakkoarvelu kuulemma oli 
kuinka ponit ja Koillis-Lapin 
Kennelkerhon koirat pär-
jäävät keskenään, kun eivät 
aiemmin ole olleet yhdessä. 
Sopuisasti kuitenkin perä 
perää tallusteltiin.

Yhteistyössä 
on voima
Anna Niemi-Aro ja Mari-
Anne Mourujärvi sanovat 
olevansa itsekin yllättyneitä, 
kuinka paljon lapsia Lystilau-
antai sai liikkeelle.

– Me olemme Kaarnikko-
jen kanssa keränneet rahaa 
tähän eri tempauksilla. Viime 
vuoden puolella mietittiin, 
että mitä tehdään. Siinä syntyi 
ajatus, että järjestetään jotain 
lapsille. Kutsuttiin sitten mu-
kaan eri yhdistyksiä, koulua 
ja Tunturilakin tuli mukaan.

– Viimeiset päivät ovat 
olleet melkoista vilinää, kaik-
ki pienimmätkin asiat pitää 
järjestää. Mutta, nyt on aivan 

ihanaa, että täällä on näin 
paljon lapsia vanhempineen, 
tuumivat Anna ja Mari-Anne 
ilahtuneena. He arvelivat, että 
ehkäpä ensi vuonnakin.

Sami Kasurinen

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

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

LC YLITORNIO/AAVASAKSA

Kuvanveistäjä Ensio Seppäsen Laut tamies Kuk ko lan kos ken 
ran taäyrääl lä paljastettiin kesällä 1961. Muis to merk ki on 
kunnianteko niille mie hille, jotka runsaan vuosisadan ajan 
ennen irtouiton alkamista, noin 1800-1920, hoitivat 
Tornionjoen uiton aina joen yläjuok sulla jo ki suun lautta-
haminaan.
Kyseinen pienoismalli on hieno lahjaesine ja sopii esi mer-
kiksi kier to pal kin noksi, merk kipäi vä lah jaksi jne.
Patsaan hinta on 150 euroa.

LC Tornio / Raja myy laut ta mies pat sai ta

Tuotteen voi tilata: 
Olli Salovaara puh. 040 5280 636

Lauttamies-
patsas

Ravintola Oppikuppi
Valtatie 82
99100 Kittilä
Puh. 020 798 4427

LYSTIT
LC Kaarnikka Kemijärven Lystilauantain  yhteistyökumppanit: 

Setlementti Tunturila ry / Askel-projekti; Tunturilan nuoret ry; Itä-Lapin ammattiopiston lähihoitaja ,luonnonvara- ja 
ympäristöalan opiskelijat; Pelastakaa lapset ry; Sanomalehti Koillis-Lappi sekä joukko muita toimijoita.

Emma Palosaari maalasi Reetta 

Saloselle kissan viikset.

Jaana toi myös omat 
tytöt Annin ja Hennan 

Lystilauantaihin.

Hauskaa oli pallojen päällä istuskella hiukan 
vanhemmillakin tytöillä

Koirakyyti olikin jotain 

erinomaista – kyllä kelpasi!

Lätyt sekä kaikenlainen muukin purtava teki kauppansa.
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L-piirin piirihallitus järjes-
täytyi ennen kokouksen alkua 

24.11.2012 Rovaniemelle 
Lähteentien pirtin portaille 

kuvausta varten. 

Piiri jakautuu kolmeen alueeseen ja yhdeksään lohkoon ja piirissä on kaikki-
aan 47 klubia, joissa jäseniä  noin 1250. Pienimmällä klubilla on alle 20 jäsentä 

ja suurimmalla on yli 40 jäsentä. 
Klubeista seitsemän ovat naisklubeja ja sekaklubeja on kolme. Piirin vanhin 

klubi LC Rovaniemi (nro 12) on perustettu 1.4.1954 ja uusin LC Rovaniemi/Uitto 
26.2.2006 sekä liitännäisklubi LC Posio/Livo, joka on perustettu 13.4.2010.

