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Kevään tärkeitä kokouksia ja
tapahtumia merkittäväksi 
kalenteriin

•  Piirihallituksen 3. kokous 20.2.2021,  
pidetään etänä Go To Meeting -kokouksena

•  Vuosikokous ja piirihallituksen 4. kokous 
24.4.2021, Rovaniemellä, (mahd. etäkokous)

•  Viikonloppu 11.–13.6. Lions-liiton 68. 
vuosikokous Turku, (mahd. etäkokous)

•  Su 13.6. KVN, järjestäytymiskokous, Turku, 
(mahd. etäkokous)

•  Viikonvaihde 25.-29.6. 104nd Convention, 
Montreal, Quebec, Kanada (virtuaalinen)

Kuvernöörin tervehdys

Hyvät lionit ja 
uudet lionit

1. Varapiirikuvernööriehdokas 
2021-2022

Jouni Hilke

www.lions.fi

Hyvät 
Leijonat

Mitä olisinkaan tehnyt ilman coronaa? Omal-
ta kohdaltani vastaan, että olisin matkustanut 
ympäri maata erilaisiin liiton, piirien ja jopa 

kansainvälisiin kokouksiin, osallistunut merkkijuhliin 
ja edustanut Suomen leijonia eri tilaisuuksissa. Paljon 
on jäänyt kokematta ja kauden toinen puolisko näyttää 
sujuvan samanlaisesti. Tiedossa ei ole yhtään fyysistä ko-
koontumista, kaikki on peruutettu.

Mitä tämän vallitsevan tilanteen aikana on tapahtu-
nut? Lions- aate ei ole antanut periksi, vaan toiminta 
jatkuu edelleen toisessa muodossa. Viime kaudella opet-
telimme pitämään kokouksia internetin kautta ja tällä 
kaudella pääsääntöisesti. Hyvänä esimerkkinä on liiton 
vuosikokous kesäkuussa, johon osallistui 700 edustajaa. 
Se oli ensimmäinen suuri kokouksemme, mutta onnis-
tui erinomaisesti. Jatkona oli viikonlopun mittainen yh-
teispohjoismainen NSR- vuosikokous tammikuussa, joka 
noudatteli täysin fyysisen kokouksen ohjelmaa, jossa oli 
puheita, musiikkia, seminaareja ja niihin liittyviä työpa-
joja ja tietysti vuosikokous päätöksineen. Kaikki äänestet-
tävät asiat hyväksyttiin. Erityisesti säännöt ja menettelyta-
paohjeet täytyy hyväksyä yksimielisesti, joka toteutuikin. 
Päätösten perusteella NSR- toiminnan kehittämistä voi-
daan pohjoismaissa jatkaa hyvässä yhteishengessä. Osallis-
tujia oli yli 400 ympäri maailmaa, jotka pohjoismaalaisten 
lisäksi kehuivat järjestelytoimikunnan ammattitaitoa ja 
minuuttiaikataulun mukaista ohjelman hallintaa.

Koska kaikki fyysiset tapaamiset oli peruutettu, oli 
aika päivittää vanhoja ohjeita. Ensimmäiseksi laadittiin 
dokumentti Lions- toiminnan selkeyttäminen, joka sel-
vittää klubin, piirin, liiton ja kansainvälisen järjestön vä-
lisiä sidonnaisuuksia, velvoitteita ja vastuita. Se on tehty 
kaikkien klubijäsenten luettavaksi yhteenvedoksi miten 
Lions- toiminta toimii. Dokumentti löytyy liiton koti-
sivuilta Koulutus- osiosta. Seuraavaksi päivitettiin klubin 
ja piirin mallisäännöt. Suurin peruste oli etäkokousten 
salliminen sääntömääräisissä kokouksissa. Tämän joh-
dosta kaikkien piirien ja klubien on päivitettävä omat 
sääntönsä, jotta sääntömääräiset kokoukset voidaan pi-
tää internetin kautta tarvittaessa. Valtioneuvoston anta-
ma poikkeusohje sääntömääräisten kokousten pitämiseksi 
yhdistyksille päättyy 30.6.2021, jonka jälkeen sitä ei enää 
jatketa. Sääntöjen päivittäminen mallisäännöiksi kestää 
usean kuukauden ajan ja ne on saatavissa liiton sivuilta. 
Tällä hetkellä liiton säännöt ja menettelytapaohjeet sekä 
ansiomerkkiohje ovat hyväksymiskierroksella, jonka jäl-
keen tärkeimmät dokumentit on päivitetty.

Todennäköisesti ensi kevään piirien piirikokoukset 
joudutaan pitämään netissä, kuten juuri tulleen tiedon 
mukaan liiton vuosikokouskin, joka olisi ollut risteily Tu-
rusta Tukholmaan ja takaisin. Elämme nyt määräämättö-
män ajan sähköisten välineiden kanssa kommunikoiden 
ja suojaten itseämme viruksilta. Terveellisempää tulevai-
suutta odotellessa voimme kuitenkin toteuttaa erilaisia 
Ympäristöaktiviteetteja, suorittaa pieniä palveluita van-
huksille, sairaille tai vammaisille ja puhua niiden suorit-
tamisesta ulkopuolisille siinä toivossa, että saamme hei-
dät kiinnostumaan palveluista ja mahdollisesti liittymään 
Leijona laumaamme.

Noudattakaa viranomaisohjeita ja suojatkaa itsenne 
viruksilta.

Matti Reijonen
Lions-liiton puheenjohtaja

Auttaminen on nyt ja tulevaisuudessa oleellinen osa yh-
teiskuntaa.  Entisessä maailmassa harrastimme naa-
puriapua, autoimme toisiamme sellaisissa toimissa, 

joihin meillä oli mahdollisuus. Kotona olevan sairaanhoitoa 
autettiin voimiemme mukaan. Vaikka yhteiskuntamme on 
viimeisen päälle kehittynyt ja tasa-arvoinen, on monenlaisel-
le avulle ympäristössämme ja laajemmallakin edelleen suuri 
tarve.  Suomessakin löytyy perustarpeiden tyydyttämistä aut-
tavia toimenpiteitä.

Kuusikymmenluvulla kemijärveläinen tyttö tarvitsi apua, 
jota ei ollut saatavissa Lapista. Tyttö sai avun Helsingistä ja 
hänen tilanteensa korjattiin. Ongelma oli sairaalareissun jäl-
keen, kuka maksaa sairaalamaksun. Tytön perheellä ei siihen 
ollut varaa, kunta ei sitä voinut maksaa. Laskun maksoi ro-
vaniemeläinen klubi. Tyttö kertoi tarinan minulle nyt aikui-
sena ja elinvoimaisena.

Voisimmeko etsiä aktiivisesti avuntarvitsijoita.  Apua tar-
vitaan moneen mm huumeiden käytön ehkäisyyn, nuorten 
harrastusmahdollisuuksien kasvattamiseen, seniori-ikäisten 
kuntoilun aktivoimiseksi, ympäristötekoihin, yksinäisyyden 
vähentämiseksi.  Mutta ei sekään ole kiellettyä organisoida 
toimintaa niin, että itse voi toimia, toki jokin tarve on sille-
kin oltava, että toiminta tuntuu merkittävältä ja siihen ha-
luaa panostaa.

Lions-työ on perustettu yli 100 vuotta sitten ja silloinkin 
tehtävänä oli auttaa apua tarvitsijoita. Tarvitsijat organisoi-
tuivat Lions-klubiksi.  Sama toimintatapa on jatkunut siten, 
että lions-jäseniä on 1, 4 miljoonaa maailmalla. Leijonat aut-
tavat sekä kotimaan että ulkomaankohteisiin. 

Tässä lehdessä esitellään monenlaisia palveluja, joita poh-
joisimman piirin klubit, 40, ja jäsenet noin  1000 ovat teh-
neet viime vuonna ja vuosina.  Luonnollisesti viime vuoden 
aikana korona-virus on vienyt mahdollisuuksia tehdä töitä, 
mutta uusiakin on kyetty suunnittelemaan ja tekemään.

Uusia avuntekjöitä tarvitaan ja 
uusia auttamistehtäviä.

Tervetuloa lionstoimintaan ja 
menestystä auttamiseen!

Arto Harju-Autti
Piirikuvernööri

Lions-piiri 107-L

Piirikuvernööri 
DG 2020-2021 

Arto Harju-Autti ja 
puoliso Asta 
Harju-Autti,

LC Rovaniemi/Lainas.

Klubikierroksella tutustumista 
monipuoliseen lions-toimintaan
LC Rovaniemi/Pöyliö
Vierailimme Astan kanssa, (kaikilla oli maskit) tammikuus-
sa klubin yhdistetyssä hallituksen ja kuukausitapaamisessa. 
Suunnitelmissa klubilla oli ottaa uusi jäsen Janne Luoma-aho 
klubiin jäseneksi, mutta Jannelle oli tullut työkeikka. Klubilla 
on erinomainen jäsenhankintakanava = äijäjumppa, joka ko-
koontuu viikoittain. Äijäjumpassa puhutaan monenlaiset asi-
at ja varmasti päädytäänkin johonkin. Uusi jäsenkandidaatti 
voi pohtia rauhassa olisiko tämän porukan kanssa hyvä toimia 
vakituisemminkin.

Klubi tekee useita aktiviteetteja ja suunnittelee uusia mm 
lohenpaistoa ainakin ennen joulua, ja siihen he ovat kehitelleet 
ja hankkineet ison asianmukaisen savutuspöntön/huoneen. Ak-
tiviteettiin osallistuu ainakin Ounasjoen klubin leijonat. Tal-
viarpajaiset on järjestetty 20 v, koulun luokan kanssa. Erittäin 
huomaavainen aktiviteetti oli kolmosten, nyt 7 vuotta, kum-
mina toimiminen.

Klubissa oli hyvä ja miellyttävä henki ja hallinto hoidossa. 
Klubin jäsenestä Jouni Hilkkeestä on tulossa vuoden päästä dg.

LC Kemijärvi
Kemijärven klubi kokoontui poikkeuksellisesti Kulttuurita-
lon kahviossa koronan ajamana.  Kaikilla meillä oli maskit, 
vaikka tilaa oli. Eräs klubin jäsen oli leiponut monenlaisia 
syötäviä ja tarjosi vieläpä variksenmarjamehua C-vitamiinin 
varmistamiseksi.

