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Ilo palvella!

Pian olimmekin hotellis-
sa ja majoitus järjestyi 
melko joutuisasti. Kos-

ka saapumispäivälle ei ollut 
virallista ohjelmaa, lähdimme 
porukalla tutustumaan kau-
punkiin Tiituksen (B-piirin 
tuleva kuvernööri)  johdolla 
– hän oli asunut kaupungissa 
ja tunsi sen hyvin. Illalla, kun 
koko porukka oli saapunut , 
kävimme yhdessä syömässä.

Tiivis tiimityö 
yhdisti
Varsinaisia koulutuspäiviä oli 
kolme. Päivät olivat tiiviitä. 
Harri Ala-Kulju piti meidät 
tiukasti aikataulussa ja teim-
me ryhmätöitä, keskustelim-
me ja hitsauduimme tiiviiksi 
tiimiksi. Koulutuksen aikana 
tuleva kansainvälinen presi-
dentti Barry J. Palmer vie-
raili koulutusluokassamme ja 
valoi meihin uskoa unelmien 
toteuttamiseen, uusien jä-
senten hankintaan ja uusien 
klubien perustamiseen. Sa-
moin vaihdoimme lähettiläi-
tä viereisen koulutusryhmän 
kanssa voidaksemme vertail-
la erilaisia toimintatapoja. 
Jokaisena koulutuspäivänä 
oli kaikille elekteille ja myös 
puolisoille tarkoitettu se-
minaari, jossa oli puhujana 
kansainvälisiä johtajia. Kou-
lutuspäivien lounailla istuin 
samassa pöydässä turkkilai-
sen, englantilaisen, alaba-
malaisen, alaskalaisen sekä 
kolmen muun suomalaisen 
kanssa. 

Suomalaiset 
näyttävästi esillä
Hampurin kokoukseen oli 
tullut paljon suomalaisia. Juh-
lamarssi yhdessä Skandinavi-
an lionien kanssa oli elämys.  
Liiton varapuheenjohtaja 
Tuomo Holopainen jouk-
koineen varasi suomalaisille 
paikat  kokoushallista, niin 
että olimme isona ryhmänä 

näyttävästi esillä. Viimeisenä 
kokouspäivänä kä  vimme ää-
nestämässä ja pää tösjuhlassa 
irrotimme e lektinauhat bad-
geistamme. 

Hampuri näytti parhaat 
puolensa. Ilmat olivat aurin-
koiset, marssipäivä suorastaan 
helteinen, hotellin ja kongres-
sikeskuksen välillä oli kaunis 
puisto ruusutarhoineen ja 
erilaisine vesielementteineen. 
Viimeisen päivän iltana kä-
vimme katsomassa puiston 
urkukonserttia vesisuihkujen 
valojen vaihtuessa musiikin 
tahtiin. 

Lomaosuudella olimme 
Fehmarnin saarella. Itämeren 
saaren yhdistää mantereeseen 
934 metriä pitkä silta. Saari 
on saksalaisten, tanskalaisten 
ja ruotsalaisten lomanvietto-
paikkana tunnettu. Saarella 
on laajat hiekkarannat, golf-
kenttiä ja mainiot polkupyö-
räreitistöt.  Maasto on melko 
tasaista.

Tapahtumarikas 
kesäkausi
Kauden alussa heinäkuussa 
saimme käydä onnittelemassa 
aktiivista ja pirteää 90-vuoti-
asta lionia Kauno Lainetta 
Sodankylässä.  Elokuun alus-
sa perinteiset Hillamarkki-
nat vetivät Ranualle. Ranuan 
lions-klubi on järjestänyt jo 
40 kertaa hillamarkkinat. 
Se on vahva panostus pie-
nen paikkakunnan lioneilta. 
Elokuun 31. päivä lauantai-
iltana Pudasjärven lioneilla 
oli venetsialaiset Jyrkkäkos-
ken huvipaikalla. Paikalle oli 
saapunut toistatuhatta osal-
listujaa elokuun pimenevään 
iltaan ja yöhön. Venetsialais-
tapahtuma alkoi jo perjantai-
iltana nuorten diskolla, sen 
järjestivät Pudasjärven Ur-
heilijat. Lauantaina päivällä 
oli MLL:n  järjestämä lasten 
venetsialaiset ja alkuillasta 
Pudasjärven kaupungin mök-

kiläisille järjestämä tapahtu-
ma. Yhteistyökumppaneiden 
kanssa saadaan aikaan näyttä-
vämpi tapahtuma ja vastuuta 
voidaan jakaa.

Monipuolista 
varainhankintaa
Syksyn klubivierailut alkoivat 
hieman nolosti. Perinteinen 
Simon klubin Halttarin aloi-
tuskokous peruuntui osaltani 
jäätyäni Tampereen rautatie-
asemalle opastelaitevian takia. 
Olin Oulussa vasta illalla klo 
21.10, kun olisi pitänyt olla 
15.25. 

Alkusyksyn saimme ajel-
la hyvien sääolojen vallitessa.  
Jouluun mennessä klubivie-
railuja kertyi 33. Klubitoi-
minta on varsin monipuolista 
ja palveluaktiviteetit kattavat 
kaikki ikäryhmät, sotavete-
raanit, ikääntyneet, nuoret ja 
lapset. Kukin klubi on löytä-
nyt omat palveluprojektinsa. 
Varainhankinnassa klubit 
ovat varsin kekseliäitä. Ne-
näpäivä-keräykseen osallistui 
puolet piirin klubeista ja ke-
räystavoitteemme ylittyi. Kii-
tos tästä Nenäpäivä-vastaava 
Merja Lämsälle ja kaikille 
mukana olleille klubeille. 
PNAT-kokouksissa olen voi-
nut olla mukana Torniossa, 
Pudasjärvellä ja Pelkosennie-
mellä. 

Piirin jäsenmäärä oli 
kauden alussa 1242. Tätä 
kirjoittaessani se on 1216. 
Rovaniemellä Arctos-klubi on 
lopettanut toimintansa loka-
kuussa, Kemi / Sauvosaari on 
tehnyt lopettamispäätöksen 
ja Rovaniemi / Jyrhämä on 
myös lopettamisuhan alla. 
Uusia lioneita on kirjautunut 
34, eronneita tai erotettuja on 
56. Toivon mahdollisimman 
monen lakkautettujen klubi-
en jäsenen liittyvän paikka-
kunnalla toimiviin klubeihin. 
Uusien klubien perustamista 
on pohjustettu – saa nähdä 

syntyvätkö ne tällä kaudella. 
Meillä on vielä neljä kuukaut-
ta aikaa hankkia uusia jäseniä 
ja kutsua kenties aikaisemmin 
jäsenenä olleita uudelleen 
mukaan toimintaan.

Paikkakunnan 
parhaaksi – 
kansainvälisesti 
auttaen
Lions-tavoitteet ja periaat-
teet kannustavat meitä toi-
mimaan oman paikkakun-
nan  parhaaksi ja auttamaan 
myös maailmanlaajuisesti 
hädässä olevia. Jospa muis-
taisimme sen, mitä olemme 
luvanneet liittyessämme klu-
biin: ”ottaa osaa klubin kaik-
keen toimintaan, parhaan 
mukaan koettaa noudattaa 
lions-periaatteita, tulla ko-
kouksiin säännöllisesti, ottaa 
vastaan annetut tehtävät ja 
suorittaa oman osan klubin 
ja kansainvälisen järjestön 
toimintaohjelmissa.” Kum-
mien on myös hyvä muistaa 
velvollisuutensa. Kummius 
jatkuu koko ajan, se ei lopu 
uuden jäsenen jäseneksiotto-
tilaisuuteen. Klubitoiminnan 
elävöittäminen esitelmin, yri-
tysvierailuin, klubivierailuin, 
retkin jne. innostaa jäseniä 
osallistumaan.

Kansainvälisen presiden-
tin, australialaisen Barry J. 
Palmerin teemana on ”Fol-
low Your Dream – Seuraa 
unelmaasi.” Uskalla unel-

moida, kerro unelmastasi toi-
sille, tee työtä toteuttaaksesi 
unelmasi. Unelmat antavat 
meille syitä olla parempia 
kuin mitä olemme. Ei ole 
väliä onko sinulla enemmän 
taitoja, karismaa tai kykyjä 
kuin muilla. Ei ole väliä tu-
letko köyhistä tai varakkaista 
oloista. Unelmat eivät tunne 
rajoja eivätkä ne liity tiettyyn 
väestön osaan tai taloudelli-
seen tilanteeseen. Tärkeintä 
on, että uskallamme unel-
moida ja tehdä kovasti töitä 
unelmien saavuttamiseksi.

Lionien tehokkaat 
ohjelmat
Kotimaan lions-ohjelmista 
olen kertonut klubivierailuil-
lani. Quest elämisentaitoja 
-koulutukseen olen kannus-
tanut  klubeja lähettämään 
opettajia, nuoriso-ohjaajia 
ja urheiluvalmentajia. Oma 
kokemukseni koulutuksesta 
on erittäin myönteinen ja 
uskon sen olevan yksi par-
haista menetelmistä tukea  
lasten ja nuorten tervettä 
kasvua ja oppimista. Samoin 
olen kertonut Vastuu on 
meidän – turvallisesti netis-
sä  -oppaan lahjoittamisesta 
koulujen kolmasluokkalaisil-
le. Hyvä ajankohta vihkojen 
lahjoittamiselle on mediatai-
toviikolla helmikuussa. Kum-
milapsitoiminta ja Sri Lankan 
lionsystävien seura on myös 
kuulunut ohjelmaani. Tieten-
kin Arne Ritari -säätiön apu-

rahat ja adressit  ja ritarikillan 
jäsenyydet sekä LCIF Melvin 
Jones -jäsenyydet aktiivisten 
lionien palkitsemiseksi on 
syytä muistaa. 

Loppukauden isot 
tapahtumat
Ensi kesänä meillä on L-pii-
rissä nuorisoleiri Rovaniemel-
lä 19.–27.7. Leirille tulevat 
nuoret  tarvitsevat isäntäper-
heitä joko ennen leiriä tai sen 
jälkeen. Ottakaa rohkeasti 
yhteyttä nuorisovaihtojohtaja 
Jarmo Jokelaiseen ja ilmoit-
takaa halukkuutenne kutsua 
nuori leiriläinen kotiinne!

Piirin vuosikokous on 
Kuusamossa 26.4.2014, Ba-
rents Kongressi Posiolla 23.–
25.5. ja Suomen Lions-liiton 
vuosikokous Porissa 6.–8.6. 
Torontossa alkaa uusi Lions-
kausi 4.–8.7.2014.

Kiitän omasta ja puoli-
soni Timon puolesta kaikkia 
klubeja lämpimästä ja vie-
raanvaraisesta vastaanotosta 
vierailuillamme. Vapaaeh-
toista palvelutyötä tarvitaan 
tulevaisuudessa entistä enem-
män.  

Ilo palvella – kuulum-
mehan maailman suurim-
paan palvelujärjestöön.

Raija Väre
 Piirikuvernööri                                                                                                                                      

                                                          

Matkamme Hampuriin alkoi sunnuntai-iltana Kuusamosta. 
Yövyimme Helsingissä ja aikaisin maanantai-aamuna tapasimme 

lähes kaikki muut kuvernöörielektit puolisoineen. Lento kesti pari-
sen tuntia. Hampurin kentällä meitä oli vastassa tehokas saksalai-

nen vastaanottoryhmä, joka johdatti meidät bussiin.  

Perinteinen yhteiskuva 
kansainvälisen presi-
denttiparin Barry ja 

Anne Palmerin kanssa.
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Kauko Niemelä LC Sodankylä
Syntynyt 1.12.1949 Muoniossa
Eläkeläinen
Puoliso Paula, eläkeläinen

Lions-toiminta klubissa
• Liittynyt Lions Club Rovaniemi/Alakemijoen 
 jäseneksi 1973
• Siirtojäsenenä LC Savukoski 1976
• Siirtojäsenenä LC Sodankylä 1980
• Klubin presidentti 1987–1988
• Klubin sihteeri 1999–2000
• Klubin presidentti 2009–2010
• Klubin sihteeri 2010–2011
• Klubin rahastonhoitaja 2012–2014
• Toiminut kaikissa klubin sisäisissä tehtävissä

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

Muuta
• 100 % lion vuodesta 1973
• Melvin Jones -jäsen 2008
• L-piirin vuoden lion 2008–2009
• 1 ruusukkkeen ansiomerkki 2010
• 30 v. ansiomerkki 100 % 2010
• 100 % presidentin ansiomerkki 2009–2010
• Erittäin hyvän klubipresidentin palkinto 2009–2010
• Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto 2011
• L-piirin vuoden lion 2012–2013
• Lionsritari 2013
• Lisäksi piirikuvernöörin ja presidentin myöntämiä 
 tunnustuspalkintoja

Osallistuminen
• Liiton vuosikokous 6 kertaa

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

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

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

Muuta
• 100 % lion vuodesta 1991
• Melvin Jones-jäsen 2008
• Erittäin hyvän presidentin palkinto 2000
• 100 % presidentin ansiomerkki 2012
• Piirikuvernöörin ja presidentin myöntämiä
 tunnustuspalkintoja
• Sri Lankan Lions-ystävien seuran jäsen 

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

Piirikuvernööri-
ehdokas

2014–2015

I Varapiirikuvernööriehdokas I I Varapiirikuvernööriehdokas

Kuitenkaan lionien 
hienot saavutukset 
ja toiminta kaikessa 

laajuudessaan ei edelleenkään 
tule riittävän monien, edes 
järjestämissämme tilaisuuk-
sissa vierailevien, tietoisuu-
teen. 

Allekirjoittanut on jo nel-
jäntoista vuoden ajan L-piirin 
lehteä toimittaneena asiaa 
pohdiskellut. Viime keväänä 
sain ajatuksen kokeilla lehden 
hajottamista lehtiseinälle. 
Ajatuksen esitin piirihalli-

Oheinen lehtiseinä rakennettiin LC Tornio / Putaan klubissa allekirjoittaneen ja puuke-
hykset nikkaroineen lion Risto Kasalan toimesta. Sivut on laminoituna teipattu kennole-
vyille ja tässä versiossa lehden sivuja on levyjen molemmilla puolilla. Telineet on helppo 
purkaa ja koota ja näin sopivat vaikka henkilöautossa kuljetettaviksi. Kuvassa lehtisei-
nä oli esillä Posiolla piirin vuosikokouksessa ilmoittautumispaikan tuntumassa. Myö-
hemmin se on ollut esillä mm. LC Rovaniemi / Lainaksen hyväntekeväisyystanssiaisissa.

Lioneiden työlle lisää näkyvyyttä
Piirilehdet ”lehtiseinäksi”

tuksen kokouksessa ja se sai 
myötämielisen vastaanoton. 
Muutama ilmoittikin kokei-
levansa asiaa.

Miten ja missä 
käytetään?
Kaksi piirilehteä hajotetaan ja 
kootaan laminoituna aukea-
mittain esimerkiksi kennole-
vyille kiinnitettynä. Levyt 
voidaan tilanteen mukaan 
joko kiinnittää seinälle tai 
tehdä niille kehykset ja ja-
lat. Näin lehti voidaan viedä 
erilaisiin klubin järjestämiin 
tilaisuuksiin, tapahtumiin, 
messuille ym., missä liikkuu 
paljon ihmisiä ja jotka viipy-
vät paikassa pidemmän aikaa. 
Näin maksimoidaan leijona-
viestin leviäminen piirileh-

den kautta muillekin kuin 
leijonille. Ihmisille tarjoutuu 
kuvien ja otsikoiden kautta 
melko kattava pikakatsaus 
alueen leijonien monipuoli-
seen toimintaan. 

Tätä ajatusta testattiin vii-
me kauden aikana esimerkiksi 
Martin Pilkeillä Sodankylässä 
(paikalla noin 3000 ihmistä) 
Siellä lehtiseinä oli sopivasti 
rantaruokalan tuntumassa 
ja sai ihmiset pysähtymään 
seinän luona. Ranuan Hil-
lamarkkinoilla ja sitä ennen 
veteraanien hiihtokisoissa 
niin ikään saatiin kokeilusta 
positiivista palautetta. 

Kari Heikkilä
Lapin Leijonan 

toimittaja

Piirilehdet tuovat läpileikkauksena ja tiiviinä 
pakettina hyvin esiin vuoden aikaiset leijonien 
aktiviteetit ja tapahtumat. Lehden kautta piirin 

klubit saavat mukavasti tietää, minkälaista 
toimintaa alueen eri klubeilla on.
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Suomen Lions-liiton vuosikokouksen 
yhteydessä palkittiin Haiti-Talot projektin 
parhaana klubina LC Pello. Myös LC Posio 
palkittiin kunniakirjalla ja L-piiri todettiin 

Haiti-talot projektin parhaaksi piiriksi.

Hampurissa kesäl-
lä 2013 on tehty 
päätös seuraavasta 

2. kansainvälisestä varapre-
sidentistä, johon suosituksen 
sai Robert ”Bob” Corlew 
USA:sta. Hänet valittaneen 
tuohon tehtävään Torontossa 
kesällä 2014.

Kansainvälinen johtoryh-
mä teki myös vuoden 2015 
varapresidentin valinnasta 
suosituksen. Keskustelua käy-
tiin Euroopan ja Intian välil-
lä. Koska järjestön johtoryh-
män mielipiteet jakautuivat 
eurooppalaisten ehdokkaiden 
välillä, tuli päätökseksi Intia. 
Seuraava valintakierros osu-
nee Euroopalle ja meidän 
mahdollisuutemme ovat hy-
vät. Päätös seuraavasta suo-
situksesta tehdään kesällä 
2015. 

Suomalainen lionstoi-
minta on maailmanluokassa 
mittavaa. Suomi on Euroo-
pan 4. ja maailman 12. suurin 
lionsmaa. Reilun viiden mil-
joonan suomalaisen joukossa 
on 25.000 jäsentä.

Seitsemän vuoden kam-
panjan ajanjakso on ollut vai-
herikas. Olemme rakentaneet 
kampanjan tueksi koko maan 
kattavan organisaation. Suo-
men lionit ovat antaneet kan-
natustodistuksen Lions-liiton 

SUOMI JOHTOON – seuraa unelmaasi!  
Suomen lioneilla on ollut monta vuotta 

aikaa seurata omaa suurta unelmaansa - 
saada oma ehdokas 2. kansainvälisen 
varapresidentin tehtävään. Viimeisim-

pien ehdokaspäätösten jälkeen olemme 
odottavalla kannalla. 

vuosikokouksessa. Olemme 
kiertäneet puhumassa Suo-
men hankkeesta eri puolilla 
Suomea ja maailmaa. Tie-
dämme, että ehdokastamme 
tuetaan kaikkialla. Päätökset 
ovat kuitenkin arvaamatto-
mia.

Me olemme 
sisukkaita
Suomalaiset ovat asettaneet 
ehdokkaakseen PID Harri 
Ala-Kuljun. Hänen Lions-
meriittinsä niin kotimaassa, 
Pohjoismaissa, Euroopassa 
kuin kansainvälisellä tasol-
lakin täyttävät selkeästi teh-
tävän vaatimukset. Harri on 
esiintynyt kaikilla merkittä-
vimmillä kansainvälisillä fo-
rumeilla ja hän on tavannut 
Lions-järjestön korkeimman 
johdon useita kertoja, joten 
hänet tunnetaan hyvin. 

Harrilla on hyvät suh-
teet kesällä 2014 valittavaan 
kansainväliseen presidenttiin 
sekä tuleviin varapresidenttei-
hin. Porin vuosikokoukseen 
on saapumassa tuleva 1. va-
rapresidentti Dr. Jitsuhiro 
Yamada Japanista. Pitkä 
kampanja-aika ei ole lannis-
tanut Suomen lioneita eikä 
Harria. Näyttää siltä, että 
kampanjointi on todellinen 
kestävyyslaji.  Me suomalaiset 

olemme sisukkaita emmekä 
anna periksi, vaan toteutam-
me haaveemme yhteistuu-
min. 

Mitä Suomen 
leijonat voivat vielä 
tehdä?
Suomalaiset ovat nyt tilan-
teessa, jossa kaikki tosiasiat 
puhuvat puolestamme. Paras 
keino varmistaa Harrin valin-
ta on toimia edelleen aktiivi-
sesti, parantaa jäsentilannetta 
ja olla vahvasti esillä kansain-
välisessä vuosikokouksessa 
Torontossa 2014.

Pidetään klubit hyvässä 
kunnossa, sillä meitä seura-
taan, mm. kuinka täsmälli-
sesti teemme kuukausittaiset 
jäsenilmoitukset. Klubien on 
pidettävä itsensä hyvässä ase-
massa, eli on hoidettava ta-
lousvelvoitteensa päämajaan.  
Osallistumme jatkossakin 
LCIF:n kautta tapahtuvaan 

Harri ja Sirkku Hampurissa.

kansainvälisten katastrofien 
avustustoimintaan. 
Jäsenmäärän kehitys Suo-
messa tulisi saada kääntymään 
positiiviseksi Lions-liiton 
vuosikokouksen Heinolas-
sa 2013 tekemän päätöksen 
mukaisesti. Tämän eteen 
tehdään tarmokkaasti työtä 
kaikkialla Suomessa ja tulok-
sia alkaa näkyä. Uusia klubeja 
on jo perustettu ja lisää on tu-
lossa. Myös nykyisiin klubei-
hin on rekrytoitu vilkkaasti 
uusia jäseniä.  

Kiitos kaikille lioneille 
tuestanne ja sitkeydestä. Jak-
setaan viedä hanke yhdessä 
maaliin. Työmme Harrin 
saamiseksi järjestömme joh-
toon jatkuu.

Tuomo Holopainen
Lions-liiton 

varapuheenjohtaja

Liiton 60. vuosikokous Heinolassa

L-piirin lippuryhmä valmistautuu lippujen sisäänmars-
siin.

Paahtavassa helteessä sisäänlähtöön valmistautui koko Suomen leijonajoukkue piireittäin ryhmittyneenä.

Vuosikokouksen lauantain iltajuhlassa kiitoksensa 
valitsijoilleen osoittivat Lions-liiton uusi puheenjohtaja 
Asko Merilä sekä varapuheenjohtaja Tuomo Holopainen 
puolisonsa Kaijan kera.