Piirihallitus 107-L  2012–2013

Piiri 107 L

Piirikuvernööri
DG Matti Mälkiä (Merja)  
LC Posio
1.Varapiirikuvernööri
1.VDG Raija Väre (Timo 
Allenius)  LC Kuusamo/
Pohjanakat
2.VDG Markku Ilmavirta 
(Soili) LC Pello
Piirisihteeri/CS
CS Merja Lämsä (Petri)
LC Rovaniemi/Petronellat
Rahastonhoitaja/CT
CT Ahti Massa (Seija) 
LC Tornio

I ALUE
Apj/RC Aarne 
Kaltiokumpu (Ulla)
LC Sodankylä/Sompio
1. lohko
Lpj/ZC Kauko Niemelä 
(Paula)
LC Sodankylä
2. lohko 
Lpj / ZC

II ALUE
Apj/RC Pentti Mursu 
(Seija)
LC Posio 
1. lohko
Lpj/ ZC Tuomo 
Romakkaniemi (Marjo)
LC Rovaniemi/Ounasvaara
2. lohko
Lpj/ ZC Markku Mursu 
(Teija) LC Posio

3. lohko
Lpj/ ZC Aarne Jänkälä 
(Eeva)
LC Rovaniemi/Ounasjoki
4. lohko 
Lpj/ ZC Jouni Karjalainen 
(Minna Patosalmi)
LC Kuusamo/Ruka

III ALUE
Apj/RC Timo Korhonen
LC Kemi
1. lohko
Lpj/ZC Hannu Prykäri
(Marjatta)
LC Kemi
2. lohko
Lpj/ ZC Klaus Kulju 
(Hanna-Kaisa)
LC Tornio/Raja
3. lohko
Lpj/ZC Jukka Salmi
(Ritva)
LC Kittilä/Levi

TOIMIKUNTA- JA 
TYÖRYHMÄPUHEEN-
JOHTAJAT 
PDG -ja KUNNIA
IPDG Terho Mäkimartti 
(Tuula)
LC Tornio/Pudas

VIESTINTÄ
Lapin Leijona -lehti ja PR
Pj Kari Heikkilä (Paula)
LC Tornio/ Pudas

Rovaniemen piirihallituksen kokouksen yhteydessä 
arvioitiin alueemme noin 700 lapsen ja nuoren työt. 
Näin olivat he  luoneet paperille näkemyksensä 

Kuvittelen rauhan - teemasta.
Arviointiraati, johon kuuluivat piirikuvernööri Matti 

Mälkiä, piirisihteeri Merja Lämsä, puolisotoiminnasta 
vastannut Pirjo Rastas sekä rauhanjulistetoimikunnan 
puheenjohtaja Terttu Alavuokila, oli vaikean tehtävän 
edessä. Piirikuvernöörille oli saapunut alueellisten kar-
sintojen jölkeen 25 taidokkaasti ja huolella tehtyä työtä.

Valinta kuitenkin tehtiin yksimielisesti niin että muuro-
lalaisen Tanja Holopaisen  omaperäinen, lasimaalaukselta 
näyttänyt Kyyhkystä esittävä työ valittiin parhaaksi. Kun-
niamaininnan saivat Maisa Ruonala Ylikylän koululta ja 
Kaisla Kumpula Rantavitikan koululta. Kaikille heille 
suuret onnittelut!

Viisi parhaiten menestynyttä työtä huutokaupataan L-
piirin vuosijuhlassa 20.4. 2013 Posiolla ja tuotto jaetaan 
asianomaisille taiteilijoille.

L-piiri tulee palkitsemaan työt järjestävän klubin väli-
tyksellä siten, että piiri maksaa klubeille ja klubit hoitavat 
palkitsemisen parhaaksi katsomallaan tavalla. Palkinto-
summat ovat 50, 30 ja 20 euroa.