Tilaisuuteen oli kutsuttu jäsenien lisäksi rauhanjuliste-
kilpailun paikalliset voittajat. Klubin presidentti Hilkka 
Majava jakoi palkinnot aktiivisille ja ajatuksia herättävil-
le toimijoille. Myös opettajat olivat läsnä. Tapaamisessa oli 
nykyisin kohtuullisen harvinainen vieras eli D-piirin enti-
nen piirikuvernööri, joka oli vierailemassa tunturimökillään 
Pyhällä. Hänkin toi tervehdyksessään omat viestinsä lions-
toiminnan eteenpäin viemiseksi.

Monia suunniteltuja klubin aktiviteetteja ei ole voitu 
toteuttaa koronan vuoksi. Joitakin kuitenkin. Hallituksen 
kokouksia ja kuukausitapaamisia on pidetty vaihtelevasti. 
Erittäin kunnioitettava aktiviteetti on Mäntyvaaran taistelun 
muistojuhla, johon on aikaisemmin osallistunut veteraaneja 
ja heidän omaisiaan. Tänä vuonna tuli yksi veteraani, mut-
ta klubi pitää yllä muistoa ja tilaisuudessa oli koronaakin 
uhmaten kymmeniä henkilöitä.

LC Rovaniemi/Lainas
Lainas-klubi (oma klubini) on yli 50 vuotta vanha klubi. 
Nimi tulee Kemijoen ja Ounasjoen yhtymäkohdasta, jota 
kutsutaan Lainakseksi. Klubista on oltu erittäin aktiivisesti 
erityisesti piirin toiminnassa mukana. Nykyisin on 27 jäsen-
tä. varainhankinta-aktiviteetit liittyvät yleensä järjestyksen-
valvontaan ja liikenteenohjaukseen. Järjestyksenvalvojia on 
klubilla 11 henkilöä ja tarvittaessa pyydetään naapuriklu-
beilta lisäresursseja.

LC Rovaniemi/Petronella
Aktiiviset naiset olivat asettuneet teamsin äärelle. Tapaami-
sen aikana lionit alkoivat pohtia klubin identiteettiprismaa 
ja jatkaa työtä seuraavilla kerroilla. Työskentely oli luontevaa, 
vaikka läsnä oltiin etänä. Monet aktiviteetit oli jouduttu pe-
rumaan/siirtämään, mutta uusia oli tehty mm. kehitellään 
uusia ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen liitty-
viä painotuksia aktiviteetteihin. Klubi oli askarrellut kortte-
ja, kutonut sukkia sekä tehnyt videon, jolla toivotettiin hyvät 
joulut ja samalla tiedotettiin klubin toiminnasta. 

LC Tornio/Pudas
Tornio/Pudas kokoontuu Hotelli Parkissa Torniossa. Paikalla 
oli 15 jäsentä. Nuori presidentti oli innostava näky. Asiat kä-
siteltiin kokouksessa joustavasti ja asiallisesti, asioina oli mm 
tilinpäätös ja toimintakertomus. Monenlaista tekemistä oli 
saatu aikaan mm. oli ansiokkaasti järjestetty yhdessä Aarne 
Ritari-säätiön ja naapuriklubien kanssa erittäin ajankohtai-
nen hengityskone sairaalaan. Klubin aktiviteetteihin kuuluu 
mainostaulun vuokraaminen yrityksille. Yhteistyökumppani-
na on mm partiolaiset. Raportointi on kunnossa.

LC Posio
Sain kutsun Posiolle kuvernöörivierailulle heti syyskuun alus-
sa. Tilaisuuteen oli kokoontunut seitsemän henkeä ja liitän-
näisklubi Livosta viisi henkeä. Klubilla on ollut pitkää varo-
jenkeruukohteena mm Posion messut.

LC Rovaniemi/Napapiiri
Klubi on saavuttanut hyvän 45 v iän. Perustajajäseniä on 
vielä muutama mukana kuten Niskalan Seppo, edelleen ak-
tiivisena. Uusia jäseniä on otettu parikin henkilöä. Klubilla 

on runsaasti aktiviteetteja. Näkyvimpiä ovat joulumyyjäiset 
ja lasten hiihdot.  

LC Pello
Koronasta huolimatta Pellon klubi oli järjestänyt lokakuise-
na iltana klubitapaamisen ulos Torniojoen rannalle. Tilaisuu-
dessa oli parikymmentä leijonaa. Aluksi otettiin vastaan kak-
si uutta jäsentä. Pello kuuluu piirin aktiivisimpiin klubeihin, 
monenlaisia aktiviteetteja ja henkikin on hyvä. Presidenttinä 
toimii Leena Lassila-Rova ja sihteerinä Markku Ilmavirta.

LC Pudasjärvi
Pudasjärven klubi kokoontuu ravintola Meritan kapinetissa. 
Tilaisuuteen oli kokoontunut 12 jäsentä. Tilaisuudessa kes-
kusteltiin aktiviteeteista. Monenlaista tehtävää oli suunnit-
teilla, jos vain korona antaisi myötä. Pudasjärviset olivat jär-
jestäneet perinteiset Venetsialaiset elokuussa. Taloudellisesti 
tilaisuus oli jäänyt hieman aiemmista vuosista, mutta oli silti 
hyvin onnistunut. Parhaimmillaan on 10 vuoden historiassa 
ollut 1300 osallistujaa, viime elokuussa reilut 500.

LC Ylitornio/Aavasaksa
Ylitornio/Aavasaksa on 60-luvulla perustettu klubi, jolla on 
useita pitkäaikaisia aktiviteetteja.  Mutta jäsenkuntaa ei ole 
saatu kasvatettua monesta yrityksestä huolimatta. Klubi on 
päättänyt lopettaa toimintaansa. Valtaosa jäsenistä (16) tulee 
siirtymään LC Ylitornion jäseneksi siirtojäsenenä. 

LC Pudasjärvi/Hilimat
Pirteä Pudasjärven Hilimat oli kokoontunut paikallisen Ho-
telli-Ravintola Kurenkosken kabinettiin, väljästi ja maskit 
päällä. Asiat käsitteli presidentti Aila Helve reippaasti, mut-
ta keskustellen. Monessa kohtaa jäsenet ottivat herkästi vas-
tuuta tekemisistä. Klubi on varmasti piirin aktiivisimpia. 
Kiitos siitä.

LC Tornio/Raja
Park Hotelliin oli tullut muutama jäsen, mutta suurempi osa 
osallistui etänä. Hallitus pohti ennen kk-tapaamista aktiviteet-
teja ja suunnittelivat tulevan presidentin kanssa ensi kauden 
vastuualueet. Kk-tapaamisessa oli rento ja hyväntahtoinen sa-
nailun ilmapiiri. Jäseniä oli paikalla 18.  Uusi jäsen oli otettu 
ennen joulua. Klubilla on monenlaisia aktiviteetteja kuten 
lauttamiespatsaiden hankinta. Rahaa kerätään mm. pullon-
palautuksien avulla. Klubi suunnitteli myllyn kunnostamista. 

LC Kemi/Merenhelmet
Meidät oli kutsuttu klubin vuosikokoukseen erään jäsenen 
kotiin. Toimintakertomuksesta ilmeni monet myyjäiset, se-
niorimessut, osallistuttu diabeteskävelyyn, laskettu seppele 
sankarihaudalle, käyty laulamassa palvelutalolla, osallistuttu 
klubien yhteiseen kaamoksen kaatajaisiin, saatu koulu osallis-
tumaan rauhanjulistekilpailuun sekä kortit ja arvat. Leijonat 
olivat loihtineet monenlaista syötävää. Presidentti Anne Si-
pola veti kokousosion iloisesti ja asiat käsiteltiin vilkkaasti 
ja monipuolisesti. Tapahtumasta jäi innostunut lions-kuva.

Arto Harju-Autti Piirikuvernööri

Puhtaat vedet - kulmat kuntoon eli viime syksyltä Livon 
hiekkarannan vieraslajikkeen puhdistus, jonka uusim-
me ensi kesänä (kuvassa kaikki eivät leijonia). 

LC Pellon klubitapaamisen alussa otettiin vastaan kaksi 
uutta jäsentä.

Piirikuvernööriehdokas 
2021-2022

Veijo Nurmikumpu

LC Keminmaa
Syntynyt 08.02.1959, Salla

Lehtori, ammattiopisto Lappia
Puoliso Annu, varhaiskasvatuksen opettaja, 

Keminmaan kunta

Lionstoiminta klubeissa:
• Liittynyt LC Keminmaan jäseneksi 2005
• Sihteeri 2006-07, 2007-08
• Presidentti 2009-10, 2015-16
• Toiminut klubin sisäisissä tehtävissä
• Osallistunut RLL-johtajuustaitojen työpajaan 2017

Lionstoiminta L-piirissä
• Lohkon puheenjohtaja 2016-17
• Alueen puheenjohtaja 2017-18
• 2VDG 2019-20
• 1VDG 2020-21

Muuta lionstoiminnasta
• Melvin Jones -jäsen 2017
• Osallistunut seitsemään liiton vuosikokoukseen
• Piirikuvernöörin ja presidentin myöntämiä 
  tunnustuspalkintoja

LC Rovaniemi/Pöyliö
s. 1952 Sodankylässä

Diakoni, MKT, eläkkeellä
Puoliso Raija Hilke, FM, lion (Rovaniemi/Petronella)

Lionstoiminta klubeissa:
• Liittynyt 1980 LC Kemi/Meripuisto
• Siirtojäsen LC Rovaniemi/Pöyliö 1992
• Presidentti 1994-95,
• Sihteeri 3 v, rahastonhoitaja 12 v
• Klubien hallituksessa yli 20v 

Lionstoiminta L-piirissä
• Piirisihteeri ja rahastonhoitaja 1997-1998
• Toimikuntapuheenjohtajana eri tehtävissä 1997-2005, 
  2019-2020
• Lohkon puheenjohtaja 2018-2019
• 2. varapiirikuvernööri 2020-2021

Muuta lionstoiminnasta
• 100% jäsen 41v
• Melvin Jones-jäsenyys 2007
• Lions-liiton vuosikokoukset 26 
• Pohjoiskalottikokoukset 5
• Kansainvälinen vuosikokous 1
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LC Rovaniemi/Ronjat lahjoitti 3 000 € Lapin sairaanhoito-
piirin Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Varat ke-
rättiin myymällä puisia Ronja -kuusia. Lahjoitus käytetään 
seikkailu- ja tarinametsän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