Heinolan vuosikokouksessa oli paikalla klubien viralli-
sia edustajia 1071 viidestäsadasta lionsklubista. 

Kuluvan vuoden vuosikokous pidetään Poris-
sa. Vuonna 2015 kokous on Sotkamossa ja 2016 Turussa.  

Vuoden 2017 vuosikokouksenjärjestäjäksi oli kolme hakijaa. 
Äänestyksessä Joensuu sai 455 ääntä, Helsinki 386 ääntä ja 
Rovaniemi 202 ääntä. 

Lions-liiton puheenjohtajaksi valittiin ainoana ehdokkaana 
ollut VCC Asko Merilä (LC Utajärvi). Hän on 57-vuotias 
hallintotieteiden tohtori ja toimii Utajärven kunnan kehitys-
johtajana sekä Utajärven Yrityspuisto Oy:n toimitusjohtajana.

Varapuheenjohtajaksi valittu PDG Tuomo Holopainen 
(LC Helsinki / Vuosaari) sai äänestyksessä 835 ääntä.

Talousarvioehdotus kaudelle 2013–2014 vahvistettiin ja 
hyväksyttiin viiden euron jäsenmaksukorotus. Näin jäsen-
maksuksi tuli 33 euroa.

L-piirin kuvernööripari lauantain iltajuhlan tunnelmissa.
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”Onneksi minulla on 
käytettävissä nämä kai-
rat omalla kaudellaan 

kolunnut ja ne hyvin tunte-
va kokenut kuski. Muuten 
tähän hommaan tuskin olisin 
uskaltanut ryhtyä”, kiittelee 
kuluvan kauden piirikuver-
nööri  Raija Väre (LC Kuu-
samo / Pohjanakat) hymyillen 
puolisonsa Timo Alleniuk-
sen (LC Kuusamo) suuntaan.

Timo aloitti oman lei-
jonaelämänsä Harjavallassa 
1976 ja Raija Kuusamossa 
1995. Timon ja Raijan elä-
män polut kohtasivat Tampe-
reella 1989.  Täältä työelämän 
myötä nyt pian 25 vuoden 
mittainen yhteinen taival 
kuljetti rakennusinsinöörin ja 
fysioterapeutin Tampereen ja 
Helsingin kautta Kuusamoon 
vuonna 1990. 

L-piirin 
ensimmäinen 
kuvernööripari
Leijonaelämän pyöreitä vuo-
sia Timolla tulee siis seuraa-
vaksi täyteen 40 ja Raijalla 
20 liityttyään perustajajäse-
nenä Kuusamon Pohjanak-
koihin vuonna 1995. Timon 
kuvernöörikautta L-piirissä 
elettiin vuosina 2003–2004 
ja nyt kymmenen vuotta 
myöhemmin Raijan kautta 
2013–2014. Historian kir-
joihin voidaan siis merkitä 
näin syntyneeksi piirimme 
ensimmäinen kuvernööripa-
riskunta. Suomen ensimmäi-
nen kuvernööripariskunta 
tiettävästi kirjattiin kaudella 
1996–97,  kun Juhani Kuit-
tisen puoliso Anja (LC Asik-
kala / Kanava) toimi  C-piirin 
kuvernöörinä. 

– Olen pyrkinyt neutraa-
lina olemaan puuttumatta 
Raijan kuvernöörihommiin. 
Tietenkin neuvoa olen voi-
nut, kun sitä on pyydetty 
tai vihjaissut pikku unohtu-
misista klubivierailujen pu-
heenvuoroissa, kuvailee Timo 
heidän tapaansa toimia.

Raija nyökyttelee hyväk-
syvästi todeten, että kyllä pi-
tää paikkansa. – Olen saanut 
tehdä työn omalla tavallani. 

Tietysti hyvä taustatuki on 
tärkeä olemassa. Kuitenkin 
ehdottomasti kaikkein suurin 
apu on tullut kuljetuspuolen 
muodossa. Jos nämä noin 
40.000 kilometriä pitäisi 
yksin tehdä ja ajaa, niin olisi 
se kova paikka. Olen tähän 
mennessä vain yhden kerran 
istahtanut ratin taakse.
Jonkin verran olemme pysty-

neet järjestämään useamman 
vierailun samalle suunnalle 
yöpymällä ao. seudulla. Yö-
pymisiä klubivierailujen yh-
teydessä on tähän mennessä 
tullut kymmenkunta.

Aktiivinen L-piiri
Sekä Raija että Timo ovat 
kohdanneet L-piirin aktiivi-
suuden myönteisenä ja hie-
nona asiana. Täällä on useita 
vuosia jatkuneita suuria ta-
pahtumia sekä vastapaino-
na pieniä ja ihmistä lähellä 
olevia palveluaktiviteetteja, 
joilla tuodaan mielihyvää ja 
annetaan tärkeätä vaihtelua 
ja apua sitä tarvitsevalle niin 
nuorille kuin ikääntyneille. 
Suurista tapahtumista tule-

vat ensimmäisinä mieleen 
esim. Ranuan Hillamarkki-
nat, Porokisat Rovaniemellä, 
Martin Pilkit Sodankylässä, 
Venetsialaiset Pudasjärvellä 
ja Posion Messut. On myös 
Hyvän olon messuja ja Kaa-
moksen kaatajaisia sekä muita 
lähipiirin tapahtumia kuten 
konsertteja, toritapahtumia, 
myyjäisiä jne. Vaikka kilven 

ryöstö klubien välisenä koh-
taamismuotona on jäänyt 
vähemmälle niin tilalle on 
tullut muuta, kuten yhteiset 
lätkämatsireissut.

Leijonatyö Raijalle 
”positiivinen 
pettymys”
Raija muistelee, kuinka hä-
nellä oli alun perin koko lei-
jonatoiminnasta täysin väärä 
kuva. – Kuvittelin, että se on 
semmoista hienojen ihmisten 
hommaa, joka ei tuntunut so-
pivan meikäläiselle. Mukaan 
lähdettyäni ja todellisuuden 
kohdattuani vastassani oli 
”positiivinen pettymys”. Tä-
mähän onkin aivan tavallista 
duunarin hommaa – meikä-

Klubivierailujen sekä erilaisten tapahtumien merkeissä matkaan lähdetään 
vuodenajasta ja sääolosuhteista piittaamatta. Kilometrejä näillä kairoilla syntyy 
väistämättä kunnioitettavasti. Syksyn vajaan kahden kuukauden saldona paris-
kunnan Volvon mittariin kertyi 11.000 kilometriä. Näin toimii L-piirin ensimmäi-

nen kuvernööripariskunta kiertäen laajaa aluettaan Kuusamosta käsin.

L-piirin ensimmäinen 
KUVERNÖÖRIPARISKUNTA

läiselle sopivaa raakaa työtä, 
naurahtaa Raija. – Palvelu-
aktiviteeteista saa tosi hyvän 
mielen ja juhlat ovat vain 
niitä ulospäin näkyviä koho-
kohtia. Leijonatouhu on so-
pinut meidän elämään oikein 
hyvin. 

Raijan mielestä Timolle 
lionstyö on eräänlainen elä-
mäntyö tässä elämänvaiheessa 

– Yksin nämä hurjat kilometrimäärät olisi liian kova urakka varsinkin, kun saman 
reissun varrella kelitkin vaihtelevat paukkupakkasista vesi- ja räntäsateeseen. Onneksi 
Timo on toiminut pääsääntöisesti kuskina, kiittelee Raija Torniosta startattaessa.

Raijalle luonnossa liikkuminen on aina ollut mieluis-
ta – varsinkin hienoissa maisemissa kuten tässä Tenon 
rantatörmällä.

0400-951951

ja niinpä muut harrastukset 
ovat jääneet hyvin vähiin. Se 
on ollut hänelle iso asia – in-
tohimoinen ja kokonaisval-
tainen pääharrastus, mukaan 
ei juuri muuta mahdu. 

– Joskus on vähän laske-
teltu, mutta sukulaisvierailut 
lasten ja lastenlapsien luona 
ovat etäisyyksien vuoksi vie-
neet vapaa-ajasta melkoisen 
osan. Toisaalta omakotita-
lossa asuvalla ei vapaa-ajan 
ongelmia pääse koskaan syn-
tymään, hymyilee Timo.

Raija puolestaan kat-
soo, että hänellä kyllä aikaa 
riittää muuhunkin toimin-
taan. Hän kertoo pitäneensä 
omassa elämässään paikan 
liikunnallisille harrastuksille 

lenkkeillen, pyöräillen, hiih-
dellen, marjastaen, sienestä-
en ja puutarhatöitä tehden. 
Viimeisimpänä muutaman 
oman klubimme innokkaan 
kanssa on mukaan tullut 
avantouintiharrastus kerran 
viikossa.

Leijonatyö on tekemisen 
kautta antanut kummallekin 
hyvän mielen. Se on tuonut 
sisältöä elämään sekä avarta-
nut käsitystä erilaisten järjes-
töjen toiminnasta. On tullut 
valtavasti uusia ystäviä ja tut-
tavia. Moni asia olisi jäänyt 
tekemättä ilman leijonapii-
riä. Kuusamossa ollessa on 
kehitetty tosi paljon erilaisia 
palveluaktiviteetteja, joille on 
saatu kiitettävästi näkyvyyttä 
myös julkisuuteen. 

Monien muutosten  
vuosikymmen
Kymmenen vuotta sitten 
joutui Timo omalla kuver-
nöörikaudellaan tekemään 
kovasti työtä tiedon kulun 
kehittämisessä. Silloin eri-
tyisesti päämajan suuntaan 
käytössä olivat paperiset 
tilastotiedotteet samoin ku-
vernöörin kirjeet klubeille. 
Tänä päivänä paperiviesteistä 
on päästy eroon lähes koko-
naan. Käytössä ovat laajasti 
Facebook, Twitter, sähköposti 
sekä netti. Niinpä tietoa siir-
retään nyt merkittävästi pal-
jon enemmän kuin 10 vuotta 
sitten.

Vaikka moni asia on nyt 
paremmin ja kehittynyt, 
niin jäsenkehityksen suun-
ta on valitettavasti monta 
vuotta ollut laskeva koko 
leijonakentässä. Esimerkiksi 

L-piirissä jäsenmäärä oli par-
haimmillaan 2000 luvun al-
kupuolella 1400 tuntumassa 
ja nyt ollaan kriittisen 1200 
rajapinnoilla.

Oman kautensa yhtenä 
parhaana saavutuksena ja 
ilonaiheena Timo muistelee 
L-piirin jäsenmäärän lisään-
tymistä ilman yhdenkään 
uuden klubin perustamista. 
Tämä tapahtui silloin aino-
astaan kahdessa Suomen pii-
rissä. 

Nykykehityksen korjaa-
miseksi on otettava käyttöön 
aikamme vaatimuksiin ja ih-
misten käytännön elämään 
paremmin soveltuvia uuden-
laisia keinoja. Yhtenä tällaise-
na ovat liitännäisklubit sekä 
naisten mukaan ottaminen 
jäseniksi siellä missä siihen on 
selvästi tilausta. Muutenkin 
koko perheen parempi huo-
mioiminen ja osallistuminen 
toimintaan voisi tuoda uu-
sia tuulia lionstoimintaan. 
Timon mielestä jäsenten si-
toutuminen klubitoimintaan 
on muuttunut huonompaan 
suuntaan. Usein on vaikea 
saada klubilaisia mukaan ak-
tiviteetteihin. Toinen tärkeä 
asia on henkilökohtaiseen 
kohtaamiseen ja tuntemuk-
seen satsaaminen – erityisesti 
presidentille ja kuvernöörille 
tässä on haastetta. 

Kuvernööriparin yhtei-
senä toiveena on kuitenkin 
kaikesta huolimatta, että vie-
lä tänäkin keväänä jokaiseen 
klubiin löytyisi uusia nuoria 
ja toimivia jäseniä.

Kari Heikkilä
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Näillä sanoilla aloitti juhlivan klubin monimuotoi-
sen ja värikkään historiikin Reijo Lantto. Tässä 
historiikin referoinnissa muutamia merkittävimpiä 

toimia 50 vuoden taipaleelta. Koko historiikin voi lukea 
mahdollisesti LC Posion kotisivuilta.

Perustajajäseniä olivat seuraavat 16 henkilöä: Matti Ei-
ronen, Martti Iso-Möttönen, Antero Jurmu, Erkki Kerk-
konen, Erkki Koivurova, Werner Latvala, Raimo Lippo, 
Heikki Mäyrä, Martti Neuvonen, Matti Oikarainen, 
Heikki Saarinen, Hannes Sannikka, Väinö Säkkinen, 
Paavo Timisjärvi, Unto Venäläinen ja Eino Välinoro. Tie-
tämämme mukaan heistä vain Matti Oikarainen on vielä 
keskuudessamme.

Perustamisjuhlaa vietettiin Kemijärvellä hotelli Pohjan-
pirtissä 8.2.1964, jossa piirikuvernööri Veli Arrela Torniosta 
luovutti perustamiskirjan klubin ensimmäiselle presidentille 
Martti Neuvoselle.

Pelkät klubikokoukset eivät riitä
– Hienoisella kateudella katselin tätä esitystä laatiessani 
klubimme alkutaipaleen ja miksei kuluneiden vuosikym-
mentenkin aikana klubissa tapahtunutta virkistystoimintaa. 
Mielestäni se on olennainen osa klubin toimintaa, jotta op-
pisimme tuntemaan toisemme ja irtautuisimme itse kukin 
arkisista ympyröistämme. Siihenhän pelkät klubikokoukset 
eivät anna mahdollisuutta. Mielestäni toinen tärkeä merkitys 
virkistystoiminnalla on se, että sitä kautta into ja motivaatio 
varsinaiseen palvelutehtäväämme kasvaa.

Asko Merilä palautti 
kuulijoiden mieleen Lions-
järjestön vankan aseman, 
arvostuksen ja luotettavuu-
den maailman hyväteke-
väisyysjärjestöjen joukossa.

Himmerkin isäntäperheen tyttäret Johanna Rinne ja 
Katariina Lantto tarjoilivat illan aikana juhlaväelle 
monipuolista teatraalista ja koskettavaa musisointia. 

Posion lämminhenkiseen 50-vuotisjuhlaan Himmerkin 
tiloihin saapunut yli 100 hengen ”täysi tupa” sai hyvän 
ohjelman lisäksi nauttia maittavista talon herkuista.

Vuosikokouksen valitsemana 
seuraavan toimintakauden 
piirikuvernöörinä tulee toi-
mimaan LC Kuusamo / Poh-
janakkojen Raija Väre. 

Maailman suurin ja 
luotettavin
Lomakeskus Himmerkis-
sä noin 100 hengen juhla-
vierasjoukon voimin vietetyn 
50-vuotisjuhlan juhlapuhu-
jaksi oli saapunut liiton ny-
kyinen puheenjohtaja Asko 
Merilä. Hän palautti pu-
heessaan kuulijoiden mieliin 
Lions-järjestön toiminnan 
peruspilarit sekä muutamia 
toimintaa kuvaavia lukuja.

– Suomessa ja maailmalla 
on todella paljon apua tarvit-
sevia. Järjestömme perustaja 
Melvin Jones ja Helen Kel-
ler tekivät meistä Leijonista 
näkemisen ja näkökyvyn lä-
hettiläitä. Lions-järjestömme 
on kehittynyt luotettavuu-
dessaan maailman johtavaksi 
vapaaehtoistyö-, avustus- ja 

hyväntekeväisyysjärjestöksi, 
jonka peruspilareita ovat li-
säksi katastrofiapu, nuoriso-
työ sekä monipuolinen hu-
manitäärinen työ. Työllämme 
on maailmanlaajuinen merki-
tys, tiivisti Merilä.

Tämän ovat myös yhteis-
työkumppanimme toden-
neet. Muutama vuosi sitten 
Financial Times haastatteli 
445 yritystä ja pyysi niitä 
asettamaan kansainväliset 
hyväntekeväisyysjärjestöt pa-
remmuusjärjestykseen yhteis-
työkumppaneina. Voittajaksi 
tuli Lions-järjestö. Se sai luo-
tettavuudessa täydet pisteet. 
Ymmärrämme tukijoidemme 
tavoitteet ja osaamme toteut-
taa projekteja paikallisissa 
olosuhteissa. Lions-järjestö  
löi vertailussa mm. Rotary 
Internationalin, Habitat for 
Humanityn, UNESCO:n ja 
UNICEF:in.

– Tunnuslauseemme on 
”We Serve – Me Palvelem-
me” ja se kannustaa jokaista 

meistä uudistumaan ja teke-
mään palvelutyötä paikka-
kunnallamme. – Luottaen, 
motivoiden, uudistaen ja 
omakohtaisesti kohdaten! 
painotti Merilä.

Klubin historiikin esitti 
juhlatoimikunnan puheen-
johtaja ja talon isäntä Reijo 
Lantto ja illan koskettavim-
mat ja tasokkaat musiikki-
esitykset tarjoilivat isäntä-
perheen tyttäret Katariina 
Lantto ja Johanna Rinne.

Palkitsemisosuuden kruu-
nasi kahdelle LC Posion lio-
nille luovutettu Melvin Jones 
-jäsenyys. Jäsenyyden saivat 
vastaanottaa Reijo Lantto 
sekä Anneli Jurmu

Kuvat ja teksti
Kari Heikkilä

LC Posio 
50 vuotta

L-piirin keväinen vuosikokous ja LC Posion 50-vuotis-
juhlat olivat komea päätös posiolaisen piirikuvernöörin 

Matti Mälkiän tapahtumarikkaalle toimintavuodella. 

Illan isännät piirikuvernööri Matti Mälkiä, LC Posion 
presidentti Mauri Pitkänen ja puolisonsa Larissa Jäntti 
sekä Livon liitännäisklubin presidentti Teija Mursu ja 
puolisonsa Markku Mursu ottivat vastaan Lions liiton 
puheenjohtajan Asko Merilän onnittelut.

Reijo Lantto: 

KLUBIN HISTORIIKKI
(lyhennetty versio)

”Posio on 6500 asukkaan ripeästi kasvava kunta Etelä-Lapissa.” Näin alkoi 
Posiosta tehty esittelyvideo 60-luvulta. Opettaja, piiriesimies, myymälänhoita-
ja, opettaja, poliisi, metsätalousinsinööri, kunnan maataloussihteeri, kauppias, 
kunnan rakennusmestari, kirkkoherra, huoltamoyrittäjä, hautaustoimiston 
omistaja, pankinjohtaja, maanviljelijä, lääkäri ja poliisi. – Siinä ainekset nyt 
juhlivaan LC-Posio klubiin 50 vuotta sitten. Varsinainen perustava kokous pi-
dettiin 27.2.1963 T:mi Huutolan liiketalon kokoushuoneessa.

Reijo Lantto 

Klubiveljien keskinäisen tuntemuksen lisäämiseksi järjes-
tettiin  80-luvun alkupuolelta lähtien myöskin pienimuo-
toisia saunailtoja ”veli löydä veljesi”-pohjalta viiden veljen 
ryhmissä. Mihinkähän tämäkin hyvä idea on hautautunut?

Muuten klubin historiasta löytyy kirjava joukko mo-
nimuotoisia aktiviteetteja. Alkuvuosina tärkein varainhan-
kinta-aktiviteetti oli verokalenteri. Kun se kiellettiin, uusia 
ajatuksia muhi ja lopulta syntyi ajatus Posion messuista 
vuonna 1989 – se osoittautui kantavaksi aktiviteetiksi niin, 
että messut on toteutettu jo 25 kertaa.

Halonteko- ja erilaiset rakennustalkoot ovat jatkuneet 
kautta koko klubin 50-vuotisen historian. Esimerkiksi jää-
kiekkokaukalon rakentaminen Keskuskoulun tontille vuo-
vuosina 1969–70. Valtakunnallisten kampanjoiden lisäksi 
on ollut mm. leijonien laihdutuskampanja ja makkaran-
myyntiä omasta kioskista.

Kertyneet varat on käytetty lähinnä paikallisen nuorison 
ja vanhusten tukemiseen eri muodoissa. On lahjoitettu tele-
visioita, pihakeinuja ja erilaisia hoitoapuvälineitä paikallisiin 
laitoksiin. Stipendien jakaminen posiolaisille nuorille on 
kuulunut kautta historian klubin toimintaan. Unohdettu ei 
ole myöskään äkilliseen avuntarpeeseen joutuneita.

Unohtaa ei sovi myöskään klubin ladyja. He ovat toi-
mineet heti alusta saakka hyvin aktiivisesti. Tämä saumat-
tomana jatkunut yhteistyö johti lopulta siihen, että vuonna 
2010 Posiolle perustettiin ladyjen toimesta LC Posion Li-
von liitännäisklubi, joka on jatkanut toimintaansa erittäin 
virkeänä tuoden oman positiivisen lisänsä myös LC Posion 
toimintaan.

Juhlien viihtyisinä ja ar-
vokkaina pitopaikkoina 
toimivat perinteisesti Ho-

telli Kirikeskus ja Loma-
keskus Himmerki, joita isän-
nöivät lionpariskunta Helvi 
ja Reijo Lantto henkilökun-
tineen. 
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Vuoteen 1954 men-
nessä oli maahamme 
perustettu 11 klubia, 

pohjoisimman sijaitessa sil-
loin Pietarsaaressa. Tapahtui 
siis iso harppaus kohti poh-
joista, kun Lions Club Rova-
niemen syntysanat kevättal-
vella 1954 lausuttiin. Klubin 
varsinainen perustava kokous 
pidettiin 1.4.1954. Klubin 
perustamisjuhlaa (Charter 
Night) vietettiin kesäkuun 
19. päivänä 1954.

Lions-järjestön tunnus-
lauseen: L I O N S (Luovuta 
Isänmaasi Onnellisempana 
Nousevalle Sukupolvelle) ja is-

L-piirin 44. vuosikoko-
us pidettiin 20.4.2013 
Erämaahotelli Kirin-

nön auditoriossa Posiolla. 
Kokousväkeä oli paikalla 102, 
virallisia edustajia oli 67 lio-
nia 28:sta klubista. 