Muurolalaisen Tanja Holopaisen omaperäi-
nen lasimaalukselta näyttänyt kyyhkynen va-
littiin L-piirin parhaaksi tänä vuonna teemalla 
”Kuvittelen rauhan”.

L-piiri on Suomen pohjoi-
sin ja pinta-alaltaan suurin 
piiri. Piiri kattaa Lapin lää-
nin lisäksi Oulun läänistä 
Kuivaniemen, Kuusamon, 
Pudasjärven ja Taivalkos-
ken alueet. 
Pohjoisimman ja eteläi-
simmän klubin välimatka 
on  522  km (sama matka 
kuin Lahdesta Ouluun) ja 
läänin etelärajalta Simosta 
on 4-tietä pitkin yhtä pitkä 
matka Helsinkiin ja Nuor-
gamiin.

Lisätietoja 
Lions-liiton matkoista, 
rekisteröitymisestä ja 
majoituksista saat liiton 
matkakoordinaattori 
Tuomo Holopaiselta, 
puh. 0400 677 293 tai 
tuomo.holopainen@lions.fi 
Ota yhteyttä!

Internet- 
Pj Tuula Mäkimartti 
(Terho)
LC Tornio Mamselli

JÄSENTOIMINTA
Koulutusjohtaja (GLT)
PJ. Sirkka Lankila (Olavi)  
LC Rovaniemi/Petronella
Jäsenjohtaja (GMT)
Pj. Olli Salovaara (Mona 
Eskelinen)
LC Tornio/Raja
Jäsenohjelma
Pj.Hanna-Kaisa Kulju 
(Klaus)
LC Tornio/Mamselli
Koulutus- ja opaslion-
Pj  Reijo Virkkula (Ritva)
LC Keminmaa
Puolisotoiminta
PJ Helvi Lantto (Reijo)
LC Posio Livo
Juhla- ja kokous-
PJ Reijo Lantto (Helvi)
LC Posio

AKTIVITEETTI- JA
PALVELUTOIMINTA
ARS, joulukortit
Pj Auli Kynsijärvi 
(Markku)LC Enontekiö
Kansainväliset suhteet,
LCIF-, IR- ja MJ-
Pj  Tapani Risku (Anu)
LC Pello
Suomi johtoon
IPDG  Jarmo Rastas (Pirjo)
LC Rovaniemi/Lainas
Sri Lankan silmäsairaala
Pj. Paavo Rautio (Anitta)
LC Rovaniemi/Ounasvaara

NUORISOTOIMINTA
Lion Quest
Pj Sirpa Kurtti (Esa)
LC Tornio/Mamselli
Leotoiminta
Pj. Pauli Havukainen 
(Helena)
LC Rovaniemi/ Ounasvaara
Nuorisoleiri- ja 
vaihto/YEC-
Pj Jarmo Jokelainen 
(Anna-Maarit)
LC Rovaniemi/Napapiiri
Rauhanjuliste
PJ Terttu Alavuokila 
(Matti)
LC Keminmaa/Neidonkenkä

Rauhanjulistekisan 
tulokset L-piirissä

Miksi me suomalaiset 
lähdemme nyt kan-
sainväliseen vuosi-

kokoukseen? Suuri innostus 
johtuu siitä, että tulevan ke-
sän vuosikokous on todella 
lähellä meitä. Hampuriin on 
vain kahden tunnin lento Hel-
singistä.  Toinen merkittävä 
seikka on se, että osallistu-
minen on nyt tehty helpoksi, 
kun Lions-liitto, monet klubit 
ja lionit ovat järjestäneet mat-
kapaketteja. 