LC Rovaniemi/Ronjat keräsi varoja Lapin sairaanhoitopii-
rin Lasten- ja nuorisopsykiatrian toiminnan tukemiseen syk-
syn 2020 aikana. Kerätyt varat lahjoitettiin Visit Rovaniemen 
järjestämän ”Joulua ei ole peruttu” -joulukalenterin luukun 
numero 5 avaamisen yhteydessä 5.12. Lahjoitusshekin 3 000 
€ vastaanottivat tilaisuudessa Lapin Sairaanhoitopiirin Las-
ten- ja nuorisopsykiatrian osastonhoitaja Sisko Karjalainen ja 
Lastenpsykiatrian klinikan sosiaalityöntekijä Seija Hiltunen. 
Lahjoituksella on tarkoitus suunnitella lastenpsykiatrian osas-
ton läheisyyteen seikkailu- ja tarinametsä parantamaan lasten 
ja nuorten viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Joulukalenteriluukun avauksessa kuultiin satu ja Ronja 
-kuoron laulu esitys. Satu kertoi Ronja -tytöstä, joka etsi omaa 
tapaansa tehdä hyvää ja auttaa muita. Ronja -tytön seikkailu 

vei Napapiirille Joulupukin luo ja joulupukin luona Ronja 
tyttö ymmärsi, että hänen on tärkeää hyväksyä itsensä, vaik-
ka välillä tuntuisi, että on erilainen kuin muut. Sekä sadulla 
että lahjoitetulla rahasummalla Ronjat haluavat tukea Lapin 
lasten psyykkistä jaksamista. 

Lahjoitusrahat on kerätty myymällä Ronjien itse suunnitte-
lemaa ja toteuttamaa Ronja -kuusta. Kuusi on monivuotinen, 
monikäyttöinen ja ekologinen puukuusi, joka voi ilahduttaa 
jouluna jouluvaloilla ja juhannuksena vaikka köynnöskasvi-
en tukena. Aidon Ronja -kuusen tunnistaa sydämenmuotoi-
sesta Ronja -logosta ja kuuset on numeroitu. Kuusten toteu-
tuksessa ovat olleet mukana Viiden Tähden koti, Progear ja 
puuseppä Kaisa Karvo.

Lämmin kiitos toteutuksessa mukana olleille ja jokaiselle 
Ronja -kuusen hankkineelle. Yhdessä saimme jälleen kerran 
tehtyä hyvää ja arvokasta.

Merja Lämsä, LC Rovaniemi/Ronjat 

LC Rovaniemi/Ronjat lahjoitti 3 000 €  
Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikalle

Lahjoitusta luovuttamassa vasemmalta lukien Anne Sandberg ja Tarja Puhakka ja vastaanottamassa Sisko Karjalai-
nen ja Seija Hiltunen

Oiva lahja 
”pyöreitä vuosia” täyttävälle!
Katso tarkemmin 
www.e-clubhouse.org/sites/
ylitornioaavasaksa
TAI Googlaa: Leijonapuukko
LC Aavasaksa

TILAUKSET:
Paavo Heikka, puh. 040 570 5879
kaarina.heikka@pp.inet.fi

LEIJONA-
PUUKKO

LC YLITORNIO/AAVASAKSA

Jauholantie 1-3, 94450 Keminmaa
0400 610 510

Avoinna
ma-pe 9-20

la 9-17

www.keminmaanapteekki.fi

LC Rovaniemi/Napapiirin 
tapahtumia koronavuonna 2020
LC Rovaniemi/Napapiirin klubin aktiviteetteja jäi vuonna 
2020 useita väliin Suomessa ja maailmalla vallitsevan ko-
ronatilanteen vuoksi. Klubimme suurimmista aktiviteeteis-
ta keväällä perinteisesti pidetyt Nappulahiihdot jouduttiin 
siirtämään seuraavalle keväälle 2021 sekä myös LC Napapii-
rin Perinteiset 2-päiväiset Joulumyyjäiset siirrettiin vuoden 
2021 joulukuulle.

Vuosi 2020 jää varmasti kaikille mieleen, sillä koronas-
ta johtuvien kokoontumisrajoitusten vuoksi myös melkein 
kaikki klubin kokoukset pidettiin vuoden aikana etänä, mi-
kä sujuikin todella hyvin.

Yritysvierailu
Yritysvierailuja käytiin vuoden aikana ainoastaan kerran. Klu-
bimme kävi marraskuussa kuukausikokouksen yhteydessä yri-
tysvierailulla Osuuspankin uudessa toimitalossa Rovaniemen 
keskustassa melkoisen hulppeilla 6. kerroksen näkymillä. Pai-
kalla oli parikymmentä klubimme leijonajäsentä ja puolisoa 
paikallisen koronatilanteen sallimissa rajoissa.

Perinteinen Joulunavaus
Pienillä porukoilla hoidettiin vuosien ajan perinteenä olleita 
aktiviteetteja. Mm. Perinteinen Joulunavaus, jota on vietet-
ty Rovaniemen Pulkamontien Saarenkodin asukkaiden luona 
paikan päällä, mutta nyt koronarajoitusten vuoksi toimitet-
tiinkin Saarenkodin sekä myös Kotipihlajan asukkaille glö-
giä, pipareita ja konvehteja lionien joulutervehdyksen kera.

Joulukuusi valoineen Pulkamontien 
etupihalle
LC Rovaniemi/Napapiirin klubin perinteisiin kuuluu myös 
toimittaa Saarenkodin ja Pulkamontien terveyskeskuksen 
etupihalle joulukuusi valoineen. Joulukuusen pystyttämisessä 
olivat mukana lionit Markku Sääskilahti, Jussi Timonen-Nis-
si, Jukka-Pekka Alasuutari ja Jorma Alakulppi. Markku Sääs-
kilahden puutavara-autolla saatiin kuusi paikalle ja pystyyn.

Melvin Jones -palkitseminen
Myös klubin jäsenten palkitsemisia on jäänyt odottelemaan 
seuraavia tilaisuuksia. 

Klubimme aktiiviselle, ansioituneelle ja pitkäaikaiselle jä-
senelle lion Kauko Tasalalle luovutettiin Melvin Jones -jäsen-
tunnustus. Vallitsevan koronaepidemian rajoitusten vuoksi 
emme voineet pitää perinteistä juhlallista palkitsemistilai-
suutta, vaan Melvin Jones -plakaati käytiin luovuttamassa 
henkilökohtaisesti Kaukolle 15.12.2020 hänen kotonaan. 
Melvin Jones -plakaatin luovutti Kaukolle klubimme presi-
dentti Jarmo Jokelainen, ex-presidentti Jukka-Pekka Alasuu-
tari ja sihteeri Pertti Mattanen.

Kuvat: LC Napapiirin lionit, 
teksti: Helena Tuulaniemi, LC Rovaniemi/Napapiiri

LC Napapiirin Leijonat 
Rovaniemen Kanavan avajaisissa mukana
LC Rovaniemi/Napapiirin leijonia oli mukana Rovaniemen 
keskustan katukuvaan väriä tuovan Rovaniemen Kanava-pal-
velun avajaistilaisuudessa Lordin aukiolla syksyllä 8.10.2020 
kello 19.00 alkaen. Leijonat toimivat Lordi-aukiolla kipi-
nämikon osassa, sillä toimitimme Lordin aukiolle lämmön-
lähteen. Avajaistapahtuma livestriimattiin Rovaniemen kau-
pungin YouTube-kanavalla ja avajaisia oli YouTuben kautta 
seuraamassa jopa Indonesiasta saakka. 

Rovaniemen Kanava-palvelun avajaisten ohjelma striimat-
tiin Kanava-seinälle. Ohjelmassa oli musiikkiesityksiä Sampo-
keskuksen näyteikkunassa, Sirkus Taika-ajan Tulitaide-esitys, 
seinälle heijastettuna Ilkka Paavalniemen vanhoja valokuvia 
Rovaniemestä, Arttu Niemisen videoinstallaatio.

Kuva: LC Napapiirin lionit, 
teksti: Helena Tuulaniemi, LC Rovaniemi/Napapiiri

LC Rovaniemi/Napapiirin jo melkeinpä perinteeksi 
muodostuneet seinäkalenterin valmistustalkoot pidet-
tiin ”virallisesti” keskiviikkona 28.10.2020 Jarjotek Oy:n 
toimistolla. Seinäkalenteritalkoot on yksi klubimme tär-
keimmistä ja suurimmista aktiviteeteista. Näihin virallisiin 
talkoisiin osallistui klubimme aktiivisia jäseniä, talkoolai-
set olivat Jorma Alakulppi, Jarmo Jokelainen, Anna-Maa-
rit Jokelainen, Riitta Järvinen, Pertti Mattanen, Ari Niva, 
Pekka Maijala, Seppo Niskala, Toivo Tarkiainen, Jukka-
Pekka Alasuutari ja Simo Murtomaa. Lisäksi mukana esi-
töitä tekemässä Marketta Alakulppi. Periaatteessa talkoot 
alkoivat jo aiemmin Jorma Alakulpin noutaessa kalenteri-
aineistot ja tehdessä puolisonsa Marketta Alakulpin kans-
sa kotonaan melkoisen aineiston pohjustuksen/esityön ja 
puukkotyön ennen varsinaista talkoopäivää.

Kalentereita painettiin jälleen melkoinen määrä ja ka-
lenterit on toimitettu mainoksen laittaneille yrityksille ja 
klubin jäsenille.

Kiitos jälleen kaikille kalenterissa 
mainostaneille sekä aiemmille että 

uusille yrityksille tuestanne!
Osa mainostajista on ollut mukana jo 

vuosikymmenten ajan!

Kuvat ja teksti: Helena Tuulaniemi, 
LC Rovaniemi/Napapiiri

Napapiirin lionien 
perinteiset seinä- 
kalenteritalkoot

Liikenteenohjausta 
Syväsenvaaran koulun 

ekaluokkalaisille 
LC Rovaniemi/Napapiirin klubin jäsenet olivat jälleen 
perinteisesti ohjaamassa liikennettä Syväsenvaaran kou-
lun ekaluokkalaisten ensimmäisenä koulupäivänä keski-
viikkona 12.8.2020.