Kokous aloitettiin lau-
lamalla ”Leijonahenki” ja 
muistamalla toimikauden 
aikana poisnukkuneita lio-
neita. Kirkkoherra Leena 
Pudaksen muistosanojen ai-
kana Helvi Lantto sytytti 13 
kynttilää ja 7-vuotias Emma 
Mälkiä lauloi ”Jumalan käm-
menellä”. Kirkkoherra Pudas 
siunasi myös Posion hautaus-
maan sankarivainajien muis-
tomerkille viedyn seppeleen 

Suomen Lions-liitto ry:n 
tervehdyksen kokoukseen 
toi varapuheenjohtaja VCC 

Asko Merilä. Posion kunnan 
tervehdyksen toi kunnan-
valtuuston puheenjohtaja, 
Martti Varanka, joka samalla 
onnitteli 50 vuotta täyttänyt-
tä Lions Club Posiota paik-
kakunnan hyväksi tehdystä 
palvelutyöstä.

Avajaisjuhlan sekä myö-
hemmin iltajuhlan musiikis-
ta vastasivat  sisarukset Ka-
tariina Lantto ja Johanna 
Rinne.

Piirikuvernööriksi kau-
delle 2013–2014 valittiin 
1. VDG Raija Väre (PDG 
Timo Allenius,), LC Kuu-
samo / Pohjanakat. 1.vara-
piirikuvernööriksi valittiin 
2. VDG Markku Ilmavirta 
(Soili), LC Pello, ja 2. vara-
piirikuvernööriksi lohkonpu-
heenjohtaja Kauko Niemelä 

(Paula), LC Sodankylä. 
Piirin ohjesääntömuutos 

hyväksyttiin piirihallituksen 
esityksen mukaisesti. DG 
Matti Mälkiä palkitsi vuo-
sikokouksessa ja iltajuhlassa 
kauden aikana ansioituneita 
lioneita ja klubeja. IPDG 
Terho Mäkimartti jakoi kau-
della 2011–2012 ansioitunei-
den presidenttien ja erittäin 
hyvän klubin palkinnot.

Vuoden 
Leijona 2013

Piirikuvernööriksi valit-
tiin Raija Väre, joka näin 
yhdessä PDG Timo Alleni-
uksen kanssa ovat myös 
ensimmäinen kuvernööri-
pariskunta L-piirissä.

Tänä keväänä Suomi on jälleen perinteisen Barents Konferenssin järjestely-
vuorossa. Tämä aiemmin Kalotti-Konferenssi -nimisenä järjestetty 

kansainvälinen Lions-tapahtuma kerää jo 29. kerran yhteen Suomen, 
Ruotsin ja Norjan pohjoisimpien piirien lionit ja välillä konferenssissa 
on ollut mukana myös osallistujia Venäjältä, lähinnä Murmanskista, 

missä tapahtuma on järjestetty viimeksi keväällä 2011.

Nyt mukaan on tulossa runsaasti 
vieraita myös eteläisemmästä 
Suomesta. Konferenssi on 

ensimmäistä kertaa Posiolla ja pääosin 
Lomakeskus Himmerkin ja Hotelli Ki-
rikeskuksen loistavissa kokoustiloissa ja 
ravintoloissa, joissa edellisellä kaudella 
on järjestetty mm. paljon  kiitosta saa-
neet  N-piirin ystävyysvierailu, 2013 
Melvin Jones -jäsenten ja Lion Ritarien 
juhla sekä L-piirin vuosikokous iltajuh-
lineen. 

Konferenssin järjestelyistä vastaa 
sama tiimi kuin yllämainituistakin, 
joten tiedossa on viikonloppu iloisessa 
ja rennossa Lions-hengessä sekä uusia 
elämyksiä ja uusia kansainvälisiä tutta-
vuuksia ja ystävyyssuhteita.

Konferenssin ohjelmisto muotou-
tuu kevättalven aikana ja tapahtumasta 
tullaan tiedottamaan sekä L-piirin että 
Lions Club Posion omien verkkosivujen 
avulla.

LIONS BARENTS KONFERENSSI 
Posiolla 23.–25.5.2014

Muita tasakymmenvuosia L-piirissä vuonna 2014
• 50 vuotta LC Pelkosenniemi, perustettu 27.11.1964 

Kemiin aikanaan kolmantena Lionsklubina 12.2.1973 
perustettu LC Kemi / Meripuisto juhli pyöreitä 40-vuotisjuhli-

aan Merihovin Enkeli-kabinetissa 17.5.2013.

Mukaan juhlatilai-
suuteen olivat saa-
puneet juhlapuhu-

jaksi  piirikuvernööri Matti 
Mälkiä 7-vuotiaan tyttärensä 
Emman kera sekä edustajia 
kaikkiaan kolmen eri suku-
polven klubeista. Mukana oli-
vat nimittäin Meripuistoa pe-
rustamassa olleen LC Kemin 
Jari Heikkilä  ja Esa Frant 
sekä Meripuiston kummiklu-
bin Merenhelmen lionit Eija 
Karjula ja Liisa Blässar. 

Juhlakokouksen avasi ja 
osallistujat tervetulleiksi toi-
votti klubin presidentti Kari 
Kalttonen.
Oman klubin edustajia pai-

kalla oli 21. Heistä neljä 
perustajajäsentä Matti Hir-
velä, Ilmo Isotalo, Pekka 
Toivanen ja Vertti Vanha-
talo palkittiin perustajajäse-
nen 40-vuotisansiomerkillä. 
Klubiin 1973 liittynyt Paavo 
Isomaa sai 55 lionvuodestaan 
kansainvälisen Chevron-mer-
kin.

Juhlavuoden kunniaksi 
ja muistoksi klubi julkaisi 
tasokkaan juhlajulkaisun, 
jonka oli suunnitellut Ilmo 
Isotalo ja taittanut Kimmo 
Arstio. (KH)

LC Kemi / Meripuisto juhli 
40-vuotista taivaltaan

Pohjois-Suomen vanhin klubi 
täyttää huhtikuussa 60 vuotta
Lions Club Rovaniemi perustettiin kymmenen vuotta sodan 
tuhojen jälkeen johtotähtenään Rovaniemen ja koko Lapin 

henkinen ja taloudellinen jälleenrakentaminen.

kulauseen: WE SERVE – Me 
palvelemme mukaan Lions 
Club Rovaniemi on koko 60 
toimintavuotensa ajan har-
joittanut merkittävää ulos-
päinsuuntautuvaa toimintaa 
yhteiskunnan hyväksi.

”Vaikka lionismi alussa 
olikin jäsenistölle monessa 
suhteessa tuntematonta, en-
nakkoluulottomasti ryhdyt-
tiin kuitenkin toimimaan, 
koska kaikilla oli tunne siitä, 
että oli lähdetty hyvälle asi-
alle. Klubitoiminnan käyn-
nistämisessä hallituksella oli 
kova työ, kun Suomen oloi-
hin soveltuvia ohjeistoja ei ol-

lut ja kaikki järjestön pääma-
jasta saapuva materiaalikin oli 
englanninkielistä. Vaikeuksis-
ta kuitenkin selvittiin, varsin-
kin kun saatiin neuvoja liik-
keen silloisilta suomalaisilta 
toimihenkilöiltä ja etelässä jo 
toiminnassa olleilta klubeil-
ta. Klubin ensimmäinen pre-
sidentti ja sihteeri aukaisivat 
täällä umpiselle ne ladut, joita 
seuraten on sitten toimittu.” 

Viljo Tervahauta: 
LC-Rovaniemi 25 vuotta 

Lions Club Posio, Lomakeskus Himmerki ja Hotelli Kirikeskus 
toivottavat kaikki leijonat puolisoineen ja perheineen 
tervetulleiksi Lapin Taikamaahan Posiolle 23.–25.5.2014!

Juhlajulkaisussa käytiin 
Ilmo Isotalon, Pentti Hiu-
kan, Seppo Mäkitalon ja 
Petri Kittilän valokuvien 
höystämänä läpi klubin 40 
vuoden vaiheita, osallistu-
misia ja aktiviteetteja.

Piirikuvernööri Matti 
Mälkiä nimesi Kau-
ko Niemelän ”Vuoden 
Leijonaksi”  ansiokkaan 
aktiivisesta toiminnastaan 
kaudella 2012–2013 L-
piirin leijonakentässä. 

Piirin vuosikokous

Myös palvelu- ja va-
rainkeruuaktivitee-
tit ovat muuttaneet 

muotoaan vuosikymmenten 
aikana, mutta yksi perintei-
nen aktiviteetti on eräs Ro-
vaniemen seuratuimmista 
tapahtumista.
Jo vuodesta 1959 asti LC Ro-
vaniemi on järjestänyt vuosit-
taisen jäänlähtöveikkauksen 

Jäänlähtöveikkaus 
vuodesta 1959

Ounasjoen ja Kemijoen ris-
teyskohdassa. Jäänlähtöveik-
kaus on saavuttanut rova-
niemeläisten jakamattoman 
suosion, kevään tulon etene-
minenhän kiinnostaa kaikkia. 
Jäänlähtömerkin lipuminen 
Jätkänkynttilä-sillan alta 
jäätelien seassa on virallinen 
kevään alkamisen merkki Ro-
vaniemellä. 

LC Rovaniemi 
viettää 60-vuotis-
juhliaan Santa 
Claus -hotellissa 
5.4.2014. 
Tarjolla on juhlan arvolle 
sopivaa ohjelmaa, juhlavaa 
ruokailua erityisen arvo-
valtaisen osallistujajoukon 
läsnäolessa.
Toivotamme kaikki 
tervetulleiksi 
LC Rovaniemen 
60-vuotisjuhlaan!
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KTK-Tornio Oy www.ktk-tornio.fi

Leijonissakin tulee nyt 
täyteen 54 vuotta koko 
ajan 100% jäsenenä, 

toteaa rauhalliseen ja vaati-
mattomaan tyyliinsä L-piirin 
eittämättä yksi kokenein 
leijona, LC Sodankylän pe-
rustajajäsen, viime kesänä 90 
vuotta täyttänyt lion, opetus-
neuvos Kauno Laine. 

– Varsinkin nyt kun olen 
ehtinyt olla jo 30 vuotta eläk-
keellä ja leskenäkin yksin jo 
viisi vuotta. Puolisoni Eila 
oli myös opettajan tehtävis-
sä ja lapsia meille siunaantui 
kolme, poika ja kaksi tytärtä. 
Matti-poika on Rovaniemel-
lä, tytöistä Marja Raahessa ja 
Outi Kokkolassa. Lastenlap-
sia on seitsemän ja seuraavaa 
sukupolveakin kuusi. Tämä 
jälkikasvu on suurimmaksi 
osaksi ympäri maata ja maa-
ilmaa. 

Leijonia tarvitaan 
jatkossakin
Kauno muistelee klubin pe-
rustamisen alkuaikoja, jolloin 
Sodankylässäkin elettiin sel-
keästi vielä puutteen aikaa. 
Silloin erityisesti nuoriso oli 

– Se kyllä palkitsee omalla tavallaan! 
Se antaa hyvän mielen! Minulle Lions-

toiminta, sen periaatteet ja yhteis-
henki, on hyvin lähellä omaa ajatus-
kantaani ja siksi mieluista. Voimakas 
sosiaalinen eteenpäin kantava voima 
on pitänyt minut näin pitkään muka-

na kaikenlaisessa toiminnassa.  

Kannattaa olla Leijona!

avun kohteena. Kunnan asu-
tusrakennekin on muuttu-
nut, kun 50-luvun alussa oli 
vielä 30 sivukylää ja kirkon-
kylässä asukkaita vain 2000. 
Tänä päivänä kirkonkylässä 
on 6000-7000 asukasta sekä 
varuskunta. 

– Vaikka nyt elämme hy-
vinvointivaltiossa niin kyllä 
avustusjärjestöjä tarvitaan 
siitä huolimatta. Toiminta-
kenttää riittää, sillä eivät nuo 
viralliset auttajat ehdi joka 
paikkaan, eikä ole rahaa, ar-
vioi Kauno. Hänen mieles-
tään järjestöjen jäsenmäärät 
tekevät aina aaltoliikettä. On 
hyviä ja huonompia aikoja ja 
sukupolvien vaihtumisesta 
johtuvia lamakausia. Avun 
tarve kuitenkin säilyy, vaikka 
auttajien määrä välillä laski-
sikin. Leijonia tarvitaan jat-
kossakin niin kotimaassa kuin 
ulkomailla.

Kaunon mielestä Sodan-
kylän leijonat ovat koko toi-
mintansa ajan olleet kekseli-
äitä ja toimeliaita suunnaten 
apua aina sitä tarvitseville. 
Palvelumuodoista hyvänä 
esimerkkinä on klubin alku-

vuosilta perinteenä säilynyt 
laskiaisrieha. Paikallisessa 
laskettelukeskuksessa klubi 
tarjoaa koko perheelle osan 
ilmaista päivää rinteessä, on 
pulkkamäkeä ja hevosajelua 
lapsille jne. 

Lisäksi on tehty laadukas-
ta joululehteä, jonka myynti-

Kaunolle ahkera osallistu-
minen kokouksiin tarjoaa 
myös mieluista juttuseu-
raa. Niinpä hän on viime 
vuodet osallistunut oman 
klubin kokousten lisäk-
si myös lohkon, alueen 
ja piirihallituksen sekä 
valtakunnan vuosikoko-
uksiin. – Mikäs sitä on 
mennessä, kun on saanut 
olla terveenä ja kyyti on 
kokouksiin minulle aina 
tarjottu, kiittelee Kauno, 
joka hoitaa kuntoaan 
säännöllisesti lenkkeillen 
ja pyöräillen. 

Syksyn ensimmäinen 
piirihallitus kokoontui 

Rovaniemellä. Kokouksen 
aluksi kajautettiin Kau-

nolle, ahkeralle osallis-
tujalle, onnittelulaulu 

tervehdyksenä ja huomion-
osoituksena hänen kesällä 

viettämänsä 90-vuotis-
päivän johdosta.

palkkiot koululaiset ovat saa-
neet mm. retkitoimintaansa.

Tämän päivän suurim-
maksi kansan kohtaamista-
pahtumaksi on noussut Mar-
tin Pilkki, joka saa tuhannet 
ihmiset liikkeelle ympäri Lap-
pia ja Suomea aina ulkomaita 
myöten. Se on samalla koko 
seutukunnan yrittäjien ja seu-
rojen hieno yhteisponnistus, 
josta jokainen saa toiminnal-
leen sopivasti uutta potkua.

Työhuone  
kuin museo
Kun Kauno viime kesänä 
syntymäpäivähaastattelussa 
kuvaili omaa työhuonettaan 
museoksi, niin hän naurahtaa 
perustellen tuota kuvainnol-
lista ajatustaan vuosikymme-
nien aikana sinne kertyneellä 
valtaisalla tavaramäärällä. Sei-
nät, hyllyt ja laatikot kun ovat 
täynnä kaikenlaista kunnia-
kirjaa, palkintoa ja muisto-
lahjaa aivan käsittämättömät 
määrät. 

Varmasti jokainen palkit-
seminen on aina tuntunut 
hyvältä ja siinä mielessä ne 

on säilytetty omalla tavallaan 
merkittävänä asiana ”koti-
museon” kätköissä. Jos niis-
tä jotain pitää mainita niin 
ehkäpä nuo Lions-järjestöltä 
saamani korkeimmat arvos-
tuksen osoitukset, kotimai-
nen Lions-ritarin arvo ja 
ulkomainen Melvin Jones 
-jäsenyys. Samoin oman 
ammattijärjestöni minulle 
hankkima arvostuksen osoi-
tus pitkäaikaisesta työstä jär-
jestön luottamustehtävissä on 
opetusneuvoksen arvonimi 
vuodelta 1981. 

Kurittomuus 
huolestuttaa
Kauno on pitänyt kaikkia 
luottamustoimiaan tärkeinä, 
koska sitä kautta hän on osal-
taan voinut olla kehittämässä 
niin omaan ammattiinsa liit-
tyviä olosuhteita kuin myös 
kuntalaisten elinolosuhteita. 

– Tämä kaikki on oikeas-
taan hyvin linjassa myös aut-
tamistyöhön, jota lionit teke-
vät vapaaehtoisesti talkoillen. 
Siinä mielessä opettajan työ 
ja kaikki luottamustehtäväni 
ovat vieneet minut ihmisten 
pariin heitä eteenpäin aut-
tamaan – aina koulutiellä 
taapertavasta lapsesta aikui-
sen maailmaan. Opettajien 
ammattiliiton valtuuston ja 
hallituksen jäsenenä sain olla 
näköalapaikalla ja pysyin ajan 
tasalla sekä samalla saatoin 
myös vaikuttaa koulumaail-
man kehittämiseen, summai-
lee Kauno. 

– Sitä vaan ei tahdo mil-
lään sodankäynyt mies käsit-
tää, mikä koulumaailmassa 
on vinossa, kun koululuokas-

ta opettajan on itkien pois-
tuttava. Minun mielestäni 
opettaja ei saa hetkeäkään 
epäillä, kuka on se, joka pitää 
luokassa ”jöötä”. Sodankylä 
oli kuitenkin vielä minun 
virka-aikanani rauhallista 
maaseutua ja ongelmia oli 
lähinnä tuolla etelän ”huli-
nakeskuksissa”, pohdiskelee 
Kauno.

Tällainen tilanne ei voi 
Kaunon mielestä johtua pel-
kästään koulusta eikä opet-
tajista. Kysymys on koko 
yhteiskunnan ja kotien asen-
teiden vinoutumisesta. Ku-
rinpito ja lasten ohjaaminen 
kodeissa on karannut käsistä. 
Kun vanhemmilta on men-
nyt arvovalta, niin miten sitä 
voisi olla opettajalla? Pahinta 
on, kun jopa hallintoviran-
omaiset ovat unohtaneet, 
että opettajallakin on tiettyjä 
oikeuksia.

Vaikka 90-vuotiaalla elä-
kevuosiakin on kertynyt jo 
kolmekymmentä, niin aikoi-
naan vuosikymmeniä kun-
nanvaltuustossa ja kirkkoval-
tuustossa toimineena Kauno 
edelleen seuraa tarkasti mitä 
maailmalla, kotimaassa ja 
kotikunnassa tapahtuu. Esi-
merkiksi SOTE-uudistuksen 
sotkeminen kuntaliitosasiaan 
on hänestä hyvä esimerkki 
valmistelun osalta kesken-
eräisen asian liian nopeasta 
ja harkitsemattomasta läpi-
ajoyrityksestä.

Tähän kaikkeen onkin 
hyvä lisätä loppuun Kaunon 
sanoin: Kannattaa olla Lei-
jona! Se palkitsee ja antaa 
hyvän mielen!

Kuvat ja teksti
Kari Heikkilä
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Kohdataanko?
Ota sähköiset palvelumme käyttöön op.fi:ssä.

Yhdessä hyvä tulee. 

Voittajaksi valittiin 
Emilia Salmen työ 
Katajarannan koulun 

5A-luokalta. Sponsoriklubina 
toimi LC Rovaniemi Ounas-
vaara. Toiseksi arvioitiin Eli-
na Iivari, myös Katajarannan 
koululta, 6B-luokalta. Spon-
sorina LC Rovaniemi Ounas-
vaara. Kolmanneksi selviytyi 
Makarita Uwin työ. Hän 
on Vaaralammen koululta ja 
sponsoriklubina on LC Ro-
vaniemi. Piiri palkitsee kolme 
työtä pienin rahapalkinnoin: 
1. palkinto 50 euroa,  2. pal-
kinto 30 euroa ja 3. palkinto 
20 euroa. Voittajille on tieto 
menestymisestä toimitettu ja 
rahapalkinnon luovutukses-
ta on sovittu asianomaisen 
sponsorikoulun ja piirin kes-
ken.

Ahkeraa 
osallistumista
Tämä kilpailu on aktivoinut 
neljännesvuosisadan aikana 
noin sadasta maasta yli neljä 
miljoonaa ala-asteen viides- ja 

1. Emilia Salmi: ”Rauha on ihana asia, ei tarvitse miet-
tiä stressaavia asioita!”

2. Elina Iivari: 
”Rauha on asia, 
jonka kaikki 
haluavat joskus 
kokea. On 
kohtuullista että 
jokainen kokee 
rauhan ainakin 
kerran!”

3. Makarita Uwi: 
”Me kaikki halu-
taan rauhaa, jotta 
tulevaisuus olisi 
parempi!”

Palkittujen nuorten taiteilijoiden itse 
kirjoittamat ajatelmat rauhasta omien 
töidensä saatteiksi: Meidän maailmamme – 

meidän tulevaisuutemme
Piirin Rauhanjulistekilpailun kolme 

parasta työtä valittiin piirikuvernööri 
Raija Väreen johdolla 23.11.2013 

Piirikokouksessa Muoniossa.

kuudesluokkalaisten ikäistä 
lasta ottamaan piirtäen kan-
taa maailman rauhaan. Joka 
vuosi on kisassa ollut eri tee-
ma. Tänä vuonna teemana 
oli ”Meidän maailmamme, 
meidän tulevaisuutemme.”

Kilpailuun osallistuttiin 
piirin eri puolilla ahkerasti 
ja kouluilla suoritetun alku-
karsinnan parhaat työt lähe-
tettiin piiriin. Töistä koottiin 
myös paikallisia näyttelyitä  
julkisiin tiloihin. Näiden 
alkukarsintojen voittajiksi 
kertyi kaikkiaan 27 työtä, 
joista piirihallitus valitsi tuon 
kolmen kärjen. Rauhanjulis-
tetoimikunnan puheenjoh-
taja Terttu Alavuokila (LC 
Keminmaa / Neidonkenkä) 
haluaa osoittaa kiitoksensa 
klubeille arvokkaan rauhan-
työn tukemisesta.

Toimitukseen saapui alu-
eellisiakin työnäytteitä mm. 
Torniosta ja Tervolasta. Jari 
Piipponen LC Tervolasta 
lähetti alueensa parhaiksi 
arvioitujen töiden kuvat: La-

pinniemen Iida Mäki-Ison, 
Kaisajoen Eeva-Leea Kokko-
sen, Mattisen Jere Leinosen 
ja Louen Alisa Kaarnisen 
työt. 