Vielä ehdit!  Lähde mukaan 
KANSAINVÄLISEEN VUOSIKOKOUKSEEN HAMPURIIN
Hampurissa 5. - 9.7.2013 järjestettävään Lions-järjestön vuosikokoukseen on jo nyt ilmoittautunut 

yli 250 suomalaista.  Koskaan aikaisemmin suomalaiset lionit ja puolisot eivät ole osallistuneet näin 
runsain joukoin lionien suurimpaan vuotuiseen tapahtumaan.

Voimme vain kuvitella millai-
nen yhteenkuuluvuuden tunne 
syntyy kun kokoonnumme 
paraatiin tai kongressin täys-
istuntoihin yhtenä suurena 
ryhmänä. Taatusti meidät 
suomalaiset huomataan ja 
voimme osoittaa, että Suomi 
on suuri lionsmaa. Osallistuja 
odotetaan kaikkiaan reilut 20 
000 yli sadasta maasta. 

Tutustu tapahtuman moni-
puoliseen ohjelmaan www.
lionsclubs.org (sivusto on 

myös suomen kielellä) -> 
Uutiset ja tapahtumat -> Kan-
sainvälinen vuosikokous -> 
Tietoja vuosikokouksesta. 

Varaa matka nyt 
Lions-liitto on tehnyt ennak-
kovarauksia matkatoimisto-
jen kautta.  Finnairin lentojen 
osalta ennakkovaraukset ovat 
voimassa 25.2. saakka. Mi-
käli matkoja on vielä silloin 
myymättä, tulee liitto va-
pauttamaan osan ennakkova-

rauksista, joten nyt kannattaa 
toimia nopeasti ja varata oma 
matka mahdollisimman pian. 

Varaukset on tehtävä suo-
raan liiton käyttämien mat-
katoimistojen kautta. Joko 
Matkatoimisto Hogg Robin-
son Group Finland, Helsinki 
(HRG) tai Uudenmaan Seu-
ramatka Oy.
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Uusien jäsenten juhlal-
linen ”vihkiminen”, 
Kotilaisen perheen 

koskettavat musiikkiesitykset 
sekä PID Erkki Laineen juh-
lapuhe kruunattiin maittavalla  
juhlaillallisella. Siinä talon 
isäntäväki Reijo ja Helvi 
Lantto apujoukkoineen tar-
joilivat parhaita paikallisia 
herkkuja.

Edustamamme 
säätiöt tekevät 
suuria tekoja
– Meidän oma kansainvä-
linen järjestömme  Lions 
Clubs International perusti 
oman säätiön  LCIF:n vuonna 
1968. Voimme sanoa, että se 
on sinun, minun ja meidän 
kaikkien oma säätiö, sanoi 
PID Erkki Laine tilaisuuden 
juhlapuheessaan. 

Kun rahantulo oli aluksi 
hieman nihkeätä, niin vuonna 
1973 kehiteltiin MJF (Mel-
vin Jones Fellow) -ohjelma. 
Sekin lähti ensin liikkeelle 
hitaasti, sillä v. 1982, toisin 
sanoen 9 vuotta myöhemmin 
oli vasta 1000 jäsentä koko 
maailmassa.  Vuonna 1986 
alkoi PMJF eli Progressiivi-
nen MJF -ohjelma. Kaiken 
kaikkiaan LCIF:n tuloista 
MJF- ja PMJF-maksut muo-
dostavat 75%.

Ajan myötä jäsenmäärä on 
kasvanut huomattavasti niin, 
että 2010 MJF jäseniä oli 318 
000 ja PMJF-jäseniä oli yli 58 
000. Suomessa MJF-jäseniä 
on 5.085 ja PMJF-jäseniä  
113. L-piirissä oli 2 viikkoa 
sitten 215 MJF-jäsentä.