Liikenteenohjaajina olivat Kauko Tasala, Jukka-Pekka 
Alasuutari, Jussi Timonen-Nissi ja Jorma Alakulppi.

Kun oppilaat olivat päässeet sisälle kouluun, niin kou-
lun rehtori Anne Lassila tarjosi lioneille pullakahvit. Sa-
malla kerroimme klubimme aktiviteeteista rehtorille ja 
tulevista yhteistyösuunnitelmista Syväsenvaaran koululla.

Kuva ja teksti: Jorma Alakulppi, 
LC Rovaniemi/Napapiiri

Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi, 
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Kuvanveistäjä Ensio Seppäsen Laut tamies Kuk ko lan kos ken 
ran taäyrääl lä paljastettiin kesällä 1961. Muis to merk ki on 
kunnianteko niille mie hille, jotka runsaan vuosisadan ajan 
ennen irtouiton alkamista, noin 1800–1920, hoitivat 
Tornionjoen uiton aina joen yläjuok sulta jo ki suun lautta-
haminaan.
Kyseinen pienoismalli on hieno lahjaesine ja sopii esi mer-
kiksi kier to pal kin noksi, merk kipäi vä lah jaksi jne.
Patsaan hinta on 160 euroa.

LC Tornio / Raja myy lauttamiespatsaita     

Tuotteen voi tilata: 
Timo Seppälä puh. 0400 695 592
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IMMELKALTIO, 
ikiaikainen levähdyspaikka Levillä

Esteetön, helppokulkuinen polku on tehty murskeesta.

Lähdevesi ei jäädy. Immelkaltion lähdevesiputki toimii 
7/24.

Vesipesän ja putken asensi urakoitsija Kai Jussila. Kuljettajana oli Yrttiahon Jaska.

”Vesipesä” on iso teräsverkkorulla. Vesiputken lähtöpää 
on ankkuroitu rullan sisälle. Suodatinkangas on kiinni-
tetty huolellisesti verkon päälle rautalangalla. Vesipesä 
mäyttää isolta karamellipaperilta. 

Näköalatasanteella on penkki ja portaat johtavalle 
lähteelle.

Esa Kaitala levähtämässä lähtehellä.

Pilikille, pilikille... 
- Pääsiäishaasteena Etäpilkit

Keväällä vallitsevan koronatilanteen vuoksi ei voitu jär-
jestää LC Rovaniemi/Napapiirin Perinteisiä Nappu-
lahiihtoja maaliskuussa eikä myöskään oman klubin 

jäsentenvälisiä perhepilkkikisoja. 
Niinpä päätimme esittää jäsenillemme ja heidän perheil-

leen pääsiäishaasteen – leikkimielisen pilkkikisan pääsiäisen 
aikaan. Tärkeimpänä tavoitteena oli saada väki nauttimaan 
ulkoilmasta yhdessä perheensä kanssa pääsiäisenä kivan har-
rastuksen parissa. Kaikkien osallistujien ja haasteen vastaan-
ottaneiden kesken arvottiin pienet palkinnot, jotka jaettiin 
myöhemmin kokoontumisrajoitusten puitteissa. Saaliin pai-
no tai määrä ei siis ratkaissut kisan voittoja. Naisille, miehil-
le ja lapsille oli omat sarjansa ja lisäksi isoin (pisin) kala pal-
kittiin erikseen.

Pääsiäishaasteeseen 10.-13.4.2020 osallistui mukavasti po-
rukkaa sekä pilkkijöitä että myös kannustajia ja pääsiäister-
veisten lähettäjiä. Lankalauantain keli oli aivan mielettömän 
hienon auringonpaisteinen, kylmätuulinen kylläkin joissakin 
paikoissa. Pilkkijöitä riitti ympäri Lapin lääniä aina Muoni-
osta Muurolan Rosvohotuun saakka. Sunnuntain ja maanan-
tain kelit olivatkin sitten lumisateisia ja aika kastelevia, mutta 
riitti reippaita pilkkijöitä maanantaillekin.

Kuvat: LC Rovaniemi/Napapiirin lionit, 
teksti: Helena Tuulaniemi, LC Rovaniemi/Napapiiri

Pilkillä kaksin käsin...                                        Pilkkisaaliin mittaus tapahtui näin...

Hieno keli istua pilkillä.

Pilkillä myös pienempiä osallistujia.                         

Nappaako...? Todella hieno pilkkisää pääsiäislauantaina Rovaniemellä.

Lahjoitus RoPS:n 
Soveltavan 

Pallokerhon ryhmälle
LC Rovaniemi/Napapiirin leijonat lahjoittivat Rovanie-
men Palloseuran Soveltavan Pallokerhon ryhmälle 700€:n 
avustuksen sunnuntaina 1.3.2020. Avustus oli osa LC Ro-
vaniemi/Napapiirin järjestämien Perinteisten Joulumyy-
jäisten saadusta tuotosta.

Lahjoituksen luovutustilaisuus järjestettiin RoPS:n So-
veltavan jalkapallon ryhmän jalkapalloharjoitusten yhte-
ydessä Napapiirin yläasteen liikuntasalissa. RoPS:n So-
veltavan Pallokerhon ryhmän vastaava vetäjä Sirpa Oiva 
haastoi LC Rovaniemi/Napapiirin leijonat "pelaamaan" 
yhdessä heidän kanssaan. Samalla saisimme tutustua avus-
tamamme jalkapallokerhon toimintaan, osallistua harjoi-
tuksiin sekä seurata itse tekemistä ryhmässä. Me Leijonat 
otimme tietysti haasteen vastaan ja lähdimme mukaan 
kahdeksan leijonan voimin. 

Jalkapalloharjoitukset aloitettiin ensin mukavalla 
"jumppapallon maaliin saamisella" eli jalkapalloa potkit-
tiin kohti jumppapalloa, joka piti saada vastustajan maa-
liin. Tämän melkoisesta alkulämmittelystä käyneen kisan 
voitti RoPS:n joukkue.

Alkukisan jälkeen suoritettiin lahjoituksen luovutus. 
Klubimme presidentti Jukka-Pekka Alasuutari piti pienen 
puheen iloisen yllättyneelle jalkapalloryhmälle saamastaan 
huomiosta. Lahjoituksen vastaanottivat Sirpa Oiva yhdes-
sä RoPS:n reippaan pelaajan Elmerin kanssa.

Lahjoituksen luovutuksen jälkeen alkoi varsinainen 
peli jakamalla joukkueet tasan oranssiliivisiin sekä ilman 
liiviä pelaaviin. Melkoisen tiukan ja hikisen ottelun voitti 
ilman liiviä pelanneet 1-0 lukemin. Molempiin maaleihin 
saatiin tasaista pelaamista aikaan ja tiukkoja paikkoja oli 
molemmilla maaleilla.

 
Kuvat ja teksti: Helena Tuulaniemi,

LC Rovaniemi/Napapiiri

LC Rovaniemi/Napapiirin lahjoitus RoPS:n Sovelta-
van Pallokerhon ryhmälle.

Melkoinen hyörinä ja pallojen vilske kävi lionien ja 
soveltavan jalkapalloryhmän lämmittelyssä ennen 
varsinaista jalkapallo-ottelua.

Immeljärvi on saamelaisten pyhä paikka. 
Immeljärvi tarkoittaa Jumalan järveä ja 
Immelkaltio Jumalan lähdettä. Kittilän 
leijonat ovat  toimillaan onnistuneet 

säilyttämään luonnonlähteen keskellä 
Levin matkailukeskusta.

LEVIN LÄHTEEN TARINA
Leijonat puhtaan veden  
puolesta jo 70-luvulla
Levin eteläpuolella kantatie no 79 varrella oleva lähde on ollut 
tiedossa jo varhain. Edesmenneen klubiveljen Yrjö Nieme-
län tekemän selvityksen mukaan jo 1700 -luvulla Kittilästä 
johti lähinnä postin kuljettamista varten ns. ratsutie Sirkan 
ja Pöntsön kautta Muonioon. Lähde sijaitsi tämän ratsutien 
varrella ns. Kenttämaassa, ja alueesta muodostui kulkijoille 
luonnollinen levähdyspaikka. Kun postinkuljetus oli kuiten-
kin aikojen muututtua löytänyt modernimpia kuljetustapoja 
ja tieyhteyksien parannuttua oli lähteen käyttö vähentynyt ja 
lähteen ympäristö päässyt pahoin pensittymään.

Joskus 1970 -luvun lopulla oli Kittilän lions -klubissa he-
rännyt ajatus alueen raivaamisesta ja lähteen saattamisesta 
uudelleen ohikulkijoiden käyttöön. Alue raivattiinkin ja läh-
teelle rakennettiin kantatien reunasta johtavat vanhan perin-
teen mukaisesti puutapitetut kelohonkaiset pitkospuut, jotka 
lionsveli Antti Hautala oli hankkinut metsähallitukselta. Läh-
teen reunalle kiinnitettiin koivunoksaan narun päähän tuo-
hinen juomalippo ja niin oli lähde valmiina sammuttamaan 
kulkijoiden janon. Lähde pitkospuineen täytti vuosikymme-
niksi ne tavoitteet, jotka aktiviteetille oli asetettu. 

Leijonat puhtaan veden puolesta 2015
Ajan hammasta eivät hyvätkään pitkospuut kestä ikuisesti. 
2000 -luvulle siirryttäessä pitkospuissa alkoi näkyä lahoami-
sen merkkejä. Lähteen ympäristöllekään ei ollut tehty mitään 
pitkospuiden rakentamisen jälkeen. Lähde ympäristöineen 
oli mennyt huonoon kuntoon. Vuonna 2015 Kittilän lei-
jonat päättivät ottaa lähteen uudelleen aktiviteettikohteeksi. 
Asiantuntemusta löytyi Metsähallituksen Luontopalveluista. 

Puistomestari Tapani Rauhala pysäytti moottoripyöränsä 
P-alueelle, jonka alapuolella Levin lähde on. Paikan päällä 
odotteli Esa Kaitala LC-Kittilästä. Tehtävänä oli suunnitella 
toimenpiteet ison matkailukeskuksen keskellä olevan lähteen 
säilyttämisestä jälkipolville. 