Ninna Hokkinen Torni-

on Kivirannan koululta niin  
ikään esitteli kilpailun satoa, 
josta oli koottu näyttely kou-
lun käytävälle.
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Ensimmäinen vaihta-
rimme, Dianne, tuli 
USA:sta, San Diegos-

ta, ja hän viipyi meillä viikon. 
Hän oli reissussa kokonaisen 
kuukauden ja vietti yhden 
viikon Kemissä Lions-leirillä 
ja kaksi muuta viikkoaan eri 
puolella Suomea eri perheis-
sä. Dianne oli San Diegossa 
mukana Leo-toiminnassa ja 
klubissaan varapresidentti. 
Toinen vaihtarimme, Vit-
toria, tuli Italiasta, ja hän 
asusti meillä kaksi viikkoa ja 
kolmannen viikon hän vietti 
toisessa rovaniemeläisessä per-
heessä. Hänen isänsä toimii 
Lions-toiminnassa ja heidän 
perheessään majoittuu joka 
kesä muutamia Lions-nuoria.

Uusia kokemuksia ja 
nähtävyyksiä
Molemmat vaihto-oppilaam-
me olivat meillä kesällä läm-
pimien päivien ja valoisien 
kesäöiden aikaan. Kokemuk-
set olivat mukavia ja intensii-
visiä! Olimme suunnitelleet 
joka päivälle retken tai pientä 
ohjelmaa kotitoimien lisäksi 
ja itse asiassa opimme samal-
la itsekin paljon paikallisista 
nähtävyyksistä lisää. Kävim-
me mm. huskyparkissa kat-
somassa huskyjen kesäelämää, 
Napapiirillä Joulupukkia ta-
paamassa, porotilalla, Ou-
nasvaaran nähtävyyshissillä, 
Levillä tunturissa, Torniossa 
vesitornissa näkymiä ihai-
lemassa, Kukkolankoskella 
ihmettelemässä Ruotsin ja 
Suomen välistä jokirajaa, Ra-
nuan eläinpuistossa, tivolissa, 
laavulla makkaranpaistossa, 
elokuvissa... Jokaisella reissul-
la oli mukana yksi tai useam-
pi omista nuoristamme, niin 
että vaihtarilla oli ikäistään 
seuraa. Keskustelimme eng-
lanniksi ja pienen alkukan-
keuden jälkeen se sujui hie-
nosti. Ja koska oli tietenkin 

Kun aamujuna saa-
pui Rovaniemen 
asemalle ja etsis-

kelin junasta tulossa olevaa 
vierastamme, oli ensikoh-
taaminen hämmentävä. 
Lions-vaihdon sivuilla vie-
raamme oli esitellyt itsensä 
erittäin sujuvalla englannin 
kielellä. Nyt junassa kohda-
tessamme meillä ei yllättä-
en juuri ollutkaan yhteistä 
kieltä, sillä vieraamme ei 
tuntunut puhuvan englan-
tia montakaan sanaa.

Kädet jatkavat 
kielitaitoa
Myöhemmin kävi ilmi, 
että hakemuksen oli täyt-
tänyt Petron isosisko, joka 
oli opiskellut oikeustiedet-
tä Englannissa.  Kahdessa 
viikossa hänen englantinsa 
elpyi hämmästyttävästi ja 
sitä mitä ei aina ymmärret-
ty kielellisesti avustettiin 
käsin ja ilmein.  Face to face 
-tilanteessa  suora kommu-
nikaatio onnistuu merkilli-
sen hyvin vaikka sanat eivät 
aina riittäisikään.

Vieraamme oli nuo-
ri ukrainalaispoika Petro 
Kohut Lvivin kaupungista. 
Se on noin 800 000 asuk-
kaan kaupunki, joka on 
perustettu 1200-luvulla. 
Kaupungin vanha keskusta 
on Unescon maailmanpe-
rintökohde.

Vieras valloitti 
perheen
Petro valloitti koko meidän 
perheemme hymyllään, 
ystävällisyydellään ja avoi-
muudellaan. Urheilullinen 
poika heräsi aamulla kuu-
den aikoihin ja kävi noin 
tunnin aamulenkillä ennen 
aamiaista. Kotikaupungis-
saan hän harrasti vesipal-
loilua ja kilpatanssia. Jäl-
kimmäisestä taidosta saivat 
nauttia myös perheemme 
naispuoliset jäsenet, sillä 
hän järjesti vierailunsa ai-
kana tanssinopetusta olo-
huoneessamme.

Rovaniemen kesäpassi 
oli mainio väline tutustut-
taa vieras Rovaiemen seu-
dun matkailukohteisiin. 
Myös itse hämmästyin 
sitä, kuinka monipuoli-
nen tarjonta Rovaniemellä 
ja lähiympäristössä oikein 
onkaan. 

Mari, Vittoria ja Arto seurasivat tarkasti poron ruokailua Levillä tunturissa.

Rovaniemellä napapiirin ylitys tehtiin porukalla, Vitto-
ria (vas.), Rosa, Mari, Arto ja Toni.

Varhainen aamuhetki; 
Seija ja Usva aamupuuhis-

sa ja Petro jo palaamassa 
varhaiselta lenkiltä.

Isäntäperheiden Lions-nuorisovaihtokokemuksia
Nuorisovaihdon isäntäperheen 

ANTOISA KESÄ
Kotonamme on vieraillut kahtena kesänä Lions-nuoria ulkomailta. 
Perheeseemme kuuluu meidän vanhempien lisäksi kolme nuorta 
aikuista, joista nuorin asuu vielä kotona ja nuorelle vaihtarille löytyi 
näin luontevasti tila ja mahdollisuus tulla kylään. 

loma-aika, valvoimme myö-
hään ja nukuimme aamulla 
pitkään – ja silti aikaa riitti 
iloiseen yhdessäoloon.

Antoisaa 
kansainvälistymistä
On ollut hienoa nähdä miten 
nuoret ovat hyvin samanlaisia 
kaikkialla maailmassa ja ilo 
seurata, kuinka he sopeutui-
vat suomalaiseen perheeseen 
ja käytäntöihin. Uusien ys-
tävien saaminen eri puolilta 
maailmaa on ollut antoisaa ja 
pidämme yhä yhteyksiä, pää-
osin Facebookin avulla.
Suosittelemme lämpimästi 

Lions-nuorisovaihtoa, sillä 
se on oivallinen ja helppo 
tapa olla osa kansainvälistä 
maailmaamme. Lisäksi se on 
nuorelle edullinen tapa tutus-
tua erilaisiin kulttuureihin ja 
saada uusia ihania ystäviä ja 
saada jännittäviä matkakoke-
muksia. Kannustan tulemaan 
rohkeasti mukaan Lions-nuo-
risovaihtotoimintaan! 

Arja Hemmi
Rovaniemi

Maailma tulee 
isäntäperheen kotiin
Ystävyyttä, elämyksiä, ajatuksia ja ymmärtämystä. Näitä kaikkia 
saa isäntäperhe suoraan kotiinsa. Viitseliäisyys palkitsee vaivan ja 
tarjoaa parin viikon tehokurssin toisesta kulttuurista. Samalla 
käsittää paremmin oman paikkansa maailmassa.

Vieraan kanssa luonnollisesti 
istuttiin nuotiolla, paistettiin 
makkaraa ja ihailtiin Lapin 
kesää.  Toki sääsketkin tulivat 
tutuiksi, mutta nehän ovat 
kesä-Lapin osa, jota ilman 
kokemus ei ole täydellinen.

Netti pienentää 
maailman
Petron perheen kanssa olim-
me yhteydessä Skypen kautta. 
Näin myös vanhemmat ja si-
sarukset tulivat tutuiksi. 

Aivan liian nopeasti oli-
vat jäähyväiset edessä.  Petro 
viihtyi jopa niin hyvin, ettei 
olisi halunnut lähteä kansain-
välisten nuorten leirille Kai-
nuuseen, mutta hänen van-
hempansa edellyttivät sitä. 
Näin jälkikäteen ajatellen 
varmasti viisas ratkaisu, sillä 
ilman tuota nuorten yhteistä 
kokemusta elämys  Suomesta 
olisi varmasti jäänyt puutteel-
liseksi. 

Jäähyväiset ovat aina vai-
keat, niin nytkin. Erinomai-
sesti sujuneen yhteiselon 
jälkeen ei ole helppo erota. 
Kaipaus jää, mutta elämä 
jatkuu.

Vierailun jälkeen erityises-
ti meidän nuorisomme on 
pitänyt säännöllisesti Petron 
kanssa yhteyttä Facebookis-
sa.  Sykähdyttävää oli nähdä 
hänet palvelun  kuvassa va-
rusmiesvaatetuksessa.

Isännyys palkitsee
Itse olen Petron vierailun 
jälkeen seurannut Ukrainan 
tapahtumia aivan eri kiin-
nostuksella kuin aiemmin.  
Ja siinä maassahan kyllä 
edelleen tapahtuu.  Petron 
kertomusten pohjalta näitä 
tapahtumia ymmärtää nyt 
paremmin ja osaa asettaa ta-
pahtumat asiayhteyksiinsä.

Meidän kokemuk-
semme perusteella isän-
täperheenä oleminen on 
loistava mahdollisuus niin 
vanhemmille kuin perheen 
lapsillekin.  Maailmankuva 
avartuu, saa uusia ystäviä 
eikä välttämättä tarvitse 
matkustaa minnekään.

Teksti ja kuva:
Ilkka Ulkuniemi
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Haimme Büsran Ou-
lun juna-asemalta 
7.7.2013 aamuyön 

tunteina. Oulusta matkaa ko-
tipaikkaamme Taivalkoskelle 
oli vielä pari tuntia. Taival-
koskelle saavuttuamme ja  
pienen lepohetken jälkeen 
tutustuttiin paikallisiin olo-
suhteisiin.

Vauhdikasta 
vaihtelua  
perhe-elämään
Büsra osoittautui heti so-
siaaliseksi ihmiseksi. Eng-
lannin kielen taito oli hyvä 
ja kommunikointi onnistui 
erinomaisesti. Meidän per-
heessämme on kolme nuorta 
ja nuorison kanssakäyminen 
toimi alusta asti hyvin. Li-
säksi Büsra tutustui useisiin 
muihin nuoriin kuntamme 
alueella.

Tervetuloa mukaan 
– näin pääset 
isäntäperheeksi!

Tällä aukeamalla on kolmen eri perheen 
kokemuksia isäntäperheenä toimimi-
sesta. Kenelläkään ei ole tuosta ajasta 

mitään negatiivisia kokemuksia – päinvastoin! 
Erityisesti perheille, joissa on murrosikäisiä 
lapsia, tämä on loistava tilaisuus tarjota heille 
kansainvälinen kokemus erilaisesta kulttuurista 
saapuvan nuoren kautta. 

Meillä L-piirissä on ensi kesänä viikon mittainen lions-nuorisoleiri ja meille tulee 
noin 30 nuorta eri puolilta maailmaa. Tarkoituksena on, että nuoret sijoitetaan isän-
täperheisiin sekä ennen yhteistä viikon leiriä, että leirin jälkeiselle ajalle. Leiri pidetään 
Vanttausjärven maisemissa 19.–27.7.2014. Isäntäperheitä tarvitaan kahden viikon 
jaksoina ennen yhteistä leiriä 5.–19.7.2014 sekä leirin jälkeen 27.7.–10.8.2014. 
Isäntäperheenä voi toimia kumpanakin jaksona, jolloin myös nuori vaihtaa perhettä. 
Vanttausjärvi on noin 60 kilometriä Rovaniemeltä itään päin. Tarvitsemme ennen 
yhteistä leiriä 30 perhettä ja leirin jälkeen noin 8 perhettä.

Tarkemmat käytännön ohjeet ja tiedustelut isäntäperheeksi haluaville saatte otta-
malla yhteyttä:

Jarmo Jokelainen, puh. 044 5351 215, jarmo.jokelainen@lions.fi

Kuusamon Kitkan 
Pitkäsaaressa Büsra, 
Suvi ja Marika yrit-
tivät kalaa, mutta 
tällä kertaa ei kala 
ollut syönnillään.

Taivalkosken terveyskeskukseen tutustumisen yhteydessä johtava lääkäri esitteli ystä-
vällisesti tunnin verran talon toimintoja tulevalle lääkärille Büsralle.

Hyisen eksoottista 
jäätuolitunnelmaa 
Rovaniemen jääluolassa.

Büsra halusi ehdottomasti 
auttaa tiskauksessa,

kun sitä mökkioloissa 
Kitkalla tehtiin ”vanhalla 

menetelmällä”.

Isäntäperheiden Lions-nuorisovaihtokokemuksia
Turkista Lapin lumoihin
Heinäkuussa 2012 saimme perheeseemme Lions-vaihdon kautta 
nuoren naisopiskelijan Turkista. Büsra Cangüt oli tuolloin vajaa kak-
sikymppinen lääkäriopinnot aloittanut nuori nainen. Büsran koti ja 
perhe ovat Bursassa, joka on Turkin neljänneksi suurin kaupunki. Kau-
punki sijaitsee lähellä Büsran opiskelukaupunkia Istanbulia.

Vaikka nuorisovaihdon oh-
jeissa on, että vaihdokille 
tarjotaan normaalia perhe-
elämää, tuli tästä kahdesta 
viikosta kohtuullisen vauh-
dikas. Kävimme tietenkin 
Napapiirillä Joulupukin luo-
na ja samalla reissulla Ranu-
an eläinpuistossa. Yksi mie-
leenpainuvimmista asioista 
Büsralle oli varmaan Kitkan 
saaressa käynti ja siellä ni-
menomaan saunominen ran-
tasaunassa. Kerkesimme olla 
Rukalla pari päivää hiihtäjien 
leirillä, Büsra paremminkin 
huoltopuolella.

Ikimuistoinen 
kokemus nuorille
Büsra viihtyi perheemme 
parissa kaksi viikkoa ja aika 
kului nopeasti. Hänellä jatkui 
vielä Suomen turnee yhden 

viikon leirillä Outokummus-
sa, jossa oli Lionsnuoria ym-
päri maailmaa.  

Nuorisovaihto on nuorille 
ikimuistoinen kokemus. Mei-
dän Satu-tytär lähti samaisena 
heinäkuuna vaihtoon Italian 
Nardòon. Nuorisovaihto 
osoitti, että nuoret ympäri 
maailmaa ovat hyvin saman-
laisia. Ja mikä mukavinta,on 
yhteyttä pidetty vaihdon jäl-
keenkin, lähinnä Facebookin 
välityksellä.

Suosittelen lämpimästi 
nuorisovaihtoa kaikille, joilla 
on suunnilleen parikymppisiä 
nuoria kotona.

Markku Paloniemi
Lions Club Taivalkoski

Büsran englanniksi kirjoittama kirje. Hän kertoo pitävänsä paljon Suomesta ja suo-
malaisista ja on kiitollinen lioneille mahdollisuudesta tulla vierailulle. Hänen mie-
lestään leiri ja aktiviteetit oli hyvin järjestetty ja hän kertoo saaneensa paljon uusia 
ystäviä. Isäntäperhe saa myös kiitokset vieraanvaraisuudestaan.

Büsra Cangüt
Istanbul / Turkey

Hello,
I am Büsra Cangüt.  I am from Turkey.  
I went Finland via opportunity that 
was given from Lions club. It was my 
first experience to go another country 
alone. I was quite worried about my host 
family but when I met with them, all my 
worry was gone. I really like Finland and 
Finnish people. They were all very helpful. I am really thankful for my host family, they really spent effort to show me their culture and country. Camp was also great, they were well organized. And all activities was great and I make a lot of very good friendships and we still keep in touch with them. Even we met some of them after camp. They were all kind to me. 

So I am really thankful for Lions that gave me this chance and my host family that was really kind and hospitable.
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Nyt oli jotostelussa 
haastetta yllin kyl-
lin, sillä viitoitettu 

polku virtasi vuolaana sula-
vesiä ja sohjolumia oli kiveli-
össä paikoin puolikin metriä. 
Tunti kului hikiseen nousuun 
ja puolitoista ”sulavaan” alas-
tuloon. Lämpötila keikkui 
lukemissa +20 C°, joten ylä-
päätä hiosti ja alapäätä jääti. 

Huipulla odottivat mait-
tavat eineet ja huikaisevat 
näkymät niin tunturien yö- 
kuin päiväpuoleen. Ei liene 
Lapissa monta kaltaistaan 
paikkaa, jossa silmä näkee au-
tereisella kelillä penikulmien 
päähän joka ilmansuuntaan. 
Huipulla on vanha palovar-
tijan maja kaksine petipaik-
koineen. Akkunasta avartuu 
näköala yli koko vanhan 
Sompion, nykyisen Lokan 
altaan ja Vuotson kanavan. 
Kelpaa siinä maisemassa pai-
nua yöpuulle.

Kovia kokenut 
tunturi
Nattasten Pyhälakea kattavat 
eriskummalliset kivimuo-
dostumat. On kuin kivisiä 
patjoja olisi pinottu pääl-
lekkäin, jolloin on syntynyt 
suorakulmaisia, suunnilleen 
pienen talon kokoisia kivi-
rakennelmia.  Ei ihme, että 
siinä oli vanhan Sompion 
pyhistä pyhin. Paulaharjun 
sanoin sen lakea ”komottivat 
vielä monet valtavat kivipat-
saat ja tummat pahtaseinät. 
Kivimuodostumat tai ”limp-
pukasat”, ovat itse asiassa too-
reiksi kutsuttuja rapautumis-
jäännöksiä, jotka koostuvat 
kivilajiltaan vaaleanpunaises-
ta ja tasarakeisesta graniitista. 
Graniitille on tyypillistä suo-
rakulmainen rakoilu, joka on 
osaltaan vaikuttanut toorien 
muotoihin. 

Ne näyttävät läheltä kat-
sottuina heikkotekoisilta ja 
hatarilta kalliorakennelmilta. 
Tosiasiassa ne ovat graniit-
tisen kallioperän kaikkein 
kestävimpiä osia, jotka ovat 
jääneet jäljelle kohomuo-
toina, kun ympärillä oleva 
heikompi kallioperä on aika-
kausien kuluessa rikkoutunut 
palasiksi. Kulutusta ovat aihe-
uttaneet muinoin alueen yli 
virranneet mannerjäätiköt, 
niistä lähteneet vuolaat sula-

LC Rovaniemi / Pöyliön kausi päättyi taivaita syleile-
västi, kun kahdeksan potraa leijonaa kapusi Saariselän 

etelälaidan kuululle Sompion metsäsaamelaisten 
tärkeimmälle palvospaikalle. Siellä vaihdettiin 

presidentin nuija ja käädyt jo kauden 2008 päätteeksi, 
joten seurattu jälki oli vielä tuore.

Pyhä-Nattasen valloitus

misvirrat ja aina nykypäivään 
asti jatkunut pakkasrapautu-
minen. Suurimat toorit ovat 
7–9 metriä korkeita ja 40–50 
metriä pitkiä ja leveitä. Lähes 
yhtä korkeita tooreja esiintyy 
myös Vuotson eteläpuolella, 
Riestovaarassa. Myös muual-
la Lapissa erikoisen muotoisia 
kallioita ja niiden rapautu-
misjäännöksiä on pidetty sei-
toina, kuten Kittilän Pokassa 
olevaa Taatsinseitaa ja Ylläk-
sen lähellä olevaa Äkässaivon 
seitakalliota.

Maiseman  
muisti
Samuli Paulaharju sanailee 
Sompio-kirjassa (1939) si-
vumäärin ihastustaan laelta 
avautuvaan näkymään ja lu-
ettelee jokaisen horisontissa 
siintävän tunturin. ”Katsot 
kohti koillista ja itää – koko 
maan ääri on tuntureista 
rakennettu.”  Samalla hän 

intoutuu kuvaamaan yksi-
tyiskohtaisesti sompiolaisten 
vivahteikasta elämää. Teos 
huokuu historiaa, johon jo-
kaisen alueella vaeltavan toi-
voisi perehtyvän.

Pyhälaen etelätyvellä piir-
tyy yhä Sompiojärven pyöreä 
ääriviiva. Järven kymmenestä 
laskupurosta saattoi entisai-
kaan padota suuret kutuka-
lansaaliit. Pyhä oli järvikin ja 
uskomusten mukaan moni-
pohjainen. Järven eteläosassa 
oli myös tyynymäiseksi ku-
lunut graniittinen Akankivi, 

jolle vanhakansa tapasi antaa 
uhrinsa.  Kiven eteläpuolel-
ta alkoi ennen Vuotosta ka-
pea, silmänkantamattomien 
aapojen ja rämeiden läpi 
mutkaileva Mutenianjoki. 
Siinä oli myös Luusuankent-
tä kala-aittoineen. Samaa 
nousua Sompiojärvelle sau-
voivat jo kivikauden asujat 
ja varhaisen metallikauden 
metsästäjät. Nämä kaivoivat 
pyynti- eli viepperhautoja 
hiekkamelloille, joilla metsä-
peurat tapasivat palkia. Kalan 
ohella majava ja metsäpeura 
pitivät saaliina pintansa aina 
1800-luvulle asti. Tiettävästi 
Suomen viimeiset vanhaa pe-
rua olevat villipeurat kaatui-
vat Saariselällä luotiryöppyyn 
vuonna 1914. 

Sompiojärven luusuan 
tuntumassa, Mutenianjoen 
itäpuolella, oli matalan kum-
mun päällä Juikenttä, jossa 
vielä 1500-luvulla kolmen 

Etusivun kuva: 
Pöyliön leijona Kauko Tapio sauvoo viime met-
rit Pyhä-Nattasen huipulle. Taustalla 
siintää maineikas Sompiojärvi ja taivaanran-
nassa Lokan tekoallas. 
Kuva: Hannu Kotivuori 18.5.2013

Vain taivas rajana. Pöyliön leijonat Pyhä-Nattasen 
lakipisteessä. Vasemmalta Timo Salminen, Hannu Koti-
vuori, Kimmo Kivijärvi, Kauko Tapio, Peter Johansson, 
Simo Laulajainen ja Veikko Keinänen. Kivelle kapusi 
myös klubin kiertopalkinto. Kuva: Pertti Rantakokko

maan verottajat ja kauppiaat 
kävivät metsälappia tapaa-
massa. Paulaharju arveli sitä 
kaiketi vanhan lovinoita Tur-
vasen kentäksi, koskapa mer-
kitsi sen kartalleen samoille 
seutuville.  Samaa Sompio-
järven luusuan seutua oli 
myös Vanhakenttä eli Juitsa. 
Arkeologisissa kaivauksissa 
vuosina 1961–1965 Juiken-
tästä löytyi mm. kodanpoh-
jia, palvosmenoihin viittaava 
luu- ja löytökerrostuma sekä 
monenlaista muuta esineis-
töä. Kapineet kertovat kes-
kiajan pyytäjien vaihtaneen 
Sompion arvotavaraa, tur-
kiksia, lihaa ja kalaa Karjalan 
koruihin ja Keski-Euroopan 
ruokailuveitsiin. Laajat olivat 
tuolloin Sompion selkoset ja 
yhteydet.