Näönsuojelu 
ykkösasiamme
Entä mihin varoja jaetaan? 
Voidaan sanoa lyhyesti, että 
meille Leijonille on näön-
suojelu tärkein kohde. Vuo-
den 1990 jälkeen toimiemme 
ansiosta on 30 miljoonaa 

Melvin Jones -jäsenten ja 
Lions-ritarien kokoontuminen Posiolla

Perinteinen MJF ja Arne Ritarijuhla pidettiin tammikuun 
12. päivä Posiolla Lomakeskus Himmerkin viihtyisissä tilois-

sa. Paikalle oli kokoontunut lähes 90 juhlavierasta, jotka 
saivat nauttia lämminhenkisen tilaisuuden niin henkisen 

kuin ruumiillisen ravinnon antimista.

ihmistä saanut näkönsä takai-
sin. Toiseksi tuemme nuori-
soa. Yli 25 vuoden aikana on 
78 maassa yli 12 miljoonaa 
nuorta päässyt osalliseksi 
Lions Quest opetuksesta. Kol-
manneksi autamme nopeasti, 
kun jossakin päin maailmaa 
tapahtuu luonnonmullistus. 
Neljänneksi me kohtaamme 
humanitaariset tarpeet. Tähän 
kohtaan liittyy viimeisimpänä 
saavutuksena lähteä taistele-
maan tuhkarokkoa vastaan. 
Jos emme tee mitään tässä 
tuhkarokkokampanjassa, niin 
joka päivä kuolee 450 lasta. 

Silmäsairaalamme 
Sri Lankassa
– Kun minut on pyydetty 
tänne juhlapuhujaksi, niin 
ymmärrän, että  haluatte myös 
kuulla jotain Sri Lankan Rat-
napurassa olevasta silmäsai-
raalasta, jonka hankevastaa-
vana toimin”, totesi Laine 
kertoen hyvin perusteellisesti 
sairaalan merkityksestä alu-
eella.

Lions-klubien osuus on 
oleellinen. He järjestävät 
seulontaleirejä yhdessä sai-
raalassa toimivan leirikoor-
dinaattorin kanssa. Sovitaan 
aika, klubi järjestää paikan 
ja sairaalasta tulee yleensä 
optikko. Tämä on ainoa tapa 
löytää myös köyhät harmaa-
kaihipotilaat.

Kun sairaala avattiin elo-
kuussa 2011, niin kaikki lää-
kärissä käynnit ja hoitotoi-
menpiteet olivat ilmaisia. 
Seulontaleirin kautta tulevat 
potilaat saavat ilmaisen hoi-
don ja kuljetukset sairaalan 
omalla bussilla.

Potilasnumeroista voin to-
deta, meillä on sairaalassa 
vajaan 1,5 vuoden aikana 
potilaskäyntejä yhteensä n. 
8.500. Leiripotilaita on ollut 
n. 5.700. Vuonna 2012 jär-
jestettiin 27 seulontaleiriä 
eli noin joka toinen viikko. 

Jokaisella leirillä kävi keski-
määrin 190 potilasta. 

Harmaakaihia on löydetty 
1224 ja olemme leikanneet 
niistä noin puolet eli 618 po-
tilasta. Leikkauksista 2/3 oli 
ilmaisia. Leikkaustavoite oli 
ensimmäisen 12 kuukauden 
ajalle 500 ja me leikkasimme 
618 eli 23% yli tavoitteen.

Phaco mullistaa
avun tehokkuuden
Syksyllä jatkettiin viime 
keväänä aloitettua Phaco-
keräystä. Phaco on leikkaus-
mikroskooppi. Perinteises-
sä avohaavaleikkauksessa 
tehdään 16 mm pitkä haava 
ja toipumisaika noin 3 kuu-
kautta. Kun leikkaus tehdään 
Phacolla, niin leikkaushaava 
on alle 2 mm ja toipumisaika 
tälle on noin 1 viikko.

Phacon hinta oli noin 50 
800 euroa ja siihen käytettiin 
pohjarahana LCIF:n apura-
hasta jääneet 22 420 euroa. 
Tarvittavan 28 400 euron li-
säksi rahaa kertyi (tätä kirjoi-
tettaessa) vielä 9 650 euroa. 