Huonokuntoiset pitkospuut päätettiin purkaa ja polku P-
alueelta lähteelle tehdä murskeesta. Kaikessa rakentamisessa 
huomioidaan liikuntarajoitteiset. Osin umpeen kasvanut läh-
de kaivetaan auki pienellä kaivurilla. Kaivumaat nostellaan 
lähteen reunalle ja päälle rakennetaan puinen näköalatasan-
ne. Portailta, kaiteesta kiinni pitäen, kulkija voi kuivin jaloin 
täyttää vesipullonsa lähdevedellä. Näköalatasanteelle tehdään 
kiinteä penkki, jossa voi levähtää ja katsella edessä avautuvaa 
kaunista lähdettä ja maisemaa.

Suunnitelma toteutettiin leijonien toimesta. Lähteelle pys-
tytettiin infotaulu, jonka tekstin laati kotiseutuneuvos Yrjö 
Niemelä. Maantien laitaan pystytettiin tienpitäjän toimesta 
tienviitta ”Lähde”. 

Paikasta on tullut yksi Levin nähtävyyksistä. Lopputulos 
on onnistunut. Vaikka lähteellä käy paljon ihmisiä, tehdyillä 
rakenteilla on saatu ympäristön kulumista estetyksi.

Leijonat puhtaan veden puolesta 2020
Avolähteeseen on aina mahdollisuus sekoittua pintavesiä. Ha-
lusimme varmistaa lähdeveden turvallisen laadun ja samalla 
helpottaa veden ottoa. Torsti Patakangas heitti ilmaan ajatuk-
sen putkesta, jonka päästä tulisi lähdevettä.

Lähteeseen tunturin puolelta virtaa pieni kirkasvetinen 

puro, joka näyttää tulevan jostakin maan alta. Päättelimme, 
että tunturin puolella ylempänä on todennäköisesti muitakin 
pohjavesiesiintymiä. Lupaava esiintymä löytyi 40 m lähteen 
yläpuolelta. Korkeuseroa lähteeseen 1,5 – 2 metriä. Täältä 
vesi on mahdollista saada virtaamaan lappomenetelmällä ei-
kä pumppua tarvita. Vesi otetaan maan alta, jolloin pintave-
sistä ei ole vaaraa. 

Putken lähtöön on tehtävä ”vesipesä”. Ilman sitä putki 
tukkeutuisi.

Vesipesän tekoon tarvittiin hieman kekseliäisyyttä. Han-
kimme teräsverkkorullan (ruostumaton teräs), suodatinkan-
gasta, muovista vesijohtoputkea, putkikiinnikkeitä ja rauta-
lankaa. Vesijohdon lähtöpään kiinnitimme putkikiinnikkeillä 
teräsverkkorullan sisälle. Verkkorullan päälle käärittiin suoda-
tinkangas. Kangas sidottiin kiinni huolellisesti rautalangalla.

Kaivuri kaivoi kuopan ”vesisuonen” kohdalle. Vettä pulp-

pusi maan uumenista runsaasti. Vesipesä laskettiin varovas-
ti putken varassa kuopan pohjalle kahden metrin syvyyteen. 
Ympärystäyttö tehtiin sepelillä. Näin saatiin vesivarasto suu-
remmaksi. Sepelin suojaksi levitettiin suodatinkangas. Lop-
putäyttö tehtiin kaivumailla. Vesijohto piilotettiin turpeen 
alle. Alue siistittiin eikä maan pinnalle jäänyt mitään muis-
tuttamaan kaivutöistä. 

Toimii…
Putki on koekäytössä. Veden tuotto näyttää riittävän. Ve-

si on kylmää, raikasta ja hyvän makuista lähdevettä. Veden 
vaihtuvuus takaa laadun. Ensi kesänä kulkija voi valuttaa 
vesipullonsa täyteen suoraan putken päästä. Immelkaltion 
luonnonvesijohto toimii 7/24.

Esa Kaitala, Torsti Patakangas, 
LC Kittilä
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Vuoden 2020 pääpuheenaihe, koronapandemia, vai-
kutti myös klubien toimintaan, mutta ainakaan LC 
Keminmaata se ei kyennyt kukistamaan. Pari kevään 

kuukausitapaamista jäi pitämättä, mutta aktiviteetit hoidet-
tiin suunnitellusti.

Keväästä 1959 lähtien LC Keminmaa on järjestänyt tulva-
veikkauksen, jossa yritetään tietää, mikä on Isohaaran voima-
laitoksen maksimivirtaama kevättulvan aikana. Tulvaveikkaus 
on järjestetty koko klubin yli 60-vuotisen historian ajan. Se 
on luultavasti vanhin samalla sapluunalla järjestetty aktivi-
teetti suomalaisten lionsklubien historiassa. Nykyisin myyn-
nissä on tuhat veikkauslipuketta ja koko tuotto jaetaan ke-
minmaalaisille nuorille.

Lipukkeiden myynti on klubilaisten yhteinen aktiviteetti, 
mutta tässä, kuten monessa muussakin tilanteessa, jotkut ovat 
ylitse muiden. Kun korona esti perinteisten myyntipaikko-
jen, kauppojen, liikuntapaikkojen ja tapahtumien yhteydes-
sä tapahtuvan myynnin, Veikko Laakso keksi oman keinon.

– Soitin yli sadalle henkilölle ja myin puhelimen välityk-
sellä ison  määrän lipukkeita. Kukaan ei kieltäytynyt ostamas-
ta ja rahatkin tulivat tilille, vuosittain ylivoimaisesti eniten 
myynyt aktivisti kertoi.

Koko tuhannen lipukkeen satsi saatiin myytyä ja rahat 
pantiin välittömästi jakoon nuorisotoiminnan hyväksi. Täy-
tyy muuten sanoa, että tulvavirtaaman veikkaajat ovat tarkkaa 
väkeä. Keväällä 2020 päävoiton saanut vastaaja jäi vain yh-
den kuution päähän oikeasta vastauksesta, mikä oli yli 4000 
kuutiometriä sekunnissa.

Toinen kauden iso aktiviteetti oli maalaushomma, joka 
vaatii uskomattoman suuren tuntimäärän töitä. Tässä hom-
massa kunnostautui erityisesti Seppo Pesonen. Hän oli ai-
na ensimmäisenä toimintapaikalla, hommasi maalit, pelit ja 
pensselit paikalle ja huolehti täsmällisesti, että talkoomiehillä 
oli hyvä olla. Huuteli kahville sopivin väliajoin, oli homman-
nut sopivaa suuhunpantavaakin voileivistä lähtien. Hienoa 
toimintaa, jonka ansiosta talkoissa oli mukava olla.

Edellä on pari esimerkkiä leijonaveljistä, jotka pitävät toi-

LC Keminmaata ei korona kukistanut

Joulun alla LC Keminmaan leijonat ja leidit vierailivat Ke-
minmaan kunnanvirastolla nippu lahjakortteja mukanaan. 
Ne lahjoitettiin kunnan sosiaalitoimen kautta joululahjoiksi 
vähävaraisille lapsiperheille.

Leijonien rahat on  hankittu aktiviteeteilla, muun muassa 
maalaustalkoilla ja pihapuita kaatamalla. Kauppiaspariskun-
ta Kaija ja Mauri Vaarala ovat antaneet oman osansa kekoon 

LC Keminmaan ja leidien lahjakortit ottivat vastaan Ke-
minmaan vs. kunnanjohtaja Hannele Matinlassi (vas.) ja 
perusturvajohtaja Katja Raatikainen (kesk.). Lahjoitta-
jina olivat LC Keminmaan presidentti Arto Koivuniemi 
ja sihteeri Veikko Laakso. Leidien lahjakortteja olivat 
luovuttamassa Annu Nurmikumpu, Irma Jakovlev ja 
Hilkka Laakso. 

LC Keminmaa jakoi joululahjoja
monin tavoin. Keminmaan City-Marketissa esimerkiksi 
voivat kaikki halukkaat osallistua lahjoittamalla pullonpa-
lautuskuittinsa kaupan aulassa olevaan keräyspyramidiin.

Vs. kunnanjohtaja Hannele Matinlassi kiitti lahjoituk-
sesta.

– Nykyajan yhteiskunnassa tuntuu hyvältä, että itsek-
kyys unohtuu ja lahjoitetaan hyvää toisille. LC Keminmaa 
tekee hienoa työtä.  

LC Keminmaan kuluvan kauden presidentti Arto Koi-
vuniemi totesi, että on ilo auttaa ja leidien puolesta Annu 
Nurmikumpu oli samaa mieltä.

Perusturvajohtaja Katja Raatikainen oli tyytyväinen, 
sillä joululahjat tulevat tosi tarpeeseen. Vähävaraisia lap-
siperheitä löytyy.

Heikki Roimela, LC Keminmaa

Maalausorganisoija Seppo Pesonen (vas.) ja myyjämes-
tari Veikko Laakso ovat hyviä esimerkkejä siitä, millä 
lionsklubin toiminta pysyy vilkkaana. 

Kun on ammattimies asi-
alla, niin puun kaatokin 
onnistuu missä vaan. Veijo 
Nurmikumpu (puussa) 
osaa asiansa ja Erkki Ala-
kuijala avustaa.

 Yhteistyö on tärkeää. Kuvissa LC Keminmaan iskuryh-
mä on lähdössä hiihtosuunnistuksen maailmancupin 
järjestelyihin Äkäslompoloon Suunta 2000:n avuksi

Keminsuun Nuorisoseuran kunniapuheenjohtaja 
Marjatta Kouri kiittelee klubia yhteistyöstä seuran 100 
vuotiaan komean talon käytöstä. 

Yli 60 kertaa järjestetyn Isohaaran tulvaveikkauksen tuotto jaetaan aina keväällä 
keminmaalaisille nuorisojärjestöille. Komea joukko oli vastaanottamassa stipendejä 
keväällä 2019. 

100 vuotiaan Suomen kunniaksi LC Keminmaa kun-
nosti luontopolun. Työ vaati yli 1500 talkootuntia, 
mutta tuli siitä valtakunnallinen ympäristöpalkintokin 
klubille. Työt piti käynnistää jo talvikeleillä tarvikkeita 
kelkkomalla.

mintaa pystyssä. Parhaillaan on menossa koko Suomea kos-
keva Lions-liiton organisaatiouudistus, jolla piirit pistetään 
uuteen uskoon. Siinä yhteydessä on väitetty, että piirien uusja-
olla voidaan auttaa ja tehostaa yksittäisten klubien toimintaa.