Sompiojärven pohjoisran-
nalle jalkautui myös Ruijan 

reitti, Jäämerelle 1800-luvulla 
vaeltaneen kansan kulkukei-
no yli Saariselän tuntureiden. 
Tuhannet toivorikkaat sau-
voivat Kitistä, Luiroa ja Mu-
tenianjokea  Sompiojärvelle. 
Sieltä he hiihtivät tai saapas-
telivat tunturien yli Ivalonjo-
elle, olipa jumalanilma tuulta 
tai tuiskua. Kaikki paremman 
huomenen toivossa kulkeneet 
eivät taivalta jaksaneet, vaan 
eksyivät ja uupuivat korpeen. 
Nyt tuo kultamaillekin vienyt 
polku on viitoitettu ja pitkos-
tettu, oikea repputuristien 
toivioreitti.

Etäämmällä kaakossa 
piirtyy terävänä Kussuolin-
kivaaran hahmo. Kallion 
muoto johtuu siitä, että se on 
kivilajiltaan hyvin emäksistä 
tulivuorikiveä, joka poikkeaa 
selvästi alueen muista graniit-
tisista ja gneissisistä kallioista. 
Vanha ”jumalten asuinsija” 
sekin ja yhä siellä seisoo pui-
nen kalapatsas kivenkolossa 
menneistä muistuttamassa. 
Vastikään edesmennyt Kemi-
joki Oy:n ympäristövastaava 
Olli Nenonen tapasi viedä 
tuolle puuseidalle osan Mu-
tenian rantamilta pyytämis-
tään kaloista. Mutenia onkin 
viimeisiä säilyneitä kyläsiljoja 
vanhasta Sompiosta. Ennen 
mahtavat Riesto ja Korvanen 
hukkuivat viimeistä pirt-
tiä myöten Lokan altaaseen 
1960-luvun lopulla.

Tarinoiden maa
Sompiota asuttivat muinoin 
sellaiset suvut kuin Suas, 
Musta, Vuolappi, Turvanen, 
Kurisia, Keitsa, Arapää, Suik-
ki  ja Sakkanen. Mitä mahtai-

sivat altaasta ajatella kuulut 
lovinoidat Akmeeli ja Tur-
vanen? Tarinoiden mukaan 
Turvanen liikkui äijänä ki-
veliössä, mutta kävi alamaa-
ilmassa kalana. Kävipä hän 
kerran haukena Kemissä kat-
somassa miksi lohi ei nouse, 
ja purki sieltä kalapadot. Ak-
meeli Antereeus puolestaan 
pärrytti rumpuaan ja vaipui 
loveen. Vaimo ei muistanut 
kutsuloitsun sanoja, mies 
mätöi ja haudattiin Sompio-
järven rannan hiekkakum-
puun, Hietaojan suuhun. 
Vaimo muisti Akmeelin van-
nottamat herätysloitsun sanat 
vasta 30 vuotta myöhemmin. 
Akmeelin hahmo nousi vielä 
maasta, mutta vajosi samoin 
tein tomuna takaisin.

Näillä selkosilla otettiin 
ensiaskeleita kristinuskoon 
1600-luvun puolivälissä, 
mutta uusi usko varmeni vä-
elle toden teolla maaliskuussa 
1670. Silloin julmasanainen 
pappi Gabriel Tuderus saar-
nasi Sompion metsäpaka-
noille ja vaati luopumaan 
vanhoista jumalista. Uusien 

tapojen ja uskon juurtumi-
nen kesti vielä sukupolven 
tai kaksi. Kun Metsä-Lappiin 
tallautui uudisasukkaita, al-
koivat vähät metsäsaamelaiset 
sulautua tulokkaisiin. Paula-
harjun sanoin siitä lähtien 
”nahkoihin kääräisty korpi-
sielu liikkui lannan saroissa.”

Epilogi
Niin palasivat virkistyneet 
leijonaveljet omalle kotasa-
vulleen, GTK:n Vuotson tu-
kikohtaan, lämmittivät sau-
nan, einehtivät sekä katsoivat 
Suomen menestystä jääkie-
kossa ja euroviisuissa. Noilla 
rintamilla kirjattiin tappioi-
ta, mutta kaverusten elo sai 
korpivaelluksesta odotettua 
lisäpotkua. Hyvä oli katraan 
käpertyä yösydännä peiluksil-
le, päivän moninaisten pon-
nistusten uuvuttamina.

Peter Johansson & 
Hannu Kotivuori
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Runsaasti tiivistä 
historiatietoa si-
sältävä matkaker-

tomus valloitusretkestä 
satojen miljoonien vuo-
sien muovailemiin kallio-
maisemiin oli suorastaan 
hengästyttävä kokemus 
turvallisesti tuolissa istu-
enkin. Samalla se synnytti 
ajatuksia ja mietteitä siitä, 
miten olemattoman pie-
ni onkaan meidän muu-
taman tuhannen vuoden 
historiallinen aikamme 
tai ihmisen parhaassakin 
tapauksessa 100 vuoden 
ikä. Tässä vertailussa tuo 
yhden päivän valloitus-
retkeen käytetty aika ja 
energiamäärät tuntuvat 
äkkiseltään tosi mitättö-
miltä. 

Kuitenkaan ne eivät 
suinkaan ole vähäpätöisiä 
tai merkityksettömiä lio-
nien ja heidän oman klu-

Leijonaveljet Timo 
Salminen ja Kauko Tapio 

patsastelevat Pyhä-Nat-
tasen graniittijärkäleel-
lä. Tyynymäinen muoto 
on syntynyt heikomman 

kiviaineksen rapautuessa 
kovan graniitin rakosista. 

Kuva: Peter Johansson

LC Rovaniemi / Pöyliö
24 jäsentä
Perustettu 12.01.1977
Presidentti Jari Lampela
Sihteeri Timo Salminen
Rahastonhoitaja Jouni Hilke

Aktiviteetit

• Kalansavustus
• Kolmosten kummius
• Talviarpajaiset
• Äijäjumppa

Hyvät veljet leijonat 
ovat hentoinen apu, 
kun perheen viltti-

ketjussa tuhisevat tarmok-
kaat kolmoset. Nyt kaikissa 
perheen toimissa tarvitaan 
käsipareja kolminkertaisesti. 
Jos on ilo lapsista suuri, niin 
myös hoivantarve ja huoli.

Leijonavaarit hankkivat 
aluksi tuplarattaat, sillä yk-
kösvaunu jo oli yhtä pieno-
kaista varten valmiina. Pientä 
pesämunaa on myös koottu 

tilille satunnaiskuluja varten. 
Antamamme apu on vain 
pieni symbolinen ele, mutta 
ehkä se kannustaa vanhempia 
jaksamaan.

Sielun silmin voi nähdä 
miten parin vuoden kuluttua 
pihapatiolla singahtelee eri 
suuntiin kolme kolmipyöräis-
tä. Vilkkaasti siinä saa huol-
taja vipeltää, jos kirmailut 
hyppysissään pitää. Avuntar-
ve ei tyssää kasvun myöhem-
missäkään vaiheissa. Pienten 

kätösten ja vikkelien jalkojen 
kasvutarpeelle voi ukkolau-
ma ojentaa auttavat kätensä 
ja avittaa tulevaa polvea elon 
alkuun. Leijona-aktiviteetti 
tämäkin, jos mikä.

Hannu Kotivuori
LC Rovaniemi/Pöyliö

Sohvalla istuvat järjestyksessä vasemmalta oikealle: Leevi, Helmi ja Leo Lahtinen.

Kolminkertaisesti 
kaivatut

LC Rovaniemi Pöyliön yksi autuaimmin siunattu 
aktiviteetti on harvinaislaatuisten kolmosten kummius. 

Syyskesällä 2013 pullahti Rovaniemellä maailmaan 
kolme sisarusta – kaksi poikaa ja tyttö. 

Parasta mahdollista hengen 
luontia – loistavaa Pöyliö!

Toimituksen kommentti oheisen valloituksen voimasta:

binsa kannalta. Nuo ponnis-
telut ja yhdessä vietetty aika 
ovat huipputärkeitä paitsi 
samoajan omalle, myös klu-
bin elämälle. Juuri tällainen 
yhdessäolo ja läheinen kans-
sakäyminen ovat kaikkein 
parasta klubin yhteenkuulu-
vuuden rakentamista ja hen-
gen luontia. Näinä kiireen ja 
stressin läpilyöminä aikoina 
tarvitsemme yksilöinä 
”akkuihimme” ter-
vettä lisävirtaa 
elämässä jak-
s a m i s e e n . 
Sitä kaut-
ta puhtia 
k e r t y y 
m y ö s 
y h t e i -
seen jak-
samiseen 
ja vahvaan 
iloiseen toi-
mintaan – klu-
bien hyvinvointiin 

ja kasvuun. Juhlapuheet 
ovat vain puheita. Tarvi-
taan tekoja – tässä mallia 
kansainvälisen teeman 
Follow Your Dream – 
oman unelman seuraa-
miseen antoi LC Pöyliö.

Kari Heikkilä

Pyhä-Nattasen lakea kruunaavat 
toorit eli satojen vuosimiljoonien 

rapauttamat graniittipaadet. 
Edessä maisemaa ihastelevat Simo 

Laulajainen ja Peter Johansson. 
Vastapäistä kiveä valtaavat Timo 

Salminen ja Pertti Rantakokko. 
Kuva: Hannu Kotivuori 18.5.2013
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Wanha Karkko – Luiron helmi

Ylväänä katselee Wanha Karkko Luiron törmältä.

Sisällä vallitsi lämmin ja leppoisa tunnelma.
Vasemmalta Aarne Pesonen, Anneli Jaakkola, Lauri ja 
Kaisa Akola LC-Kemijärvi, Heikki Honkanen Maila 
Pyhäjärvi, Leena ja Antero Välitalo LC-Rovaniemi, Kari 
Tallavaara, Arto Tallavaara ja Juhani Jaakkola. 
Kameran takana Matti Hulkko.

K lubin ns. vaihtokoko-
us ja vihtatalkoot pi-
detään parhaimpaan 

kesäaikaan yläkuun aikoihin 
sopivassa paikassa. (Yläkuu 
ehdoton, sillä vain silloin 
tehdyt vihdat kestävät.)

Viime kesänä paikkana  
oli Reino ja Rauni Alata-
lon kesämökki Vojakkalassa. 
Vihtamestariksi tituleerattu 
Reino on usein varmistanut 
oikean ajankohdan. Näin oli 
tälläkin kertaa ja hän oli myös 
keräillyt isot kasat vihdan al-
kuaineita talkooväelle mökki-
pihan nurmikolle. Opit vih-
dan tekoon klubilaisille kävi 

Vihtoja koko talveksi omaan käyttöön 
tai lahjaksi. LC Tornio / Pudas on vihtoja 

rakennellut jo vuosikymmeniä –  
ensin aktiviteettina myyntiin ja nyt jo pari 

vuosikymmentä veteraanien käyttöön 
palvelutalolle, nykyisen Saarenvireen 

asukkaille.

antamassa näillä samoilla tan-
tereilla edesmennyt kunnal-
lisneuvos Kalle Grönholm 
yli kaksikymmentä vuotta 
sitten.

Rattoisaa 
yhdessäoloa
Päivä kului jutustellessa ja 
vihtoja kasaillen ja välillä 
juopastiin kahvit ja nautit-
tiin lohileivistä ja muista 
pöydän antimista. Paistel-
tiinpa lopuksi vielä makkarat 
nuotiolla. Muutaman tunnin 
yhdessäolon tuloksena orrella 
roikkui noin 60 komeaa vih-
taa odottamassa kuivatusvai-

hetta. Lions-palvelupäivänä 
ne sitten käydään luovutta-
massa veteraanien ja palvelu-
talo Saarenvireen asukkaiden 
käyttöön suolattuna ja banaa-
nilaatikoihin pakattuna.

Vihdan teon niksit
Yläkuu on se aika, joka kalen-
tereihin on merkitty ensim-
mäisenä neljänneksenä ja ku-
vasymbolissa musta puolikas 
on vasemmalla. Esimerkiksi 
heinäkuun 8. päivän tienoilla.

Mennään metsään ja va-
litaan rauduskoivu. Siinä on 
iso sahalaitainen lehti ja siitä 
tulee kestävä vihta omaan 
käyttöön. Se kestää oikein 
käytettynä jopa kymmenen 
saunomiskertaa.

Hieskoivussa on pikku-
sahalaitainen, pyöreämpi leh-
ti. Parhaat vittakset sidontaan 
saa maasta nousevasta noin 
metrisestä nuoresta hieskoi-
vunvesasta. Oksaa pyörite-
tään asettamalla latva jalan 
alle siitä lähdetään pyörittä-
mään notkeaksi nauhaksi.

Vihdan kokoaminen alkaa 
valitsemalla keskelle jämäkkä 
vihdas ja sen ympärille noin 
30-40 senttisistä pienempää 
oksastoa ja lähemmäs käsiä 
aivan pikkuoksaa runkojen 
peitoksi. Sidotaan kierretyl-
lä vittaksella ja yhteen toisen 
vihdan pariksi.

Valmiit vihdat viedään 
kuivumaan orressa riippu-
vina hämärään ja ilmavaan 
huonetilaan, vaikkapa aittaan 
kahdeksi viikoksi. Sen jälkeen 
kuivuneet vihdat ladotaan 
esim. banaanilaatikkoon ja 
höystetään karkealla suolalla, 
aivan kuin ennen vanhaan 
kuivat heinätkin. Näin vihta 

Kymmenen käskyä 
Vihtojalle vinkiksi 
	 1.	 Yläkuun	hetki	allakasta	(musta	vasemmalla)
	 2.	 Rauduskoivusta	vihta	–	hieskoivusta	sidosoksat
	 3.	 Vihtaparit	orrelle	
	 4.	 Kahden	viikon	kuivatus	hämärässä,	
	 	 ilmavassa	tilassa
	 5.	 Pakkaus	esim.	banaanilaatikoihin	ja	suolaus	
	 	 (karkea	suola)
	 6.	 Lämpimään	veteen	puoli	tuntia	ennen	
	 	 saunomista	(vesi	viemäriin)
	 7.	 Haudutus	kiukaalla	käännellen	ja	vettä	päälle
	 8.	 Nautitaan	kesäisestä	koivuntuoksusta	ja	löylystä
	 9.	 Huuhdellaan	käytön	jälkeen
	10.	 Viedään	ulos	naulaan	(talvella)

Palveluaktiviteettina 

VIHTOJEN VALMISTUS

Kaunis heinäkuun päivä kului mukavasti jutustellen ja vihtoja näperrellen. Seurattiin 
samalla läheisen rantakuusen latvuksissa pesivän tuulihaukan touhuja, juotiin kahvit 
ja vähän suolapalaa ja päivän päätteeksi käristeltiin pihatulilla makkarat.

– Jotain tämän suuntais-
ta olis tarkoitus tehdä. 
Tällä kertaa tehdään niitä 
kertakäyttövihtoja, kun 
raaka-aineena on hieskoi-
vua, sanoo Reino mallivih-
taa esitellessään.

Päivän saldona orrella komeili noin 60 vihdan rivistö 
odottamassa kahden viikon kuivattelujaksoa.

Antero, jonka esivan-
hemmat ovat asut-
taneet paikkaa jo 

1600-luvun lopulta lähtien,  
kertoi mielenkiintoisella ta-
valla talon menneisyydestä ja 
suuresta, vuosia kestäneestä 
talon korjausurakasta. 
Omaa mittavaa työpanostaan 
korostamatta erityisen tyyty-
väinen pariskunta oli ammat-

timiesten työn jälkeen. Ja sitä 
sopi myös meidänkin ihailla.

Ökytalon  
perinteitä vaalien
Karkko on toistasataa vuotta 
vanha jykevä hirsitalo Luiro-
joen törmällä. Talossa ovat 
aina olleet kauniit räystäsko-
risteet ja katon päätyharjalla 
edelleenkin hyvin toimiva 

ja kauas kuuluva vellikello. 
Karkko olikin aikanaan yksi 
seutukunnan ökytaloista. 
Sieltä saivat mm. Ruijaan 
matkaajat yösijan ja evästä 
reppuunsa. Vieraanvaraisuus 
on aina kuulunut Karkon 
talon pyhään ja arkeen. Niin 
nytkin.

Antero ja Leena ovat jo 
vuosia olleet eläkkeellä opet-

Pelkosenniemen LC 
kävi  kylässä Antero ja 
Leena Välitalon luona 
Luiron Karkolla. Ilta 
oli lämminhenkinen 
ja ikimuistoinen sekä 
myös opettavainen. 

tajan virasta. Heidän vakitui-
nen asuntonsa on edelleenkin 
Rovaniemellä. Molemmat 
ovat siellä myös mukana ak-
tiivisesti Lions-toiminnassa. 
Suuren osan vapaa-ajastaan 
he kuitenkin touhuavat upe-
assa kartanopiirissään Luiron 
Karkolla.

Muistoksi käynnistämme 
ja kiitokseksi talon runsaista 

antimista jätimme valkoi-
sen leivinuunin ranssille lei-
jonaveljemme Matti Hulkon 
veistelemät Tuomaanristin ja 
kynttiläkuusen. 

Teksti: 
Kari Tallavaara       

Kuvat: 
Matti Hulkko 

Kari Tallavaara                                                                                                                                      

pysyy notkeana. Laatikot voi 
lopulta viedä kuivaan varas-
toon tai kylmävarastoon.

Puoli tuntia ennen sau-
nomista vihta laitetaan liko-
amaan lämpimään veteen. 
Tämä vesi on syytä heittää 
pois, koska suola liukenee 
veteen ja sen löyly saattaa 
kirvellä silmiä.  Saunominen 
aloitetaan vihdan haudu-
tuksella kiuaskivien päällä 
käännellen. Samalla voi heit-
tää ensimmäiset löylyt. Sau-
natilaan tulvahtaa kesäisen 
raikas koivumetsän tuoksu ja 
se oikea suomalaisen saunan 
tunnelma.

Saunomisen jälkeen, esimer-
kiksi talvella, vihta huuhdel-
laan ja viedään ulos naulaan. 
– Näin toimien samalla vih-
dalla kylpee jopa kymmenen 
kertaa, mutta vain, jos se on 
tehty rauduskoivusta. Ei irtoa 
lehdet. Hieskoivulla ei kylve 
kuin kerran, eli viimeistään 
siinä vaiheessa selviää, kum-
masta puusta vihta oli valmis-
tettu, vakuuttaa Reino.

Reinon ohjeet 
kirjasi muistiin 
Kari Heikkilä



L A P I N  L E I J O N A  •  2 0 1 4

15

”Henkilökunta otti mei-
hin yhteyttä tiedustelun 
merkeissä. Voitaisiinko 

rakentaa aita Palvelukodin te-
rassin ympärille. Se helpottai-
si kovasti heidän toimintaan-
sa asukkaita ulkoilutettaessa”, 
kertoo klubille heitetystä 
aloitteesta presidentti Juhani 
Miettunen.

Kolmena syyskuun ja yh-
tenä lokakuun maanantaina 
kokoontui noin kymmenen 
lionin porukka Simon teol-
lisuusalueen hallille ensin 
rakentamaan ja sen jälkeen 
pystyttämään aidan.

Leijonille kiitosta 
– On todella mukavaa, että 
meidän kunnasta löytyy täl-
lainen palveleva ryhmä, joka 
otti pyyntömme vakavasti. 
Siellä ryhdyttiin puheista 
toimiin, kehuvat Palveluko-
ti Mäntylän henkilökuntaan 
kuuluvat Hillevi Väätämöi-
nen ja Marja-Liisa Böök-
Väärälä.

Presidentti Miettunen on 
todella ylpeä veljistään, jotka 
uutterasti ovat jaksaneet tul-
la viikosta toiseen yhteiseen 
palveluaktiviteettiin mukaan.  

– Jotenkin erikoisen mah-
tavalta tuntuu aina silloin, 
kun tietää että tärkeä aktivi-
teetti on onnistunut. Minulla 
on niin mahtava veljesjoukko 
ympärillä, että ei voi muuta 

Vanhojen putkitelevi-
sioiden vaihtaminen 
uusiin nykyaikaisiin 

televisioihin helpottaa myös 
hoitajien työtä, kun potilaat 
voivat itse selata haluamiaan 
TV-kanavia.

Lions Club Rovaniemi / 
Ounasvaara sekä Tekniset 

Vanhustenviikolla aita palvelukodille
LC Simo palvelutehtävissä

Lions Club Simon palveluaktiviteetit ovat 
kasvaneet vuosien varrella. Yksi tämän 
vuoden aktiviteetti osui juuri sopivasti 
vanhusten viikon kynnykselle. Silloin 

leijonat ottivat haasteen vastaan Simon 
Palvelukoti Mäntylän henkilökunnalta.

Lionit Keijo Ylitalo, Raimo 
Torvela ja Kalevi Miettunen 
vatupasseineen asettavat 
silmä tarkkana aidan 
tolppaa pystysuoraan. 
Presidentti Juhani Miettunen 
puolestaan katkaisee tolpat 
sopivan mittaiseksi.

kuin olla ylpeä heistä kaikista 
ja kiittää nöyrällä sydämellä. 
Lisäksi haluan kunniamai-
ninnan Puukeitaalle Kemissä 
ja Ykkösvalinta Alakärpälle 
Simossa, jotka olivat suurena 
apuna aidan materiaalihan-
kinnoissa, kiittää Miettunen.