Phaco-laitteesta voidaankin 
erään suomalaisen silmäkirur-
gin mielipiteen mukaan sa-
noa, että Suomessa ei kukaan 
leikkaa enää harmaakaihia 
ilman Phacoa. Sen sijaan Sri 
Lankassa vain harva lääkäri 
pääsee leikkaamaan Phacolla. 

Lopuksi haluan puolisoni, 
lion Kaarinan ja omasta puo-
lesta kiittää kutsusta saapua 
tänne tänään. Toivon piirille 
ja sen klubeille menestyk-
sekkäitä palveluvuosia oman 
paikkakunnan hyväksi.

Oheinen teksti 
väliotsakkeineen on 

referoitu Erkki Laineen 
seikkaperäisestä 

laajemmasta asioiden 
esittelystä. (KH)

Sekä Erkki Laine että Jarmo Rastas esittelivät juhlatilaisuuden puheenvuorois-
saan Melvin Jones ja Arne Ritari -säätiöiden toimintaa. Jarmo Rastas sai myös 
vastaanottaa Erkki Laineen ojentamana kansainvälisen presidentin myöntämän 
kunniakirjan tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta lionstyössä.

Edellisen Melvin Jones ja Lions-ritarien 
tapaamisen jälkeen on seuraaville 
henkilöille myönnetty Melvin Jones jäsenyys:

Simo Loman LC Tornio/Pudas
Eljas Kannala LC Rovaniemi/Napapiiri
Jaakko Mutka LC Ylitornio
Liisa Blässar LC Kemi/Merenhelmet
Hannes Viiri LC Rovaniemi/Lainas
Sirkka-Liisa Heikkilä  LC Rovaniemi/Ounasvaara
Seppo Kemppainen LC Rovaniemi/Ounasvaara

Lisäksi Posion juhlassa
Markku Mursu  LC Posio

Kotilaisen perheorkesteri tarjoili yhdessä ja erikseen viihdyttävän koskettavia mu-
siikkihetkiä juhlaillan aikana.

Illan lämminhenkistä ohjelmaa seurasi tarkkaavaisena LC Kemin veteraanileijona 
Kyösti Helme (93) monen muun veteraanin tavoin. Kyösti, joka aloitti liontyönsä 
1965 Rovaniemi/Alakemijoki -klubin perustajajäsenenä, vastaanotti juhlassa myös 
piirikuvernöörin ojentaman merkin sekä Busan Convention -viirin jo vajaat kolme 
vuotta sitten täyttyneestä 45 lionvuodesta.
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Jarmo Rastas tiivisti L-piirin osalta Melvin 
Jones- ja Lions-ritarien historiaa muutamin 

luvuin. Ensimmäinen Melvin Jones -jäsenyys 
L-piirissä myönnettiin keväällä 1988, edes-

menneelle PDG Onni Harju-Auttille LC Rova-
niemi/Lainas. Tämän jälkeen jäsenyyksiä on 

piirissämme myönnetty 224 henkilölle - tämä 
päivä mukaan lukien. 

Lions-järjestöstä pois-
nukkuneita, eronneita 
tai toisen piirin alu-

eella olevaan klubiin muut-
taneita ja liittyneitä Melvin 
Jones -jäseniä on 56. Lions-
toiminnassa MJ lioneita on 
tänään 158 sekä lisäksi on 11 
puolisoa tai muuta henkilöä. 
40:ssä piirimme klubissa on 
tai on ollut yhteensä 169 MJ-
jäsentä. Klubit sekä yksittäi-
set henkilöt ovat lahjoittaneet 
MJ-jäsenyyksistä LCIF:lle 
yhteensä 225 000 dollaria.

Arne Ritarit
Arne Ritari säätiöllä on ar-
vostettu Arne Ritari -kilta, 
jonka jäseneksi hyväksytylle 
lionille myönnetään Lions-
ritarin nimi ja arvo. Ritarikilta 
perustettiin 1994. 