Se puhe on täyttä ”puppua”. Kyllä paikallisten klubien 
toiminta lähtee täysin tuollaisten veikkolaaksojen ja seppo-
pesosten tekemisistä ja esimerkeistä. Meidän toisten vain pi-
tää lähteä mukaan, niin valmista tulee.

Heikki Roimela, LC Keminmaa

Ivalon klubin kuulumisia 

Lions Club Ivalon presidentti Matti Sorvari, ja Ivalon 
LC-Ladyjen edustaja Riitta Junttila veivät joulun alla 
vähävaraisten lapsiperheiden joulumuistamiseen tar-

koitetun tuoton Inarin kunnan sosiaalitoimelle. Kunnan 
puolesta lahjoituksen vastaanottivat sosiaalityöntekijä Mikko 
Keränen ja osastopäällikkö Jaakko Seppänen. Luovutus ta-
pahtui kunnantalon pihalla ja siellä tervehdittiin kuvanmu-
kaisella koronatervehdyksellä.

Paikkakunnan LC-väki eli LC-Ivalo, LC Inari Anar sekä 
Lion-Ladyt luovuttivat kaiken kaikkiaan 1600 euroa inari-
laisille lapsiperheille. Tällaisella joulumielen antamisella on 
Inarissa pitkät perinteet ja Inarin kunnan sosiaalitoimi koor-
dinoi itse apua tarvitsevat lapsiperheet ja antaa tuoton heille.

-Meidän ei tarvitse tietää perheiden nimiä, sosiaalipuo-
li hoitaa tämän asian, meille riittää se tieto, että kymmenet 
lapsiperheet saavat apua ja joulumieltä LC-toiminnan kautta, 
kertoi Ivalon klubin presidentti Matti Sorvari.

Lions Club Ivalo talkoili joulun alla perinteiseen tapaansa 
tuhatkunta jäälyhtyä Ivalon hautuumaan tien varrelle. Jääl-
yhtyjen lisäksi tien laitaan ilmestyi erikoisuutena tämä jäästä 
tehty ristiveistos, jonka suunnittelusta vastasi lionveli Martti 
Koskinen. Ivalon klubi on tuonut jo kymmenien vuosien ajan 
jäälyhdyt Ivalon hautuumaan tien laitaan jouluaattoaamuna. 
Tapaninpäivänä lyhdyt ovat niinsanotusti vapaata riistaa ja 

Lions Club Ivalon presidentti Matti Sorvari, ja Ivalon LC-Ladyjen edustaja Riitta Junttila veivät joulun alla vähä-
varaisten lapsiperheiden joulumuistamiseen tarkoitetun tuoton Inarin kunnan sosiaalitoimelle. Kunnan puolesta 
lahjoituksen vastaanottivat sosiaalityöntekijä Mikko Keränen ja osastopäällikkö Jaakko Seppänen. 

Jäälyhtyjen lisäksi tien laitaan ilmestyi erikoisuutena 
tämä jäästä tehty ristiveistos, jonka suunnittelusta vasta-
si lionveli Martti Koskinen. 

halukkaat kyläläiset ovat voineet hakea nyt jo joutilaiksi jää-
neitä jäälyhtyjä omalle pihalleen ja laittaa niihin tuikut pala-
maan vaikka uudeksi vuodeksi.

 Jaakko Peltomaa, LC Ivalo

Napapiirin lionit 
klapitalkoissa

LC Rovaniemi/Napapiirin lionit talkoilivat myös keväällä 
15.5.2020 klubiveljelleen Timo Nivalle polttopuita. Näitä 
talkoita oli suunniteltu taas jo pidemmän aikaa keväällä. 
Viimein löytyi sopiva päivä ja ilma kaikille klapitalkoisiin 
osallistuville. Markku Sääskilahden koivurangoista alkoi 
tulemaan vauhdilla pieniä klapeja, jotka kuljettimella hui-
lasivat Seppo Jänkälän traktorin peräkärryyn. Muita tal-
koolaisia olivat Jukka-Pekka Alasuutari, Jorma Alakulppi, 
Jussi Timonen-Nissi ja Heidi Kokkoniemi. Seppo Jänkälä 
ajoi traktorilla täyden klapikuorman Timon liiterin nur-
kalle, johon kuorma tyhjennettiin. Timon oma porukka 
aikoi pinota klapit katoksen alle.

Kuvat ja teksti: Jorma Alakulppi,  
LC Rovaniemi/Napapiiri

Pohjanakoilla 
25-vuotis-

toimintavuosi

Pohjanakat toteutti marraskuussa 2020 Auta lasta, 
auta perhettä – hyväntekeväisyyskeräyksen. Kuvassa 
presidentti Pirjo Selkälä lahjoitusten äärellä.

LC Kuusamo Pohjanakat vietti viime vuonna 25-vuo-
tispäiviään ja tarkoitus oli viettää yhteiset juhlat Kuusa-
mon klubien kanssa. Koronan takia juhlat jäi juhlimatta 
ja muutenkin korona on vaikuttanut palvelutoimintaam-
me. Avustuskohteenamme ovat perinteisesti olleet palve-
lukodeissa asuvat erityisryhmät. Rajoitusten takia emme 
ole voineet vierailla kohteissa, joten toimintaa on pitänyt 
sopeuttaa tilanteen mukaan. Grilli-iltojen ja pikkujou-
lujen sijasta olemme toimittaneet palvelukoteihin tarvi-
kepaketteja, joiden avulla he ovat voineet järjestää edes 
pientä viihdykettä asukkailleen. Innokkaat neulojamme 
ovat tehneet mm. ranteenlämmittimiä, sukkia ja nuttuja. 
Näitä olemme toimittaneet palvelukoteihin, mutta myös 
seurakunnan diakoniatyölle. Marraskuussa olimme li-
säksi toteuttamassa Mielenterveydentuki ry:n konsertin 
kahvitusta Kuusamon kirkon pihalla koronarajoituksia 
noudattaen.  

Perinteisiä varainkeruutapahtumia emme ole voineet 
toteuttaa, joten päätimme järjestää Auta lasta, auta per-
hettä -keräyksen ensimmäisenä klubina Kuusamossa. Ke-
räyspäiväksi valikoitui marraskuinen lauantaipäivä ja se 
toteutettiin Kuusamon Prisman ja Citymarketin edus-
toilla. Keräystuotto oli mielestämme hyvä ja tulemmekin 
toteuttamaan tätä keräystä myös jatkossa. Lahjoitustuot-
teet toimitimme Kuusamon seurakunnan diakoniatyölle 
jaettavaksi edelleen apua tarvitseviin perheisiin.

Pirjo Selkälä, LC Kuusamo Pohjanakat

Sydäniskuri Muoniossa 
kaiken kansan käyttöön

Lions Club Muonion aloitteesta hankittiin Muonion 
SEO:lle defibrillaattori l. sydäniskuri. Sijoituspaikak-
si SEO:n valikoitui sen keskeisen sijainnin ja laajojen 

aukioloaikojen vuoksi.
Hätätilanteessa voi kuka tahansa noutaa sydäniskurin liik-

keestä sen ollessa avoinna. Muonion SEO:n henkilökunta 
sai laitteen asennuksen yhteydessä peruskoulutuksen sydän-
iskurin käyttöön. Iskurin huollosta ja käyttökunnosta vastaa 
SEO:n henkilökunta ja Tunturi-Lapin Ensihoito Oy.

Hankinnan rahoituksessa oli Lions Club Muonion lisäk-
si mukana Muonion Yrittäjät, Muonion Apteekki, Muoni-
on Sydänyhdistys, Tunturi-Lapin Ensihoito Oy ja Muonion 
SEO sekä siihen on käytetty osa Lion Vilho Vähäsarjan 70 v. 
-syntymäpäivärahastosta.

Veli-Pekka Kurki,  
LC Muonio Petteri Hirsikangas (oikealla) Tunturi-Lapin Ensihoito 

Oy:stä  koulutti Muonion SEO:n henkilökuntaa sydän-
iskurin käyttöön. Harjoittelemassa Jukka Nilimaa ja 
Tarja Udd.
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Gudrun-pajun haihdutusmetsällä puhtaampiin vesiin

Suomen Lions-liitto toteutti vuosina 2018–2020 ympäris-
töministeriön rahoittaman hankkeen ”Leijonat puhtai-
den vesien puolesta”. Projekti oli yksi hallituksen kärki-

hankkeista. Sen suojelijana toimi Lions Clubs Internationalin 
kansainvälinen presidentti, islantilainen Gudrun Yngvadottir.

Puhtaiden vesien hanke oli osa uuden ajan kiertotalouden 
ajatteluamme. Kiertotalous on edelleen keskeinen osa 2020-lu-
vun ajattelussa.

Meidän tulisi kierrättää kaikkia alkuaineita kestävästi. 
Osaamme sen jo melkein kaikilla alkuaineilla. Esimerkiksi 
puhdas vesi on puhdasta vetyä ja puhdasta typpeä.

Kaikkialla Suomessa puhtaan veden haaste ovat taajamien 
jäteveden laitokset. Ne ovat kyllä tehostuneet merkittävästi vii-
me vuosikymmeninä. Mutta silti luonto vastaanottaa niistäkin 
kiusallisia aineksia.

Pieni laitosten osa typestä ja fosforista sekä raskasmetalleis-
ta ajautuu edelleen vesistöihin. Jätevesi muuntuu vain nimel-
lisesti puhdistetuksi puhtovedeksi. Sitä on luontevampaa kut-
sua jäännevedeksi.

Jäännevedessä olevat päästöt ovat kyllä ympäristön sään-
nöstön kehyksissä. Ajan saatossa pienetkin ravinnepäästöt sil-
ti rehevöittävät ojia, puroja, jokia ja järviä ja lopulta Itämerta 
lahtineen.

Päästöjen pysäyttämiseen sopiviin kosteikkopuihin kehitet-
tiin Uppsalan yliopistossa 1970-luvulla ekopuhdistamon oppi 
nimeltään ”phytoremediation” (phyto = kasvi, remedium = pa-
lauttaa tasapainoon). Kyse on sopivilla kasveilla hoidettavasta 
haitta-ainesten tasapainottavasta sieppauksesta, eräänlaisesta 
ekologisesta haravoinnista.

Opin puhemies oli suomalaissyntyinen, Metsäntutkimus-
laitoksessa, Pohjois-Suomen erikoistutkijana alun perin toimi-
nut professori Gustaf Sirén. Ekologiseksi haravaksi hän esitti 
puhdistamoiden viereen riveihin viljeltävää kosteikkopajua.