 Terassiaidan rakentami-
sen aikaan, kun se pikkuhiljaa 
alkoi kohota, olivat palvelu-
kodin asukkaat ryhmittyneet 
päivällisaikaan pitkän pöydän 
äärelle ja kova puheensorina 

kantautui läpi komean asu-
kasaulan. Ruokailun aikana 
jonkun kertoma hauska ta-
rina purskahtaa lusikoiden 
helinän sekaan iloisena nau-
runa. Tämä antaa myös aidan 

rakentajille mukavan kuvan 
vanhusten viihtymisestä ja  
yhteisessä kodissa asumisesta 
huumorin hengessä.

– Jotkut hyväkuntoiset 
käyvät tuolla takana olevassa 

metsässä marjastamassakin ja 
se tietysti antaa työntekijöil-
le hieman pään vaivaa valvoa 
meitä kaikkia. Aidalla on sel-
västi myönteisiä vaikutuksia, 
uskoo Mäntylässä asuva Pauli 
Klaavuniemi.        

Asukkaiden mielestä aika 
Mäntylässä kuluukin mu-
kavasti. Paikka on oikein 
viihtyisä ja kiva sekä henki-
lökunta ystävällistä. Lisäksi 
heitä kaikkia piristää, kun 
kotiin tulee aina ajoittain jo-
tain uutta.

Rantailtaa ja 
jäänlähtöä 
Simoniemen merenrannan 
heinäkuinen Rantailta ja Si-
mojoen jäänlähtöveikkaus 
huhti- toukokuun vaihteessa 
ovat LC-Simon vuosittaiset 
suurimmat vakituiset aktivi-
teetit.

– Ne ovat niin suuret ak-
tiviteetit, että silloin tarvitaan 
joka veli mukaan toimintaan, 
ja se on hyvä asia. Näitä suu-
ria aktiviteetteja tarvitaan 
jotta saadaan koko porukka 
sopivasti hereille muistut-
tamaan olemassaolostaan, 
nauraa Raimo Torvela, ak-
tiivinen pilke silmäkulmassa.

Simojoen jäänlähtöä arvail-
laan lähes tuhannella myy-
dyllä arvalla joka kevät. Tämä 
ruljanssi luo veljiin jäänläh-
dön aikaan paineita. Jokea ja 
jäiden liikkeitä pitää tarkkail-
la läpi vuorokausien, vuoro-
listan mukaisesti. On saatava 
tarkoin muistiin merkityksi 
millä päivämäärällä ja kello-
najalla jäänlähtömerkki siir-
tyy sillan alta merelle. Tämä 
on se hetki, jolloin Simojo-
ki purkautuu ja vie merkin 
mennessään.

Heinäkuinen Rantail-
ta kerää vuosikymmenien 
takaiset simolaiset yhteen. 
Lähialueen asukkaat niin hu-
viloilta kuin kotoa sekä ym-
päryskuntalaiset kokoontuvat 
viettämään yhteistä kesäiltaa 
erilaisten kisailujen, musiikin 
ja tietenkin lohikeiton ympä-
rille.

– Suurin porina ja nauru 
tahtoo jostain syystä kuulua 
useimmiten olutteltasta. Eh-
käpä siellä tuo vanhojen ai-
kojen muistelu saa höystöjä 
sopivasti rennon tunnelman 
syntymiseen, naurahtaa itse-
kin huumorilla pesty Miet-
tunen. 

Paavo Veittikoski 

Potilasviihtyvyyttä 
Lapin Keskussairaalan sisätautien osastolle

Lapin keskussairaalan sisätautiosastolle 
luovutettiin kuusi televisiota. 

Huonovointisten potilaiden useiden 
päivien hoitojaksojen lähes ainoana 

virikkeenä on televisio. 

Lapin Keskussairaalan sisätautiosasto 5 B:n sairaanhoi-
tohenkilöstö vastaanottaa uuden vastaanottimensa.

Valokulma ovat lahjoitta-
neet Lapin Keskussairaalan 
sisätautiosastolle kuusi tele-
visiota. 

Osastonhoitaja Jaana 
Heikkinen sanoi, että uudet 
televisiot ovat tervetulleita 
viihdyttämään hoidossa ole-
via potilaita. Erityisesti vaa-

leanpunaiset televisiot ovat 
ilahduttaneet sekä hoitajia 
että potilaita.

Lahjoitetuilla televisioil-
la korvataan sisätautiosaston 
vanhentuneita, isoja laitteita. 
Litteät taulutelevisiot vievät 
vähemmän tilaa potilashuo-
neissa ja näin osaltaan helpot-
tavat kulkemista ja jopa hoito-
työtä, jatkoi Jaana Heikkinen. 
Nyt on helpompaa kuljettaa 
potilaita hoitotoimenpiteistä 
potilashuoneisiin, kun huo-
netilaa löytyy enemmän.

Erkki Kämäräinen
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Veteraanien puolesta kii-
tospuheen pitänyt Artturi 
Niemelä iloitsi erityisesti 
lasten osallistumisesta juh-
laan ohjelman suorittajina 
toivoen sille jatkuvuutta.

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

Vähävaraisten perheiden lapsille iloa ja hyvää joulu-
mieltä tuomaan perinteinen joululahjakuusi keräsi 
hyvän joukon paketteja, jotka luovutettiin Kemin sosi-
aalitoimen edustajalle eteenpäin toimitettavaksi. Klubin 
puolesta lahjat luovutti kuluvan kauden presidentti 
Teija Sauvolainen ja Marketta Välikangas.

Nimikkovaahtera Helmen ympärille kokoontuivat gol-
faavat hortonomit Teija Sauvolainen, Irina Leppioja, 
Liisa Blässar, Eija Karjula (pres. 2011–2013), Pirkko 
Leskio, Marjatta Prykäri, Joanna Koskinen, Teija Valli-
Suojärvi, Eeva-Maria Toivanen, Raili Koivumäki, Mirja 
Torvela ja Raija Haapa.

Kesäkuun kuukausitapaamiseen Kemin golf-ken-
tän maisemissa naisklubi Merenhelmien golfin 
harrastajat saivat tehdä lajiin liittyviä harjoittei-

ta. Ohjaajana lion Raija Haapa. Lisäksi kenttämaise-
maan istutettiin somistukseksi 29.6. nimikkovaahtera. 
Klubin nimen innoittamana se sai nimekseen Helmi. 
Tapaaminen päätettiin leikkimieliseen kisaan.

Seppeleet käytiin las-
kemassa Mäntyvaaran 
muistomerkille mm. 

Kemijärven Veteraaniyhdis-
tyksen puolesta, laskijoina 
mm. Artturi Niemelä ja 
Erkki Kiviniemi. Sallan ra-
javartioaseman rajavartijat 
ovat luvanneet olla kunnia-
vartiossa niin kauan kuin ti-
laisuus järjestetään. Tilaisuus 
on aina yhtä sykähdyttävä 
antaen vahvistusta isänmaal-
lisuuteen.

Nuorimmat 
veteraanit jo 
90-vuotiaita
Kahvitilaisuudessa LC Ke-
mijärven presidentti Mikko 
Leskelä muistutti nuorim-

Isokylän koululaisten lauluryhmän 
lauluesitykset saivat juhlaväeltä 

osakseen suuret kiitokset.ISOKYLÄN KOULULAISET 
ilahduttivat veteraaneja
LC Kemijärvi ja LC Kaarnikka järjestävät 
vuosittain Mäntyvaaran taistelun muistopäi-
vän veteraanien, lottien ja kotirintamaihmis-
ten kunniaksi. Ensimmäisen kerran mukana 
ohjelmassa oli myös lasten esittämää ohjel-
maa, mikä sai erityiskiitoksen juhlaväeltä.

pienkin talvisotaan osallistu-
neiden olevan jo 90-vuotiaita. 
Leskelä haluaa, että vaalitaan 
suomalaisuutta ja pidetään 
kalliista aarteesta suomen 
kielestä hyvää huolta.

Eero Kanniainen toi e siin 
ruotsalaisten vapaaehtoisten 
määrän, joita oli Suomen 
puolesta taistelemassa noin 
8000. Mukana oli toki myös 
muiden maiden edustajia, ku-
ten unkarilaisia. Ja kaikkihan 
muistavat virolaiset Suomi-
pojat.

Kemijärven kaupungin 
tervehdyksen toi kaupungin-
hallituksen jäsen Lea Soppe-
la. Hän totesi ensimmäistä 
kertaa tilaisuudessa mukana 
olleena aistivansa, kuinka 
merkittävän työn veteraanit 
ja lotat ovat aikanaan Suomen 
puolesta tehneet.

Kemijärven seurakunnan 
kappalainen Aki Lautamo 
totesi, ettei aikanaan Män-
tyvaaran taistelussa ollut 
selviä merkkejä tulevasta, 
mutta vastuu ja rakkaus toi-

sia ihmisiä kohtaan luotsasi 
sotilaat antamaan kaikkensa 
isänmaan puolesta.

Synnyinmaan 
historia tutuksi 
lapsille
Leijonien järjestelyjä vetänyt 
Timo Alaräisänen painot-
ti Sallan rajavartioaseman 
intoa olla mukana tilaisuu-
dessa. Hän kiitti Ketosen 
Liikennettä, joka vuosittain 
on antanut linja-auton veloi-

Nimikkovaahtera 
Kemin golfkentälle

Merenhelmien uusi jäsen Marja Kynsijärvi vastaanotet-
tiin tammikuun kokouksessa 8.1.2014. Juhlallisen vas-
taanottamisen klubivierailullaan suoritti piirikuvernöö-
ri Raija Väre yhdessä Marjan kummin Mirja Torvelan 
kanssa. Klubin jäsenmäärä on nyt 32.

Uusi Merenhelmi
Marja Kynsijärvi

Hyvää joulumieltä
vähävaraisille

tuksetta Mäntyvaarassa käyn-
tiä varten.

Tilaisuuden sokerina poh-
jalla oli nyt ensimmäistä ker-
taa lapsiesiintyjät. Isokylän 
koulun oppilaat opettajansa 
Tiina Välikankaan ohjaami-
na olivat saapuneet juhlaan 
laulamaan ennen kaikkea 
veteraaneille. Mm. Täällä 
pohjan tähden alla ja Maan 
korvessa kaikuivat ja raikuivat 
komeasti lasten esittämänä. 

Kiitospuheen veteraani-

en puolesta esittänyt Artturi 
Niemelä kohdisti lapsien mu-
kana oloon erityiskiitoksen. 
– On suuri asia, että lapset ja 
nuoret saavat tietää myös syn-
nyinmaansa historiasta ja olla 
mukana tällaisissa tilaisuuk-
sissa. Toivoisin kovasti tämän 
perinteen jatkuvan.

Unto Viitamäki
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Jo edellisvuonna Kyröt-
tärien ”äiti” Sirkka Ti-
monen kävi Kuusamon 

vierailulla yksinään, ja Hä-
meenkyröön muutettuaan 
hän ryhtyi puuhaamaan sinne 
naisklubia. Kyröttäret aloit-
tivat viikonloppunsa ja illal-
lisella Rukahovissa ja naisten 
tanssittamisesta piti huolen 
heidän autonkuljettajansa. Jo 
perjantai-iltana Rukahovissa 
Kyröttäriä kävi tervehtimässä 
Pohjanakoista Kirsti Ketola.

Taidetta, shoppailua 
ja ulkoilua
Lauantaina Pohjanakat ja 
Kyröttäret tapasivat Hannu 
Hautalan luontokuvakes-

Kyröttärien Saija Petro 
sai ruokkia kuukkelia 
kädestään Kiutakönkään 
leirinuotiolla.

Kiutakönkäällä nautitut nokipannukahvit ja leipäjuusto hilloineen antoi esimakua 
Lapin lumosta ruskan aikaan. Vasemmalta Kyröttäristä Sirkka Timonen, Pohjanakois-
ta Hilkka Paloniemi, heidän vieraansa Päivi Tuomikoski-Koiranen, Pohjanakkojen 
Marja Hahtola, Helena Torssonen, Kirsti Ketola (takana) ja presidentti Taina Määttä 
sekä toisella puolen eturivissä Kyröttäristä Arja Viitasaari, Saija Petro ja Kyröttärien 
matkassa ollut Birgitta Mäkinen sekä takarivissä Kyröttärien presidentti Sirkka Leena 
Wilkman, Pohjanakkojen Jaana Pesonen, Kyröttärien Tarja Hätönen, Anja Uusi-Erk-
kilä ja Leena-Maija Lindqvist.

Tätä Kuusamojärven 
rannalla seurakun-
nan lahjoittamalla 

maapohjalla sijaitsevaa majaa 
on vuosien saatossa maalailtu 
ja kunnosteltu. Nyt pyörei-
tä vuosia juhliva ”juhlakalu” 
kaipaisi jälleen perusteelli-
sempaa remonttia. Sen orga-
nisointia ja toteutusta ollaan 
LC Kuusamon klubissa suun-
nittelemassa.

Partiotoimintaa 
tukeva toimipiste
Maja on ollut todella ahke-
rassa käytössä jopa 4-5 kertaa 
viikossa. Siellä on myös käy-
nyt vieraita – esimerkiksi vii-
me kesänä parinkymmenen 
hengen ryhmä Saksasta. Se 
on osaltaan innostanut nuo-
ria partiotoiminnan pariin eli 

Kyröttäret Hämeenkyröstä Kuusamon vierailulla
LC Kuusamo / Pohjanakat sai pari vuotta 
sitten ystävyysklubikseen varsin uuden 
naisklubin Hämeenkyröstä, vuonna 2011 
perustetun LC Hämeenkyrö / Kyröttäret. 
Syyskuun 2013 lopulla Kuusamossa viikon-
loppua oli viettämässä seitsemän kyrötärtä. 

kuksessa, jonka moderni ja 
houkutteleva näyttelyn esil-
lepano sai Kyröttäret ihastuk-
siinsa. Luontokuvakeskuksen 
”valokuva-automaattina” toi-
mivassa keinutuolissakin oli 
hauska istahtaa.

Bjarmian Oy:n keramiik-
ka ja sen kaunis teollisuus- ja 
myymälärakennus kahviloi-
neen viehätti myös Kyröttä-
riä. Kyröttärien mielestä oli 
hieno idea, että Pohjanakat 
yhdistivät vierailuohjelmaan 
sekä taidetta (luontovalokuvia 
ja keramiikkaa), shoppailua 
(Bjarmian notkuvat pöydät 
keramiikkaa ja muiden koti-
maisten tuottajien tuotteita) 
sekä ulkoilua Kuusamon upe-
assa luonnossa.  Kyröttäret 
ihastuivat myös kermaiseen 
porokeittoon, jota he saivat 
nauttia lounaalla.

Ulkoiluosio lounaan jäl-
keen oli kävely Kiutakön-
käällä. Siellä Pohjanakkojen 
tarjoamat nokipannukahvit 

ja nuotiolla lämmitettyä lei-
päjuustoa lakkahillolla. 

Vastavierailulle 
Hämeenkyröön
Kauniin ruskaisen luon-
non keskellä oli myös aikaa 
jutella ja suunnitella myös 
Pohjanakkojen vierailua Hä-
meenkyröön vuoden 2014 
elokuussa. Pohjanakat ha-
luavat nähdä Hämeenkyrön 
sillanpääläisen kansallismaise-
man kumpuilevat viljapellot 
keltaisina elovainioina. 

Kyröttäristä monikaan ei 
ollut nähnyt ennen kuukke-
lia. Kiutakönkään nuotiopai-
kalla he saivat sitten tutustua 
läheisesti näihin söpöihin 
pohjoisen lintuihin. Turistien 
ruokinnasta rohkaistuneet 
kuukkelit tulivat syömään 
jopa kädestä.

Leena-Maija Lindqvist 
Kyröttäret

Kuusamon partiolaisilla syytä juhlaan
Kuusamon partiolaisilla menee hyvin ja 
on siis syytä juhlaan monessakin mielessä. 
Partiolaisille yhteiseen käyttöön hommattu 
Partiomaja juhli 50 vuoden ikäänsä syyskuun 
19. päivänä 2013. Tehokäytössä ollut maja on 
alusta asti ollut LC Kuusamon hanke. 

Kuusamossa partiohenki on 
vahvistumassa.

– Tänä syksynä sudenpen-
nuiksi halusi enemmän lapsia 
kuin aikoihin ja saimme myös 
uusia vartiojohtajia, iloitsee 
Kuusamon Tunturisiskojen 
ja Veikkojen lippukunnan 
johtaja Jaana Korpela. 

– Nuorissa on meidän 
tulevaisuutemme! Siksi las-
ten ja nuorten harrasteiden 
tukeminen on yksi tärkeä 
klubimme toimista. Olemme 
olleet talkoilemassa partioma-
jan ja eräkämpän parissa sekä 
lisäksi rahoittamassa yhdessä 
muiden Kuusamon klubien 
kanssa puolijoukkueteltan 
hankintaa, painottaa puo-
lestaan LC Kuusamon presi-
dentti Marko Pudas. Lisäksi 
klubi oli tukemassa merkit-

tävällä summalla Lasten ja 
Nuorten musiikkileiriä sekä 
pari vuotta sitten lahjakas-
ta junioripujottelijaa San-
teri Palomiemeä. Samoin 

Vanhat pöytäkirjat olivat kiintoisaa luettavaa, varsinkin 
kun pöytäkirjat ja lukijat olivat samanikäisiä. Tekstejä 
tutkailivat Jouko Pätynen, Juhani Kuittinen ja Hannu 
Tuovila sekä piirikuvernööri Raija Väre.

Juhlan kunniaksi Kuusamon Tunturisiskojen ja –veik-
kojen lippukunnan johtaja sai Timo Alleniuksen ojenta-
man hyödyllisen palan kuusamolaista teollisuushistoriaa, 
liippakiven. Sitä tarvitaan partiolaisten työkalujen 
pitämiseksi teräkunnossa.

teemme päihteiden vastaista 
yhteistyötä kumppaneiden 
kanssa mm. ”Päihdelabyrin-
tin” puitteissa.
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Tule Sieki Luostolle Lustin Pithon!

Ohjeet löytyy os. 
www.martinpilkki.fi

LUOSTOLLA
La

 1 2 . 4 . 
2 0 1 4

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
• KISARAVINTOLOITA
• MYYNTIKOJUJA
• HYVÄT PARKKIPAIKAT

Arvan hinta
20€

Lions Club Sodankylä ry.
Puh. 040 912 5981

L elut tulivat todelliseen 
tarpeeseen, sillä asiak-
kailta oli tullut palau-

tetta lelujen vanhuudesta. 
Moni lastaan neuvolaan tuo-
nut äiti muistaa leikkineensä 
samoilla leluilla kuin nyky-
päivänä lapsensa.  

Kunnan taloudellisen 
tilanteen vuoksi uudet lelut 
eivät ole etusijalla, niinpä 
neuvolatädit ottivat ohjat 
käsiinsä ja hankkivat niitä 
talkoilemalla Martin Pilkin 
ensiavussa.  Neuvolatätejä 
näkee myös kuluvan vuoden 
Martin Pilkissä  talkoilemassa 
uutta  avoinna olevaa hankin-
taa varten.

Neuvolan työntekijät Marja Tuovinen, Seija Maijala ja Tuula Annala sekä yksi neuvo-
lan asiakas ottivat ilolla vastaan LC Sodankylän edustajien Kauko Niemelän ja Seppo 
Törmäsen asiakaskäyttöön luovuttamat lelut. 

Leluja neuvolaan
Sodankylän neuvola on saanut uusia leluja asiakaskäyttöön. 

Lelut neuvolaan on lahjoittanut Lions Club Sodankylä ry. 

Leijonat monessa 
mukana
Lions Club Sodankylän toi-
nen merkittävä aktiviteetti 
on vuosittain joulukuussa 
julkaistava Sodankylän Joulu-
lehti.  Lehti on tasokas aika-
kausilehtityyppinen julkaisu, 
jota klubi on kustantanut jo 
yli 20 vuotta.

Lehti jaetaan korvauk-
setta kunnan eri kouluille.  
Oppilaat myyvät sitä vii-
den euron hintaan ja saavat 
myyntituoton kokonaan luo-
kalleen kartuttamaan esimer-
kiksi luokkaretkirahastoa.

Klubimme järjestää vuo-
sittain paikallisessa laskettelu-

keskuksessa palveluaktiviteet-
tina laskiaisriehan.  Lapset ja 
aikuiset saavat lasketella il-
maiseksi, laskea pulkkamäes-
sä ja tehdä hevosajelun. Rieha 
sai alkunsa jo klubin alkuvuo-
silta ja on katkeamattomana 
perinteenä jatkunut näihin 
päiviin saakka.

Palveluaktiviteettina LC 
Sodankylä osallistuu vuosit-
tain myös perinteiseen lipas-
keräykseen sotiemme veteraa-
nien hyväksi.

Seppo Törmänen
past. pres.

Jokaiselle kuusamolaiselle 
peruskoulun neljännen 
luokan oppilaalle luovu-

tettiin viime vuoden huhti-
kuussa “Vastuu on minun” 
-vihkonen. Vihkonen esitte-
lee netin käyttäjän kannalta 

NETTIVASTUUTIETOA 
peruskouluun ja koteihin

tärkeimpiä perusasioita oman 
turvallisuuden sekä tietosuo-
jan ja tiettyjen hyvien tapojen 
ja käytäntöjen huomioimi-
seksi netissä surffailevalle. 

Yhteeensä 200 vihko-
sen lahjoituksen vastaanotti 

kaupungintalolla kasvatus-ja 
sivistystoimen toimialajohta-
ja Erkki Hämäläinen Kuu-
samon kaupungin puolesta.
(TA)

Tähän Kuusamon leijonien lahjoitukseen osallistuivat kaikki neljä klubia  LC Kuusa-
mo, LC Kuusamo/Ruka, LC Kuusamo/Pohjanakat sekä  LC Kuusamo/Kitka. Klubien 
edustajina tilaisuudessa olivat mukana vasemmalta lionit Timo Allenius, Jyrki Saare-
la, Liisa Pitkänen ja toimialajohtaja Erkki Hämäläinen. 

Kuva: Päivi Peuna

Piirihallituksen toisen kokouksen pitopaikassa Muonion Särkijärven Majojen tiloissa 
saivat puoliso-ohjelman puitteissa puolisot askarrella ajankohtaisen havukranssin lä-
hestyvää joulua ajatellen. Touhuja ja askartelun häiriintymätöntä edistymistä ohjaa-
jan tukena valvoi leppoisassa hengessä ”Leijonakoira” Heta.