L-piiristä ensimmäinen 
Ritari-killan jäsen numerolla 
4 on edesmennyt PCC Aaro 

Kiuru LC Keminmaa. Aaro 
lyötiin ritariksi syksyllä 1994. 
Sen jälkeen L-piiriin on lyöty 
kaikkiaan 54 Lions-ritaria 
(tämä päivä mukaan mukien). 
Ritareita on 22:ssa klubissa ja 
heitä on Lions-toiminnassa 
mukana vielä 40. Lions-ri-
tarijäsenyyksillään L-piirin 
klubit ovat kartuttaneet Arne 
Ritari  -säätiön apurahavaroja 
lähes 46 000 eurolla, joista 
osa on palautunut L-piirin 
klubien eri hankkeisiin.

L-piirissä on 19 lionia, joil-
la on sekä Melvin Jones-  että 
Lions-ritari -jäsenyydet. L-
piirissä on kaksi lionia, joilla 
on progressiivinen MJ-jäse-
nyys (PMJF=timanttimerkki). 
Heitä ovat PDG Kauko Pa-
lomäki LC Muonio (PMJF 2 
diamond) ja PDG Erkki Orre 
LC Rovaniemi/Ounasvaara 
(PMJF  1 diamond).

Matti Mälkiä lyötiin ritariksi Posion Himmerkissä

Vuonna 1986 perustettu 
Arne Ritari -säätiö 
tukee suomalaista 

lionstoimintaa myöntämäl-
lä klubeille apurahoja eri-
laisiin palveluaktiviteettei-
hin. Tarkemmat apurahojen 
myöntämisperusteet löytyvät 
Suomen Lions-liiton ARS- 
sivuilta ositteesta www.lions.
fi/index.php/fi/apurahat tai 
joulukuun Lion-lehdestä. 
Apurahoihin tarvittavat varat 
säätiö kerää myymällä adres-
seja sekä Lionsritarin arvoja. 

Piiriimme AR-toimikun-
nassa toimivat tällä kaudel-
la allekirjoittaneen lisäksi, 

Arne Ritari -säätiö toimii
DG Matti Mälkiä LC Po-
sio, 1VDG Raija Väre LC 
Kuusamo/Pohjanakat, Tuu-
la Mäkimartti LC Tornio/
Mamselli sekä ZC Tuomo 
Romakkaniemi LC Rovanie-
mi/Ounasvaara. 

Jokaisella toimikunnan jä-
senellä on pieni adressivaras-
to. Adressit tilataan edelleen 
pääsääntöisesti sähköisesti 
esim. piirimme ARS-sivuil-
ta löytyvällä lomakkeella 
www.lions.fi/index.php/fi/
adressien-tilauslomake. Ad-
ressitoimitukset toteutetaan 
toimikunnan jäsenten toimes-
ta suoraan lähinnä oleville 

klubeille tai postitse.
Tämän kauden myyntikil-

pailut klubeille ja piireille 
liittyvät adressimyyntiin ajal-
la 1.7.2012–30.4.2013. Neljä 
eniten adressituottoja hankki-
nutta klubia palkitaan, piireis-
tä kolme parasta. Tarkempaa 
tietoa kilpailuista löytyy pii-
rimme AR-sivuilta osoittees-
ta: www.lions.fi/district107-l/
ARSKilpailu2012.htm 

Auli Kynsijärvi
AR-DC 107-L
LC Enontekiö

Lion Markku Mursu sai Posion tilaisuudessa vastaanottaa piirikuvernööri Matti Mälkiän 
ojentamana hänelle myönnetyn Melvin Jones -jäsenyyden.

Perinteisen juhlavin menoin juhlakansan 
todistamana PDG Markku Kynsijärvi suoritti 
piirikuvernööri Matti Mäkiän ritariksi lyömisen.