Ruotsiin syntyi Sirénin oppien mukaan Enköpingin kau-
pungin ekopaketti, johon kuuluvat sähköä ja kaukolämpöä 
tuottava voimala, jäteveden puhdistamo ja niiden läheisyydessä 
75 hehtaaria kosteikkopajua. Tiheisiin riveihin viljellyt pajukot 
kastellaan puhdistamosta saatavalla jäännevedellä.

Jäännevedellä kasteltuna viljelty paju kasvaa sankaksi haih-
dutusmetsäksi. Vesovana sen voi puida hakkeeksi 3-5 vuoden 
välein. Hake palaa voimalassa tuhkaksi.

Tuhka kerää hakkeen ravinteet ja raskasmetallit. Poikkeus 
on kiertotalouden kannalta arvokkaimpiin ravinteisiin kuulu-
va typpi. Se haihtuu hakkeen palaessa savun mukana taivaal-
le. Typpi palautuu sadeveden mukana takaisin elinpiiriimme.

Nykytekniikalla typen voi siepata hakevoimaloiden savu-
kaasuista. Tämän jäännetypen jalostaminen maa- ja metsäta-
louden lannoitteeksi on kiertotalouden suurimpia haasteita 
2020-luvulla.

Enköpingin mallissa hakevoimalan tuhkat ja puhdistamon 
lietteet sekoitetaan lannoitteeksi. Kesäaikaan seos kierrätetään, 
levitetään ja mullataan pajuviljelmien riviväleihin.

Suomessa ekopuhdistamon uranuurtaja oli Pälkäneen 
(Hämeen) koeaseman johtaja Mauri Takala. Hän pumppasi 
1980-luvun alussa salaojaputkien läpi, vastavirtaan koeaseman 
raakaa jätevettä pellolle viljellyn kosteikkopajukon alle. Pajut 
kasvattivat juurensa nukaksi salaojaputkien ympärille, hara-

Nykyisin Lions-klubin kokoukset aloitetaan usein Lei-
jonahenki -laululla, alkaen sanoilla: "Ne joille on 
leijonan osa suotu, on jatkajia aatteen arvokkaan". 

Jatkossa kajautetaan useampaan kertaan: "Leijonahenki on 
meille tärkeä!"

Leijonahengessä on paljon yhteistä partiohengen kanssa. 
Kuusamossa tämän ovat kokeneet muun muassa Lions Club 
Kuusamo ja partiolaisten Kuusamon lippukunta.

Partioaatetta kutsutaan myös partioliikkeen perustajan 
Baden-Powelin mukaan B-P -hengeksi. Partiolaiset laulavat: 
"Minulla on B-P -henki syvällä sisimmässäni" (I´ve got the 
B-P-spirit deep in my heart).

Molempien järjestöjen aatekuvaan kuuluvat hyvänteke-
väisyys, yhteisöllisyys ja luontoarvot. Partioaate kannustaa 
nuoria edesauttamaan metsien ja ilmaston hyvinvointia sekä 
vahvistamaan lasten ja nuorten metsäsuhdetta.

Yhteiseen aatekuvaan kuuluu myös isänmaallisuus. "On 
leijonia Pohjantähden alla, me saimme kodiksemme hienon 
maan", jatkuu Lions-laulu. Partiohenki puolestaan edistää 
muuan muassa "Uskollisuutta omaa maata kohtaan". 

Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
sekä Lions- että partioliike ovat olleet huolissaan jäsenmää-
ristään. Lions-jäseniä meillä on tänään noin 23 000, partio-
laisia noin 70 000.

Partioliike on onnistunut pitämään jäsenmääränsä koko 

Leijonahenki on meille tärkeä
Suomen tasolla melko vakaana. Sen sijaan Lions-klubit ovat 
kärsineet jäsenkadosta jo parinkymmenen vuoden ajan. Jat-
kajia aatteen arvokkaan tarvitaan. 

Suurin osa Lions-klubien palvelutyöstä tapahtuu omal-
la paikkakunnalla, omassa lähiyhteisössä. Tyypillisiä aktivi-
teetteja ovat nuorten harrastusten tukeminen, esimerkkinä 
partiotyö.

Näin on jo vuosikausia tapahtunut myös Kuusamossa. 
Vahvan yhteistyön varhaisia hetkiä oli vuosi 1963, kun LC 
Kuusamo rakensi partiolaisille kokoontumismajan.

Partiomajan 50-vuotisjuhlassa (2013) todettiin majan ka-
ton sammaloituneen. Seuraavana vuonna saatiin Arne Ritari 
-säätiöltä kattoremontin osarahoitus, ja LC Kuusamo kunnos-
ti katon. Se oli klubille 2010-luvun mittavin talkooprojekti.

Partioliike on tyypillisesti nuorisoliike. Lions-liike on taas 
tyypillisesti aikuisten liike. Molemmat liikkeet odottavat hen-
gelleen puhuria. Puhuri voisi olla yhteinen.

Kannustakaamme aikuistuvia partiolaisia pitämään kiin-
ni aatteen hengestä. Se voisi tapahtua jatkamalla toimintaa 
Lions-liikkeessä.

"Saman hengen kun myös nuoret tuntee toimissaan, on 
tää aate voimissaan"; näihin sanoihinhan päättyy Leijona-
henki -laulu.

Veli Pohjonen, Presidentti, LC Kuusamo

Haihdutuspaju Gudrun ei mene ruskaan. Se kasvaa ja haihduttaa aina routaan tai ensilumeen saakka. Kuva Kuusa-
mon haihdutuspajukolta 26.9.2019.

Kuusamon haihdutuspajukko on noin 0,4 hehtaarin kokoinen maaperästään muovikalvoilla suljettu, kasvultoltaan 
poro- ja jänisaidalla suojattu. Kuva 26.9.2019.

Haihdutuspaju Gudrun ei mene ruskaan. Se kasvaa ja 
haihduttaa aina routaan tai ensilumeen saakka. Kuva 
Kuusamon haihdutuspajukolta lokakuun alussa 2019.

Gudrun -paju on nimensä mukaisesti naaraspuolinen 
(emi-) klooni. Kuusamon haihdutuspajukko 23.6.2020.

Liitännäisklubeista uutta palvelu-
voimaa ja apua jäsenkehitykseen?

LC Posion Livon liitännäisklubi toiminut jo 10 vuotta – 
olisiko uusien liitännäisklubien perustaminen yhä yksi 
ratkaisu Suomen lions jäsenmäärän putoamisen hurjaan 

syöksykierteeseen?
2000 luvun alussa Kansainvälinen Lions-järjestö huolestui 

perinteisten ja vanhimpien Lions-alueiden jäsenmäärän vä-
henemisestä samalla kun Lionismi kuitenkin kasvoi ja levisi 
maailmassa uusille alueille.

Silloin todettiin, että etenkin piirien jäsenmäärissä on har-
voin tapahtunut kasvua ilman uusien lions klubien perustami-
sia ja havaittiin myös, että kyky ja taito perustaa uusia klubeja 
oli kadonnut. Samalla ymmärrettiin kuitenkin, että monessa 
paikassa voi olla haastavaa saada kerralla kokoon uuden lions 
klubin perustamiseen vaadittavaa 20 uutta jäsentä.

Siksi kehitettiin uusi nopeampi ja kevyempi tapa uuden 
klubin perustamiseen; Liitännäisklubi, josta aluksi tosin käy-
tettiin Suomessa käännöstä ”haaraklubi”. Liitännäisklubilla 
ei ole vähimmäisjäsenmäärää ja se voi toimia aluksi tai niin 
kauan kun halutaan toisen klubin alaisuudessa opettelemassa 
lionstoimintaa pääklubin alaisuudessa ja sen tuella.

Posiolla osa leijonien puolisoista eli ladyista oli kiinnostu-
nut olemaan itsekin aito ”Lion”, mutta Posiolla vielä ei ollut 
oikea hetki ottaa naisia jo lähes 50 vuotta vanhaan miesklu-
biin. Niinpä keväällä 2010 perustettiin L-piirin ensimmäinen 
ja vieläkin ainoa liitännäisklubi LC Posion Livon Liitännäis-

klubi. Kaikki perustamiskokouksessa mukana olleet kymme-
nen ladya liittyi mukaan ja heti kolme muuta lisää. 

Parhaimmillaan jäseniä oli jo lähes 30 ja nyt mukaan oli 
tullut useita naisia, joiden puoliso ei ollut mukana Lions 
klubissa. Nyt Livottarien toiminta on vakiintunut yhdessä 
miesten kanssa sekä erikseen pidettäviin kokouksiin ja pal-
velutoimintaan ja säilyttänyt Posion lions klubin toiminnan 
elinvoimaisena ja aktiivisena.

Sen sijaan että nykyään edes yritettäisiin perustaa uusia 
liitännäisklubeja tai Lions klubeja näyttää Suomen nykyinen 
lions johto antaneen jäsenkehitykselle periksi ja suunnitte-
lee uutta piirijako uudistusta, jossa pohjois-etelä suunnassa 
Suomen pohjoisimpaan Lions-piiriin kuuluisi noin 2/3 maan 
pinta-alasta eli Utsjoki-Enontekiö korkeudelta aina Kokkolan 
korkeudelle asti. Tämä ei Piirijako seminaarin (11.1.2021) 
perusteella ole mikään ongelma helsinkiläisille! Silti samat 
”Helsingin herrat” ovat yhdessä muiden pohjoismaiden kans-
sa sopineet, että yhteispohjoismaisia NSR-kokouksia ei voi 
järjestää yli tunnin matkan päässä kansainvälisestä lentoken-
tästä, mikä Suomessa tarkoittaa Helsinkiä. 

Matti Mälkiä
LCIF-piirikoordinaattori

ja entinen piirikuvernööri ja GMT-jäsenjohtaja
LC Posio

22.5.2010 Livon liitännäisklubin perustamisesta ja uusien jäsenten vastaanotosta Lomakeskus Himmerkin maastos-
sa. Posion Noita Jouni Junganpoika seremonia-mestarina.

K. Hekkanen Oy
Eekintie 6, 95200 Simo, khekkanen@luukku.com

Anu  ( 040 506 1317 
Kullervo  ( 0400 691 728

Metallijalaksilla seisovan savustamon paino on noin 350 kg, 
joten se siirtyy peräkärryllä. 