Havukransseja syntyi Särkijärvellä
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10 tonnia mursketta 
Keminmaan vanhuksille

Keminmaan leijonat toteuttivat aivan joulun alla 
55-vuotisen klubihistoriansa raskaimman palveluaktiviteetin, 
kun he toimittivat lähes 10 tonnia liukastumisenestoainetta 

kunnan ikäihmisten turvaksi.

Keminmaan kunta 
hankki lähes 400 
kappaletta 25 kilon 

murskesäkkiä ja LC Kemin-
maa jakoi ne kaikille omissa 
kiinteistöissään asuville yli 
75-vuotiaille kuntalaisille. Ta-
voitteena oli turvata ihmisten 
liikkuminen portailta posti-
laatikolle ja vähentää kaatu-
misesta aiheutuvia vammoja.
Vastaanotto oli ympäri kun-

taa mainio. Murskeen han-
kinta koettiin harvinaiseksi 
käden ojennukseksi kunnan 
taholta ja leijonien hoitama 
jakelu suureksi avuksi.

– Eipä ole koskaan ennen 
kunnalta mitään saatu ilmai-
seksi, säkkien vastaanottajat 
totesivat monella suulla.

Veikko Laakso, joka 
on mukana jokaisessa LC 
Keminmaan aktiviteetissa, 

kirjasi murskekuljetuksien 
kylmät luvut. Kolme päivää 
kestäneessä jakelussa oli mu-
kana 22 leijonaa yhteensä 130 
tunnin ajan. Ajokilometrejä 
kertyi noin 900.

Heikki Roimela
LC Keminmaa

Messuaitaa ja
vartiointia

Lähes saman suuruusluokan projekti oli loppukesästä toteu-
tettu Meri-Lapin Ruokamessujen aitaprojekti. Messualueelle, 
Pohjanrannan tilan pihapiiriin rakennettiin lähes 200 metriä 

uutta aitaa. Sysäyksenä asiaan oli varmaan tasavallan 
presidentin Sauli Niinistön vierailu messuilla.

LC Keminmaan leijo-
nista löytyy monen-
laista osaamista. Jouni 

Jakovlev suunnitteli aitaele-
mentit, kätevät sopivan mit-
taiset pätkät, jotka on helppo 
yhdistellä toisiinsa ja joista on 
kätevä kasata halutun mallisia 
aitakokonaisuuksia.

Kun leijonat vielä maalasi-
vat aidat puhtaan valkoisiksi, 
sopi presidentin tulla ihai-

lemaan niitä yhdessä kuu-
den tuhannen messuvieraan 
kanssa.

Leijonaprojektiin kuului 
myös aitojen siirtäminen pai-
koilleen, messualueen varti-
ointi ja lopulta myös aitojen 
kerääminen pois messualueel-
ta. Koko hanke työllisti pari-
kymmentä LC Keminmaan 
aktivistia ja vaati noin 160 
tunnin työpanoksen.

Heikki Roimela
LC Keminmaa

Valkoinen aitarakennelma 
viimeisteli Meri-Lapin 
Ruokamessujen messualu-
een. Aidalle on käyttöä 
myös jatkossa, viimeistään 
ensi syksyn ruokamessujen 
yhteydessä.

LC Keminmaan presidentti Jouni Hast jatkoi suosittua yritysvierailukokousten sarjaa 
osaltaan järjestämällä klubikokouksen torniolaisen yrityksensä Kalaliike Hastin tiloi-
hin. Kiinnostavaa ja useimmalle yllättävää olikin nähdä ja kuulla, miten tehokkaasti 
nykyajan tekniikalla varustetussa laitoksessa kalan käsittely hoituu. Tässä lähtee käyn-
tiin uusinta uutta edustava “annospalaleikkuri” joka mittaa parin gramman tark-
kuudella lasertekniikan avulla kalafileestä esim. lohikeittopalat mekaanisen leikkurin 
leikattavaksi n. 10 kilon minuuttivauhdilla. Klubikokouksen vieraana olivat myös 
piirikuvernööri Raija Väre puolisonsa Timo Alleniuksen kanssa.

Kiinnostavuutta kokouksiin

Murskejakelun organisaattori 
Veikko Laakso (vas.) luovutti 
Tapani Kiviniemelle säkillisen 
soraa liukkautta estämään. 
Sen tehokkuutta päästiinkin 
välittömästi kokeilemaan 
pihatiellä.
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” Meillä kaikilla on syytä 
joskus pysähtyä mietti-
mään, mitä on hyvä olo. 

Se ei tule itsestään, vaan sen 
eteen on tehtävä jotain. Mes-
sut ovat vuosittain antaneet 
tähän tärkeään kysymykseen 
vastauksia”, totesi kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja 
Timo Vähäkuopus.

– Messujen tuotto käyte-
tään lionsjärjestön toiminta-
aatteen mukaisesti kokonai-
suudessaan pudasjärveläisten 
lasten, nuorten, lapsiperhei-
den ja vanhusten hyväksi, 
sanoi avauspuheenvuoros-
saan LC Hilimojen silloinen 
presidentti Merja Jumisko-

Keskustasta oli ilmai-
nen linja-autokulje-
tus, jota käytettiinkin 

runsaasti hyväksi. Iltakym-
menestä lähtien linja-auto 
oli tungokseen saakka täynnä. 

Venetsialaisten järjestä-
misessä oli hyvin tärkeänä 

ENNÄTYSYLEISÖ VENETSIALAISTUNNELMISSA
Pudasjärven Venetsialaiset

LC Pudasjärven järjestämät viidennet 
Venetsialaiset kokosi lauantaina 31.8.2013 
Jyrkkäkoskelle noin 1200 henkeä, mikä on 
yleisöennätys. – Kun otetaan huomioon 
lukuisa leijonien ja Pudasjärven Urheilijoiden 
talkoolaisten joukko, paikalla oli reilusti yli 
1300 henkeä! iloitsi leijonien presidentti 
Janne Moilanen. 

Liekkiryhmä Tulikukka esitti näyttävän tulishown, josta tuli yleisöltä paljon myönteistä palautetta.Venetsialaisten paikalle tulivat ensimmäisten joukossa 
tämän kauden kuusamolainen lionspiirikuvernööri 
Raija Väre yhdessä puolisonsa Timo Alleniuksen kans-
sa. Häntä olivat ottamassa vastaan Seppo Sammelvuo, 
Janne Moilanen ja Hely Forsberg-Moilanen. 

Lionsklubin talkoolaiset 
nostivat illan aluksi lipun 
salkoon, lauloivat leijo-
nalaulun ja kokoontuivat 
yhteiseen kuvaan. lllan 
mittaan työtä riitti kaikille 
monissa eri tehtävissä. 

HYVÄ OLO Pudasjärven Messuilta
Hyvän Olon Messut järjestettiin 

LC Pudasjärvi / Hilimojen toimesta 
äitienpäivän aattona 11.5.2013 

kuudennen kerran. Näytteilleasetta-
jia ja myyjiä oli viitisenkymmentä ja 
runsaasti ohjelmaa. Yleisöä arvioitiin 
käyneen reilun tuhat henkeä. Messut 

olivat ensimmäinen remontin jälkeinen 
tapahtuma pudasjärveläissyntyisen 

lentopallovalmentaja Tuomas Sammel-
vuon mukaan nimetyssä hallissa.

yhteistyökumppanina Jyrkkä-
kosken omistaja Pudasjärven 
Urheilijat, jotka järjestivät 
puitteiden lisäksi ruokailun 
ja ravintolamyynnin. Ennen 
puoltayötä yleisö sai ihailla 
viisihenkisen Liekkiryhmä 
Tulikukan taidokasta tuli-

showta. Puolenyön aikana 
sytytettiin Jyrkkäkosken 
rannalle pystytetty kokko. 
Erilaisia tulia oli runsaasti 
tapahtuma-alueella ja Jyrk-
käkosken partaalla vedessä 
lauttojen päällä. Lisäksi puita 
oli valaistu värivaloin. 

Tapahtuman  
suosio jatkuu
Tanssilavan puolella moni-
puolisesta tanssimusiikista 
vastasi tanssiorkesteri Naseva 
solistinaan Pentti Kumpulai-
nen. Punaisen tuvan karaoke 
oli niin suosittu, että puo-
len yön aikaan oli laulujen 
varauksissa yli tunnin jono. 

Revontulidiscossa riitti myös 
kävijöitä ja pihalla oli toimin-
nassa myös makkara-, kahvi- 
ja juomapisteitä. Lämpimällä 
syksyisellä ilmalla yleisö viih-
tyi myös ulkona pihalla. Suu-
ri väkimäärä takasi sen, että 
Venetsialaisperinne jatkuu 
myös tulevina vuosina, tuu-
mivat tyytyväiset tapahtuman 
järjestäjät.

Lauantaina puolilta päi-
vin oli myös lapsille omat 
Venetsialaiset, jonka järjesti 
MLL:n Pudasjärven yhdistys. 
Pudasjärveläislähtöinen KID-
Sing-voittaja Jenni Jaakkola 
esiintyi ja lauloi ensimmäisen 
kerran julkisesti esikoisalbu-

minsa debyyttisinglen ”Tämä 
on unta”, josta on tehty myös 
musiikkivideo. Hänellä oli 
runsas kuulijakunta, noin 
370 lasta ja aikuista. 

Heimo Turunen

Putula. Hän muistutti lio-
neitten kotimaisesta teemasta 
”Palvelulla hyvinvointia”.

– Haluamme toimia yh-
teistyössä paikallisten muiden 
järjestöjen kanssa haastamalla 
kaiken ikäiset auttamaan hy-
vinvoinnin lisäämiseksi. Sa-
malla auttaja lisää myös omaa 
hyvinvointiaan, joka ei ole 
itsestäänselvyys. Sivistykseen 
kuuluu, että apua tarvitseval-
le ojennetaan käsi. Autettava 
ei aina ole kaukana vieraassa 
maassa, vaan meidän täytyy 
avata silmät myös puutteelle 
ja avun tarpeelle lähiympäris-
tössä, totesi Jumisko-Putula.

Morsiuspukuja, 
näytelmää, tanssia ja 
hyvää musiikkia
Ensimmäisenä ohjelmanu-
merona oli Raija Niemelän 
vetämä morsiuspukuesittely 
sota-ajalta nykypäivään saak-
ka kanttori Keijo Piiraisen 
soittaman häämusiikin kuu-
luessa taustalla. Puvut oli lai-
nattu paikallisilta henkilöiltä. 
Pukuja esitellessä kerrottiin 
lyhyesti myös häätilanteista, 
jotka toivat runsaalle kuuli-
jakunnalle  monia muistoja 
mieleen. Kukkakimput lah-
joitettiin messujen jälkeen 
äitienpäiväkukiksi vanhusten 
hoitokoteihin.

– Häihin liittyvillä eri rituaa-
leilla, kulttuurisidonnaisilla 
perinteillä sekä niiden sisällä 
olevalla suku- ja paikkakun-
takohtaisilla rituaaleilla on 
tärkeä merkitys paitsi koko-
naisvaltaisen hyvinvoinnin, 
myös perinteen siirtämisen 
kannalta, totesi hääpukujen 
esittelyn vetäjä Niemelä.

Perinteinen senioritanssiesi-
tys oli ennen puoltapäivää, 
kansalaisopiston lasten näy-
telmäryhmä esiintyi, ja puo-
liltapäivin esitti musiikkia 
oululainen Trio Ässät. Ilta-
päivällä musisoi pudasjärve-
läinen kansanmusiikkiyhtye. 
Viimeisenä ohjelmanume-
rona oli Vaatepuoti Hertan 

muotinäytös ja sen jälkeen 
messuarvonnat. Messui-
hin kuului myös Hilimojen 
kahvila, talutusratsastusta ja 
nuorisotiloissa ilmainen lap-
siparkki.

Heimo Turunen

Runsaslukuinen yleisö seuraamassa morsiuspukunäytöstä.

Morsiuspukujen esittelyn aikana kuultiin mielenkiintoisia tarinoita morsiuspuvuista ja 
hääjuhlista 1940-luvulta aina nykypäivään saakka. Tilaisuuden vetäjä Raija Niemelä 
vasemmalla. Morsiuspukuja esittelivät Pudasjärven lukion Comenius-ryhmän tytöt.

Hilimojen kahviosta löytyi 
herkullista suuhun pan-
tavaa. Palveluvuorossa 
Sirkka Hiltula.
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LC Pudasjärvi / Hilimat
Kannattaa tulla kauempaakin. Tervetuloa!

Ohjelmassa mm. eri aikojen vaatenäytös.

Esiintyjänä mm. 

KidSing voittaja

Jenni Jaakkola

MessutOlonHyvän
Pudasjärvellä la 10.5.2014

Tuomas Sammelvuo salissa Tuulimyllyntie 4, alk. klo 9.00
Venetsialaiset  
Jyrkkäkoskella

Veden, valon ja tulen juhla

Tervetuloa!
Huvikeskuksentie, Pudasjärvi

K-18

Ohjelmassa mm. tanssia, disco, karaoke, kokko, ruokailumahdollisuus...
Järjestää: LC Pudasjärvi yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijoiden kanssa

lauantaina 30.8.2014 alk. klo 20

LC Pudasjärven klubi on toiminut Pudasjärvellä vuo-
desta 1965 lähtien eli vuoden kuluttua klubi juhlii 
50-vuotismerkkipäiväänsä. Klubilla on monipuolista 

toimintaa. Venetsialaisten järjestäminen on elokuun lopulla 
suurin voimainponnistus. LC Pudasjärvi klubiin liittyi vuonna 
2013 kolme uutta jäsentä. Tällä hetkellä jäseniä on 30 ja oli 
tärkeää, että jäsenmäärä nousi viime toimintakaudella. (HT)

LC Pudasjärvellä 
vilkasta toimintaa

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. Pudasjär-
ven lioneilla on perinne käydä laskemassa Pudasjärven 
sankarihaudalle kukkalaite, jota laskemassa Teuvo Pe-
rätalo, Kaarlo Illikainen, Antti Pesälä ja Seppo Kukka 
sekä kuvan ottanut Heimo Turunen. 

Hilimoilla hauska muotinäytös

Ennen näytöstä Pirk-
ko Polvi lausui isän-
maallisen runon ”Saa-

rijärven Paavo” ja klubin 
presidentti Merja Jumisko-
Putula esitteli LC Hilimojen 
toimintaa. 

Muotinäytöksen juon-
tajana toiminut, taitelijani-
meltään Elly Caneé (Pirkko 
Polvi) kertoi, että muotinäy-
töksen kuuden esiintyjän 
henkilönimissä ja asusteiden 
suunnittelussa on käytetty 
luovuutta ja mielikuvitusta 
huumorin keinoin. Caneé 
kertoi yleisölle, että näytök-
sessä esiteltyjä asusteita ja jal-

Muotinäytöksessä nähtiin muun muassa Tiktak Klocka-
ren kellohame, Tea Lipton teepaita, Kajsa-Lisa Kökaren 
kansitakki ja Annabella Halfen puolihame. 

Tarjolla oli kuntoilulaite, jolla kuntoa voi ylläpitää 
talven huonoillakin keleillä. Kyselyn tuloksena 
markkinaväki oli sitä mieltä, että paikkakunnan 

VPK nuoret tarvitsevat kyseisen kuntoilulaitteen. 
Koska me tiedämme, että kyllä kansa tietää, niin… 

Leijonathan luovuttivat kuntoilulaitteen VPK:n käyt-
töön!

Esa Siitonen
Jukka Salmi

Porokeitto maistui ja kansa kertoi, ketä kannattaa 
avustaa – kyllä kansa tietää!

Kesä 2013 oli Ranuan Hillamarkkinoiden suurta 
juhlaa, kun täyteen tuli 40. kerta tapahtuman 
historiassa. Säiden suosiessa elokuinen tapah-

tuma keräsi väkeä sankoin joukoin. 
Hillamarkkinat on vuonna 1965 perustetun LC Ra-

nuan tärkein aktiviteetti varojen keräämisessä. Jäseniä 
klubissa on tällä hetkellä 41. Alkuvuosien muutaman 
paikallisen torikauppiaan joukko on kasvanut koko Suo-
men alueelta saapuvaan joukkoon, jonka koko vaihtelee 
150 ja 200 välillä, kesästä riippuen. 

Yleisömenestykseen vaikuttaa osaltaan aina hillasa-
don onnistuminen maan eri kolkissa. Hillaa myydään 
kahden markkinapäivän aikana muutamasta sadasta ki-
losta muutamaan tuhanteen kiloon. Hintahaitari venyy 
ja paukkuu niin, että katovuotena hillan markkinahinta 
on ollut jopa yli 60 euroa/kilo, kertoi klubin presidentti 
Keijo Pernu.

Joka kesä on valittu myös Hillatyttö. Viime kesän 
valituksi tuli 20-vuotias ranualainen ylioppilastyttö Vii-
vi Sarajärvi.

Pihlajarinteen ryhmäkoti sai jouluviikolla vastaanottaa 
LC Petronelloilta jo toisen asukkaiden käyttöön tar-
koitetun kannettavan tietokoneen – tällä kertaa jou-

lutervehdyksen yhteydessä. Edellinen kone luovutettiin tou-
kokuussa. Petronellojen Elisa Lintulan ja Riitta Ojansivun 
luovuttamasta lahjasta iloitsevat Juha ja Jouni.

Lisäksi Petronellojen perinteenä on ollut, tämän kauden 
teemaankin ”Palvelulla hyvinvointia – yhdessä ilolla” sopien, 
muistaa jouluiloa tuottavilla joulupusseilla kotona yksin asuvia 
kehitysvammaisia ja vanhuksia. Sirkka Vitikka ja Annikki 
Kulppi jakoivat lahjoitukset eteenpäin asianosaisille.    

LC Pudasjärvi / Hilimat järjesti 
Pudasjärven seurakuntatalolla 19.3.2013 

pidetyn Ystävänkammarin ohjelmaan 
hauskan muotinäytöksen. 

kineita voi käydä kyselemässä 
kaupoista, mutta totesi, että 
niiden löytäminen kauppo-
jen valikoimista voi tuottaa 
ongelmia. Kenkien hankin-
nassa Caneé painotti, että 
tämän hetken muotisuun-
tausten mukaisesti kengät 
tulisi mielellään olla eri paria 
ja tietenkin ostettuna eri liik-
keistä. Muotinäytöksestä ylei-
sö ei heittänyt poikkipuolista 
sanaakaan, vain naurunhelinä 
kaikui salissa. 

Muotinäytöksessä nähtiin 
Laine Billinberin laskuhame, 
Tiktak Klockaren kellohame, 
Tea Lipton teepaita, Kajsa-

Lisa Kökaren kansitakki, 
Meryl Tapola lenkkipuku ja 
Annabella Halfen puolihame.  
(HT)

Elly Caneé toimi muoti-
näytöksen asiantuntevana 
esittelijänä.

Hillamarkkinoilla 
yleisöennätys

Kittilän kesämarkkinoilla 
KYSYTTIIN KANSALTA

Kittilän kesämarkkinat 2013 vietettiin 
loistavan kesäisessä säässä. Kittilä / Levi 

leijonat syöttivät markkinaväkeä porokei-
tolla. Samalla kyseltiin yleisöltä: 

Ketä autetaan? 

JOULUILOA
Pihlajarinteelle
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Suomen Lions-liitto jakoi Rokualla 24.8.2013 kolmen ruusukkeen ansiomerkke-
jä. Merkit saivat vastaanottaa liiton entiset puheenjohtajat Pekka Rautakorpi 
ja Heidi Rantala sekä PDG Timo Allenius L-piiristä. Timo Alleniuksen saama 
merkki on L-piiriin myönnetyistä järjestyksessä toinen. Ensimmäisen on saanut 
edesmennyt liiton puheenjohtaja Aaro Kiuru kaudella 1996–1997.

Kolmen ruusukkeen 
ansiomerkki Timolle

ALUEIDEN JA LOHKOJEN 
PUHEENJOHTAJAT

I ALUE
Pj. Kauko Niemelä (Paula)
LC Sodankylä
Siilastie 14 A 1
99600 Sodankylä
Puh. +358 40 912 5981

1. lohko
Pj. Juhani Nousuniemi (Kaija)
LC Anar-Inari
Paannetie, 99870 Inari
Puh. +358 40 528 7086

2. lohko
Pj. Kaisa Akola (Lauri)
LC Kemijärvi / Kaarnikka
Aitatie 30, 98310 Kemijärvi
Puh. +358 40 576 2388
 
II ALUE
Pj. Merja Lämsä (Matti Yrttiaho)
LC Rovaniemi / Petronella
Vuopajantie 19 B 3, 
96400 Rovaniemi
Puh. +358 50 320 4355

1. lohko
Pj. Jari Paksuniemi ( Merja)
LC Rovaniemi
Nallenpolku 10 
96500 Rovaniemi
Puh. +358 40 731 8884

2. lohko
Pj. Reijo Lantto (Helvi)
LC Posio
Honkarinne, 97900 Posio
Puh. +358 400 225 937

3. lohko
Pj. Jari Paksuniemi ( Merja)
LC Rovaniemi
Nallenpolku 10 
96500 Rovaniemi
Puh. +358 40 731 8884

4. lohko
Pj. Päivi Siikaluoma 
(Lasse Pätsi)
LC Kuusamo / Kitka
Kirkkotie 19, 93600 Kuusamo
Puh. +358 40 509 4312
 
III ALUE
Pj. Hannu Prykäri (Marjatta)
LC Kemi
Purokatu 6 as 1, 94100 Kemi
Puh. +358 50 598 8075

1. lohko
Pj. Raimo Torvela (Mirja)
LC Simo
Ranuantie 7 A, 95200 Simo
Puh. +358 40 502 4188

2. lohko
Pj. Tuomo Hokkinen (Ninna)
LC Tornio / Pudas
Anttilantie 29, 95470 Tornio
Puh. +358 400 955 178

3. lohko
Pj. Jukka Salmi (Ritva)
LC Kittilä / Levi
Oksatie 35, 99100 Kittilä
Puh. +358 40 740 6518
 
TOIMIKUNNAT 
JA TYÖRYHMÄT

KUNNIA, LCIF JA PDG
IPDG Matti Mälkiä (Merja)
LC Posio
Soudunjärventie 2, 97900 Posio
Puh. +358 40 766 6650
 
JÄSENTOIMINTA
Koulutusohjelma (GLT)
Sirkka Lankila (Olavi)
LC Rovaniemi / Petronella
Korkiakankaantie 38 
96800 Rovaniemi
Puh. +358 40 527 7604 

 Jäsenohjelma (GMT)
Olli Salovaara 
(Mona Eskelinen)
LC Tornio / Raja
Vetevägen 5 
S- 95333 Haparanda
Puh. +358 40 528 0636
 
Puolisotoiminta
Irene Törmälä (Kaino)
LC Kuusamo / Pohjanakat
Kiveskuja 7, 93600 Kuusamo
Puh. +358 40 708 3305
 
Juhla- ja kokoustoiminta
Timo Allenius (Raija Väre)
LC Kuusamo
Nuottatie 5, 93600 Kuusamo
Puh. +358 400 289 140
 
NUORISOTOIMINTA
Lion Quest
Sirpa Kurtti
LC Tornio / Mamselli
Utintie 39, 95500 Tornio
Puh. +358 40 514 1346
 
Leotoiminta
Pauli Havukainen (Helena)
LC Rovaniemi / Ounasvaara
Päivänkierto 44 
96190 Rovaniemi
Puh. +358 40 766 4734
 
Nuorisovaihto/ YEC
Jarmo Jokelainen 
(Anna-Maarit)
LC Rovaniemi / Napapiiri
Näätäpolku 30 
96900 Saarenkylä
Puh. +358 44 535 1215

VIESTINTÄ
Lapin Leijona -lehti, PR
Kari Heikkilä (Paula Pulkkinen)
LC Tornio / Pudas
Koskikarintie 1 B
 95420 Tornio
Puh. +358 400 792 696

Internet/ Webmaster
Jaana Pesonen (Petri)
Lc Kuusamo / Pohjanakat
Laukunkantajantie 8 
93600 Kuusamo
Puh. +358 50 577 6032

Kansainvälinen teema          
”Follow your dream – Seuraa unelmaasi”

Kotimainen teema                   
”Palvelulla hyvinvointia”

L-piirin teema                          
”Ilo palvella”

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

Piirihallitus 107-L  2013–2014

Piiri 107 L

PIIRIKUVERNÖÖRI
DG Raija Väre (Timo Allenius)
LC Kuusamo / Pohjanakat
Nuottatie 5
93600 Kuusamo
Puh. +358 40 739 0413

1. VARAPIIRIKUVERNÖÖRI
1. VDG Markku Ilmavirta 
(Soili) LC Pello
Rakkatie 2
95700 Pello
Puh. +358 400 926 366

2. VARAPIIRIKUVERNÖÖRI
2. VDG Kauko Niemelä (Paula)
LC Sodankylä
Siilastie 14 A 1
99600 Sodankylä
Puh. +358 40 912 5981
 
PIIRISIHTEERI (CS)
Kirsti Ketola (Tapani)
LC Kuusamo / Pohjanakat
Apajatie 13
93600 Kuusamo
Puh. +358 400 206 951

PIIRIN RAHASTONHOITAJA 
(CT)
Ahti Massa (Seija), LC Tornio
Apilapolku 4
95410 Tornio
Puh. +358 400 690 682
 
IPDG
Matti Mälkiä (Merja)
LC Posio
Soudunjärventie 2
97900 Posio
Puh. +358 40 766 6650

 Nuorisoleiri
Erkki Kämäräinen (Leila)
LC Rovaniemi / Ounasvaara
Hirvipolku 23 
93500 Rovaniemi
Puh. +358 40 734 1365
 
Rauhanjuliste
Terttu Alavuokila (Matti)
LC Keminmaa / Neidonkenkä
Tervolantie 812 
94500 Lautiosaari
Puh. +358 40 754 1427

AKTIVITEETTI- JA  
PALVELUTOIMINTA
Palvelu- ja varainhankinta
Suomi johtoon
Jarmo Rastas (Pirjo)
LC Rovaniemi / Lainas
Mäntyrinne 4, 96910 Rovaniemi
Puh. +358 50 583 1097

 AR-säätiö, joulukortit
Auli Kynsijärvi (Markku)
LC Enontekiö
Puistomäentie 7 
99400 Enontekiö
Puh. +358 40 526 9589
 
Kansainväliset suhteet
Barents-yhteistyö
Tapani Risku (Anu-Liisa)
LC Pello
Martantie 8, 95700 Pello
Puh. +358 40 839 7850
 
Kummilapsitoiminta
Marjatta Hinkkala
LC Kuusamo
Erkkorannantie 3 A 
93820 Aikkila
Puh. +358 40 528 1623 



L A P I N  L E I J O N A  •  2 0 1 4

23

PANKKI, JOKA 
ON OLEMASSA 
ASIAKKAItAAN 

vArtEN.

tervetuloa asiakkaaksi!

Rovaniemi | Ainonkatu 1 
puh. 029 041 2740

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

www.saastopankkioptia.fi

Tornio | Hallituskatu 2 
puh. 029 041 2730 

Kuusamo | Kitkantie 15
puh. 029 041 2565

Velkaantuvalla Suo-
mella ei ole enää va-
raa nykymuotoiseen 

hyvinvointiyhteiskuntaan.  
Jo nyt nähdään, että julkisen 
sektorin palvelujen ulkopuo-
lelle jää yksittäisiä henkilöitä 
ja ryhmiä. 

Toimintaympäristöämme 
koskevat mullistukset ovat 
vaikuttaneet myös lionsklu-
bien toimintaedellytyksiin. 
Muutosvauhti näyttää yhä 
vain kiihtyvän, ja meidän on 
kehityttävä jatkuvasti, jotta 
pysyisimme mukana. Perin-
teitämme kunnioittaen on 
pidettävä yllä muutoshaluk-
kuutta ja -kyvykkyyttä – ei 
väkisin, vaan rennolla, in-
nostuneella otteella. 

Useista kyselyistä selviää, 
että suomalaiset ovat juuri 
nyt hyvin kiinnostuneita va-
paaehtoistyöstä. Yhteisölli-
syys ja auttamishalu ovat suu-
rimmat syyt liittyä mukaan 
lionstoimintaa. Vapaaehtoi-
sena toimiessa ei auta vain 
muita, vaan samalla saa myös 
omaan elämään uutta sisäl-
töä. Arvostukset muuttuvat, 
ja vapaa-ajan käyttäminen 
lionstoimintaan on mielekäs 
vaihtoehto. Se tarjoaa mah-
dollisuuden toteuttaa apua 
tarvitsevien unelmien ohella 
myös omia unelmiamme.

Jäsenistön 
mielipiteitä 
arvostetaan
Marras-joulukuussa tehtyyn 
jäsenkyselyyn saatiin lähes 
3.000 vastausta. Koskaan ai-
kaisemmin ei vastaaviin ky-
selyihin ole ollut näin suurta 
intoa vastata.

Suurimpana kehittämis-
kohteena pidetään ulkoista 
viestintää. Siinä meillä riit-
tää parannettavaa kaikilla 
tasoilla. Keväällä 2013 Ta-
loustutkimus Oy:n tekemän 
selvityksen mukaan lions-
toimintaan liitettiin sellaisia 
ominaisuuksia kuin hyvänte-
kijä, kansainvälinen, hyödyl-

linen ja tarpeellinen. Valitet-
tavasti meihin liitettiin myös 
vähemmän mairittelevia omi-
naisuuksia kuten konservatii-
vinen, vanhoillinen ja suljet-
tu. Hyvin harvoin meihin 
liitettiin ominaisuuksia avoin, 
nuorekas ja dynaaminen.

 Lions-brändin rakenta-
minen on pitkäjänteistä työ-
tä. Omista tekemisistämme 
on saatava aikaan hyviä tari-
noita, jotka vetoavat jäsenis-
tömme lisäksi potentiaalisiin 
jäseniin ja muihin ulkoisiin 
kohderyhmiin.

Jäsenkyselyn mukaan toi-
nen selkeä kehittämiskohde 
on klubien sisäinen toimin-
ta, etenkin klubikokousten 
ja -iltojen osalta. Olen roh-
jennut suositella klubeille ns. 
perinteisten klubikokousten 
vähentämistä ja niiden tilalle 
klubi-iltojen käyttöönottoa. 
Niissä tiedotettavat asiat käy-
dään nopeasti lävitse ja loppu 
aika käytetään mielenkiin-
toisiin klubiesitelmiin, kes-
kusteluihin, yhdessäoloon ja 
viihtymiseen.  Klubivierailut 
yrityksiin tai naapuriklubei-
hin antavat lisäarvoa jäsenis-
tölle. Saadaan uusia näkökul-
mia oman elämän hallintaan 
ja vastapainoa työhön sekä 
vapaa-ajan harrastuksiin. 

Elämä muutakin 
kuin liiketoimintaa
Mielestäni meidän olisi 
pysähdyttävä miettimään 
lionstoiminnan perusasioita. 
Kaikki muistamme, että Chi-
cagossa toiminut 38-vuotias 
liikemies Melvin Jones ker-
toi paikallisen yrittäjäker-
honsa jäsenille, että heidän 
pitäisi tehdä muutakin kuin 
keskittyä liiketoimintaan: 
pyrkiä parantamaan asuin-
paikkakuntaa ja maailmaa. 
Muut olivat samaa mieltä. 
Jatkokertomus tästä onkin jo 
sitä historiaa, jonka me tun-
nemme hyvin.

Toivottavasti jaksam-
me toimia, kuten Melvin 

Jones on ajatellut ja Lions-
toimintaperiaatteisiimme on 
kirjattu. Jokainen leijona on 
hyväksynyt periaatteet antaes-
saan Lions-lupauksensa. 

Leijonia tarvitaan 
aikaisempaa 
enemmän 
Lions-brändin rakentami-
nen on pitkäjänteistä työtä. 
Omista tekemisistämme on 
saatava aikaan hyviä tarinoita, 
jotka vetoavat jäsenistömme 
lisäksi potentiaalisiin jäseniin 
ja muihin ulkoisiin kohde-
ryhmiin. 

Monipuolista kehittä-
mistyötä on jatkettava, mut-
ta uudistuminen on tehtävä 
perinteitämme kunnioittaen. 
Erityisesti nykyisten jäsenten 
viihtymiseen ja uusien jäsen-
hankintaan on kiinnitettävä 
huomiota.

Me leijonat haluamme 
auttaa läheisiämme ja tiedäm-
me, että saamme itsekin siitä 
hyvän mielen ja paljon uusia 
ystäviä. Kaikkien tutkimus-
ten mukaan monet ihmiset 
olisivat halukkaita tulemaan 
toimintaamme mukaan, kun-
han vaan joku muistaisi pyy-
tää. Tehdään se! 

Meillä leijonilla on nyt 
tuhannen taalan paikka vah-
vistaa mielikuvaa ja tunnetta 
toiminnastamme: ”Tuohon 
toimintaan minäkin haluan 
osallistua, Lions-toiminta on 
kivaa, motivoivaa ja innosta-
vaa.”  

Hyvät ystävät, 
L-piirin lionit ja 
puolisot
Lämmin kiitos teille jokaiselle 
tekemästänne palvelutyöstä, 
hyvästä asenteesta ja ahke-
ruudesta. 

Arvostan työtänne pa-
remman huomisen puolesta. 
Toivotan teille hyvää kevättä 
ja jatkuvaa intoa auttaa oman 
asuinalueenne tukea ja apua 
tarvitsevia sekä katastrofien 
uhreiksi joutuvia niin Suo-

Arvomaailma 
muuttuu  

Olisitko voinut kuvitella, että joku Suomen suuryritysten pää-
johtajista kantaisi huolta vähäosaisten asemasta? Sunnuntaina 
29.9.2013 Helsingin Sanomissa oli artikkeli, jossa OP-Pohjolan 

pääjohtaja Reijo Karhinen kertoi, miten yksittäisten ihmisten tari-
nat satuttavat häntä. Niiden vuoksi hän menettää jopa yöunensa.  

messa kuin missä päin maa-
ilmaan tahansa.  

Toimintamme ehdot-
tomasti tärkein yksikkö on 
klubi. Silloin kun klubi ja sen 
jäsenet voivat hyvin, voi koko 
järjestömme hyvin. 

Näillä ajatuksilla men-
nään kohti kesää ja tulevaa 
kautta. Voimme luottavaisin 
mielin suunnata katseemme 
tulevaisuuteen.

Tuomo Holopainen
Lions-liiton 

varapuheenjohtaja 

Lions-periaatteet
• Pidä ystävyyttä tavoitteena, ei välikappaleena. 

Tosi ystävyys ei vaadi mitään itselleen eikä se ole 
riippuvainen keskinäisistä palveluista.

• Auta lähimmäistäsi heidän koettelemuksissaan. 
Surevat tarvitsevat myötätuntoasi, heikot ja 

vaikeuksissa kamppailevat tukeasi.

• Ole varovainen arvosteluissasi, mutta antelias 
kiitoksissasi. Toimi rakentavasti, ei hajoittaen.

• Toimi aina epäitsekkäästi. Jos Sinun epäillään 
menettelevän väärin, käyttäydy silloin lähimmäistäsi 

kohtaan niin kuin toivot hänen käyttäytyvän 
Sinua itseäsi kohtaan.

Leikkimielinen kisailu ja 
rento yhdessäolo antaa 

tilaa vapaalle jutustelulle 
ja ajatusten vaihdolle. 

Niinkuin sanotaan, että 
tärkeintä ei ole voitto vaan 
hyvät palkinnot. Tässä ys-
tävyyspiirien kohtaamises-
sa se hyvä palkinto lankesi 
jokaiselle mukana olleelle 
hyvänä olona ja mielenä. 

Myös klubitapaamisissa 
kannattaa kiinnittää huo-
miota viihtymiseen ja yh-
dessäoloon. Timo Allenius 

antoi oman tyylinäytteensä 
tikanheitossa. 

Kolikon heittäminenkin voi joskus olla mielenkiintoinen laji, varsinkin ympärillä 
olevilta satelee toinen toistaan parempia neuvoa ja kannustusta. Tämän tunteen 
sai Posion tapaamisessa kokea myös Tuomo omien hurjasti kannustaessa.

Posion L- ja N-piirien 
ystävyystapaaminen 

käynnistyy kättelyin ja 
matkakuulumisia kuun-

nellen. Tämän jälkeen 
syöksytään valaistun Posi-
on tarjoamiin tunnelmiin 

rantanuotioille ja torin 
tulishown seuraamiseen.
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Viime kauden piiriku-
vernööri Matti Mäl-
kiä piti juhlapuheen 

kertomalla asianomaisen 
juhlan historiasta sekä Mel-
vin Jonesin ja Arne Ritarin 
nimien  ympärille syntynei-
den säätiöiden toiminnasta ja 
periaatteista. Tällainen juhla 
järjestettiin ensimmäisen 
kerran kaudella 2003–2004, 
joten tämä juhla on jo yhdes-
toista. 

Juhlalla on jo pitkä 
perinne
Aluksi tämä juhla oli vain 
Melvin Jones -jäsenille ja 
myöhemmin tähän on yhdis-
tetty myös Lion Ritari -juhla 
ja tietysti Lions-periaatteiden 
mukaisesti tämä on avoin ti-
laisuus kaikille leijonille puo-
lisoineen. LCIF (Lions Clubs 
Internationalin säätiö) on 
lionsklubien kansainvälinen 
hyväntekeväisyyssäätiö. Sää-
tiö perustettiin vuonna 1968. 

Vuonna 1973 luotiin Mel- 
vin Jones -jäsenohjelma kei-
nona antaa tunnustusta 1000 
dollarin lahjoittajille. Melvin 
Jones -jäsenyys voidaan mak-
saa ja myöntää myös muille 
kuin lionsklubien jäsenille. 
Nyt maailmassa on jo lähes 
400 000 Melvin Jones -jä-
sentä. 

L-piirissä Melvin Jones 
-jäseniä on hieman yli 220, 
joista entiset piirikuvernöö-
rit Kauko Palomäki, Erkki 
Orre ja Paavo Rautio ovat 
ns. progressiivisia Melvin Jo-
nes -jäseniä. Eniten Melvin 
Jones -jäseniä on Rovanie-
mi / Ounasvaaran klubilla, 
yhteensä 25. 

Yli 10 Melvin Jones -jäse-
nyyttä ovat myöntäneet seu-
raavat klubit: Ranua, Posio, 
Sodankylä, Tornio / Pudas ja 
Pello.

Ritarit ja Melvinit Kuusamossa
Kuusamossa pidettiin 11.1.2014 piirin vuosittainen Melvin Jones Fellow- ja 

Lion Ritari -juhla. Tämä juhla oli L-piirissä järjestyksessään yhdestoista. 
Juhlalla halutaan kunnioittaa koko kansainvälisen Lions-järjestön perustajan, 

Melvin Jonesin arvokasta työtä lionismin eteen sekä kanadansuomalaisen Arne 
Ritarin työtä Lions-aatteen tuomisesta ja levittämisestä Suomeen yli 65 vuotta sitten.

Viimeisen vuoden kuluessa 
piiriin on saatu uusia Mel-
vin Jones -jäseniä ainakin 
seuraavasti: Markku Mursu, 
LC Posio, Anneli Jurmu, LC 
Posio, Reijo Lantto, LC Po-
sio, Jouko Kuivila, LC So-
dankylä, Olavi Välitalo LC 
Rovaniemi. Tuoreimpana jä-
senyyden on vastaanottanut 
juhlaviikonlopun jälkeen 
maanantaina Sodankylän 
Luostolla Jari Haavisto, LC 
Sodankylä. Samassa tilaisuu-
dessa, johon oli saapunut 30 
”rosvoa” ryöstöretkelle, Rita-
rin kilven vei omiin Kaamok-
sen kaatajaisiinsa LC Kemi.

Historiansa aikana LCIF 
on tukenut lionien palveluta-
voitteita kaikkialla maailmas-
sa myöntämällä 750 miljoo-
naa dollaria.

Säätiömme on jokin aikaa 
sitten valittu kansainvälises-
sä tutkimuksessa  maailman 
luotettavimmaksi kansalais-
järjestöksi. 

LCIF myöntää vuosittain 
keskimäärin 30 miljoonan 
dollarin arvosta apurahoja. 
Tälläkin hetkellä me voim-
me osallistua ja tukea LCIF:n 
toimintaa viime syksyn Fi-
lippiinien taifuuni Yolandan 
Haiyanin uhreille, joko osall-
listumalla lipaskeräykseen 
tai lahjoittamalla suoraan 
LCIF:lle, jolloin nämä varat 
oikeuttavat myös Melvin Jo-
nes -jäsenyyksiin.

Arne Ritari säätiö
Tämä kotimainen säätiö on 
saanut alkunsa 1980-luvulla 
ja 1986 sen nimeksi hyväksyt-
tiin tämän Suomen Lions-toi-
minnan kummin itse hyväk-
symänä Arne Ritari -säätiö.

Arne Ritari -säätiöön pe-
rustettiin erikseen 1994 Arne 
Ritari -kilta ja siitä lähtien 
killan jäseneksi hyväksytylle 
lionille ja vain lionsklubin 
jäsenelle on voitu myöntää 
oman klubin halituksen ano-
muksesta lionritarin nimi ja 
arvo.

Vuoden 2013 lopussa  
lionritareita oli yhteensä hie-

Klubinsa LC Posion  50 vuotisjuhlassa saivat Reijo Lantto ja Anneli Jurmu 
vastaanottaa Melvin Jones jäsenyyden arvovaltaiselta luovuttajajoukolta. Luo-
vuttajina toimivat liiton silloinen varapuheenjohta ja tämän hetken puheen-
johtaja Asko Merilä ja viime kauden piirikuvernööri Matti Mälkiä.

Martin Pilkkien jälkijuhlassa toukokuussa Luostolla lyötiin piirikuveernööri Matti 
Mälkiän iskulla ritariksi lion Kauko Niemelä. Toimituksessa avustajina toimivat 
Kauno Laine, Jarmo Rastas ja Seppo Törmänen.

man yli 1400, joista meidän 
L-piirissämme yhteensä 55 
ritaria. Klubeista piirimme 
tilastoissa erottuvat Rovanie-
mi / Ounasvaara yhdeksällä 
ja Enontekiö seitsemällä rita-
rilla. Viimeisen vuoden  ku-
luessa lionritareiksi on lyöty 
Matti Mälkiä, LC Posio, ja 
2. varapiirikuvernööri Kau-
ko Niemelä, LC Sodankylä. 
Arne Ritari -säätiö voi pal-
kita leijonia ja klubeja myös 
muilla tavoilla. Säätiöllä on 
säännöt omista eritasoisista 
ansiomerkeistä, kunniakir-
joista ja viireistä, joista löytyy 
myös luettelo Lions-liiton ja 
säätiön verkkosivuilta.

Arne Ritari -säätiö rahoit-
taa toimintansa nimenomaan 
sekä näillä ritariarvoilla sekä 
säätiön omilla ARS-adresseil-
la, joiden vuosittainen tuotto 
on yhteensä ollut hieman alle 
200.000 euroa. L-piirin osuus 
tästä vain noin 5.000 euroa. 

Arne Ritari -säätiö on 
puhtaasti kotimainen säätiö, 
eikä sen varoja voida käyttää 
lainkaan ulkomaisiin avustus-
kohteisiin. Myös Arne Ritari 
-säätiötä johtaa hallitus, jonka 
puheenjohtajana tällä kaudel-
la toimii PDG Reino Sihvola 
Joensuusta ja L-piirin ARS-
toimikunnan puheenjohta-
jana toimii Auli Kynsijärvi, 
LC Enontekiö.

Järjestömme tämän kau-
den tunnuslauseena on ”Fol-
low Your Dream – Seuraa 
Unelmaasi”. Melvin Jonesil-
la ja Arne Ritarilla oli Lions 
-aatteesta omat unelmansa, 
mutta tuskin hekään silloin 
uskoivat, että järjestömme 
olisi kasvanut alle sadassa 
vuodessa näin suureksi ja 
maailman johtavaksi palve-
lujärjestöksi, jossa meidän 
on ”Ilo palvella”.

Toimituksen 
referaatti 

Matti Mälkiän 
juhlapuheesta