Voi myös savustaa sijoituspaikalla Rovaniemen Ylikylässä. 
Metalliritilöille mahtuu vaikka 200 kiloa fileitä.
Tiedustelut: Jouni Hilke +358 40 0694546 tai 

Tommi Venäläinen +358 40 7641992

Tee itse kylmäsavulohta!

Viikoittaisen turvaväliäijäjumpan ansiosta olemme 
virkeitä veikkosia. Porukalla hyvää tekemässä.

Liity iloiseen joukkoomme, nyt!

LC Rovaniemi-Pöyliö vuokraa huippuluokan 
valmistamoa ja tykötarpeita asevelihintaan.

Korona-ajan Lions toimintaa Posiolla
Suomessa vietettiin 13.3.2020 Talvisodan päättymisen 
80-vuotismuistopäivää. Samana päivänä Suomessa tuli voi-
maan korona-ajan ensimmäiset kokoontumisrajoitukset ja 
monen Lions klubin ja muidenkin yhdistysten ja järjestöjen 
toiminta lähes pysähtyi.

Posion Lions klubin maaliskuun 2020 kuukausi tapaa-
minen oli sankarihautausmaalla ja osallistuimme yhdessä 
seurakunnan kanssa järjestettyyn 80 kynttilän sytyttämiseen 
sankarihautojen muistomerkillä.

Sen jälkeen on hautausmaa tullut muutenkin tutuksi 
klubimme toiminnassa. Olimme mukana keväällä myös 

Kansallisen Veteraanipäivän ja kaatuneiden muistopäivän 
järjestämisissä. Näiden lisäksi klubimme aktiviteetteihin on 
jo vuosia kuulunut avustaminen hautajaisissa arkun kanta-
misissa.

Myös Itsenäisyyspäiväjuhla 2020 järjestettiin Korona-
turvallisuussyistä kirkon juhla jumalanpalveluksen lisäksi 
vain ulkoilma tilaisuutena sankarihautausmaalla Leijonien 
toimiessa lipunkantajina ja kunniavartiossa seppeleen las-
kun aikana.

Posion lionsklubilla on jo vuosikymmenten perinne kynt-
tilälyhtyvalaistuksesta joulun ajaksi kirkon ja hautausmaan 

sekä Sankarihautausmaan kunniavartion järjestäminen jou-
luaattoina. Nämä on edelleen olleet korona-turvallisia ak-
tiviteetteja, joissa on ollut helppo noudattaa turvavälejä ja 
muita rajoituksia.

Toki Posiolla on ollut muutakin toimintaa eikä kaikkia 
perinteisiä aktiviteettejäkään ole peruutettu. Nämä yllämai-
nitut on vain esimerkkejä, millaista hyödyllistä ja arvokasta 
toimintaa me leijonat voimme tehdä myös tämän pande-
mian aikana.

Matti Mälkiä, LC Posio

voivat typen ja fosforin putkien saumoista, ja kasvoivat vauh-
dilla. Ravinnepäästöjä naapurijärviin ei mittauksissa löytynyt.

Pälkäneen pajukko kasvoi haketta Enköpingin sadetusmet-
sän vauhdilla. Takalan varhainen pajukkopuhdistamo ei meillä 
kuitenkaan edennyt käytäntöön.

Enköpingin sadetusmetsää muistuttava koepajukko viljel-
tiin keväällä 2016 Kuusamon jätevedenpuhdistamon viereen. 
Hanketta veti Oulun yliopistosta tohtori Heini Postila. Toran-
gin haihdutuspajukko oli kesän 2019 jälkeen kasvanut neli-
vuotiseksi, noin nelimetriseksi, sankaksi ”Kuusamon sade(tus)
metsäksi” (kuva). 

Viljelmän perustamisvaiheessa ei ollut vielä varmuutta ete-
läisten haihdutuspajujen talvenkestävyydestä Kuusamon olois-
sa. Rovaniemen Apukassa opittiin jo 1970-luvulla, että muuten 
lupaavat ja kasvuisat eteläiset pajun lajikkeet saattavat napa-
piirillä paleltua juuria myöten. Lähimmät useamman vuoden 
tuoreet kokemukset onnistuneesti kasvatetuista pajulajeista 
olivat Alavieskasta, Jukuturve -yhtiön vanhan polttoturvesuon 
metsityskokeesta.  

Parhaiten (näkyvimmin ja biomassaltaan) Kuusamon sade-
tusmetsäksi kasvoi Jukuturpeelta saatu pajulajike Salix ”Gud-
run”. Se on Ruotsissa tehty risteytys Venäjän Kirovin alueelta 
löydetyn ja Ruotsissa taannoin koripajuna kasvatettujen lajien 

välillä. Ilmeisesti juuri Venäjältä peräisin olevat geenit toivat 
Gudrunille talvenkestävyyden, mikä riittää Kuusamoa myöten.

Kuusamon sadetusmetsän kasvatus, veden haihdutus ja ra-
vinteiden kierrätys jatkuvat Kuusamon kokeessa edelleen. Jo 
saadut kokemukset ovat sitä luokkaa, että Gudrun-pajun haih-
dutusmetsästä olisi opittavaa muuallekin Pohjois-Suomeen.

Veli Pohjonen, LC Kuusamo
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LC Rovaniemi/Ronjat tekivät lahjoituksen yhdessä LC Rova-
niemi/Napapiirin ja LC Rovaniemi/Petronellan kanssa. Kä-
sinkudottuja villasukkia kertyi lyhyessä ajassa 79 paria. Sukat 
lahjoitettiin Lapin Keskussairaalan 5 A -vuodeosastolle 25.1.

LKS:n 5 A -osaston puolesta lahjoituksen vastaanottivat 
Tarja Mäki ja Piia Härkönen. He kertoivat, että villasukkia 
tarvitaan koko ajan ja että ne annetaan pääasiassa ikäihmisil-
le ja syöpäpotilaille. Villasukat ovat tervetulleita ja suuri apu 
potilaille, jotka eivät itse jaksa kutoa. Villasukkien saajat ovat 
tosi kiitollisia. Sukista tulee kotoinen ja lämmin, positiivinen 
olo vaikka sairaalassa ollaankin. 

LC Kemi/Merenhelmien toimelias vuosi takana

Loppuvuoden kuukausikokoukset on jouduttu perumaan kokoontumisrajoitusten vuoksi, mutta olemme siitä 
huomimatta pystyneet toteuttamaan Rauhanjuliste työhön osallistumisen. Yski vuoden tärkeimmistä palveluaktivi-
teeteista on vierailu joulun alla Kemiläiseen palvelukotiin. Tänä vuonna lahjoitus tehtiin yhdessä LC Kemin kanssa. 
Kun, emme päässeet vierailukieltojen voimassa ollessa vierailulle laulattamaan asukkaita niin keräsimme lahjoitet-
tavat villasukat, kahvit, teen isoon joulukassiin. LC Kemi lahjoitti 100 kpl joulutorttuja, lisäksi asukkaille kirjoitet-
tiin joulukortit. Luovutus tehtiin Oklaholman palvelukodin ulko-ovella.

Keväällä 2020 korona viruksen alettua kaikki kokoontumiset jouduttiin perumaan 
kaudelle 2019-2020, niin kävi myös Lc Kemi/Merenhelmille. Onneksi rajoitukset 
hieman helpottuivat ja pääsimme toteuttamaa perinteiseksi muodostununeen aktivi-
teettin, Kemin Seudun Invalidien majan ikkunoiden pesun. 

Toisessa kuukausikokouksessa lokakuussa olimme Eeva-Maria Toivasen kotona viet-
tämässä TexMex iltaa. Vierailijoina Lc Keminmaa/Neidonkengistä Jaana Ikonen sekä 
piirikuvernööri pari Arto ja Asta Harju-Autti. Merenhelmet luovuttivat kuvernööri-
parille Kemin maskotit Artun ja Tertun. Illan päätteeksi nautimme vatsamme täyteen 
TexMex herkkuja. 

Kemin Seudun Osuuspankissa ajalla 3.12.-18.12. ol-
leeseen Hyvän mielen joulukuuseen kertyi joululahjoja 
lahjoitettavaksi Kemin kaupungin sosiaalityön kautta 
kemiläisille lapsille ja nuorille 145 pakettia. 

Kausi 2020-2021 aloitettiin yhdessä LC Kemin kanssa 
juhlavissa merkeissä Kemin Seudun Invalidien majalla 
kun, edellinen piirikuvernööri Raimo Torvela luovut-
ti Merenhelmien lion Teija Filpukselle Melvin Jones 
jäsenyyden. 

Lämpimien villasukkien kirjoa.

LC Rovaniemi/Ronjat lahjoitti yhdessä kahden 
muun klubin kanssa villasukkia LKS:ään

Lahjoitustilaisuudessa olivat mukana vasemmalla Tarja Mäki ja Anne Kunnari sekä oikealla Piia Härkönen ja 
Jukka-Pekka Alasuutari. 

Villasukkia saatiin kerättyä iso määrä lyhyessä ajassa. Sukkia 
kutoivat leijonien lisäksi heidän äidit, vaimot ja tyttäret. Lan-
koja lahjoittivat leijonien lisäksi K-Market Jolanki ja Vallaton 
Villa. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille.

Lahjoitustilaisuudessa otettiin vastaan uusi haaste kerätä pi-
poja syöpäpotilaille. Haasteen ottivat vastaan tilaisuudessa mu-

kana olleet Ronjat Sari Ihalainen, Merja Lämsä ja Anne Kunnari 
sekä Napapiirin klubista Jukka-Pekka Alasuutari. Haaste tullaan 
lähettämään myös muihin Rovaniemen klubeihin lähipäivinä.

Teksti ja kuvat: Merja Lämsä, 
LC Rovaniemi/Ronjat, sihteeri

Hengityskone tueksi Koronan vastaisessa taistossa 

Viime vuoden kevättalvella maailmanlaajuiseksi pande-
miaksi vahvistunut ”korona” alkoi uhkaavasti vallata 
alaa Suomen eri puolella myös pohjoisessa. Tilanne 

antoi aiheen selvittää mahdollinen avun tarve mm. Länsi-
Pohjan sairaanhoitopiirin Mehiläisen tilannetta Kemin eri-
tyishoitoa tarjoavien yksiköiden osalta. 

LC Tornio-Putaan lionit tarttuivatkin tilanteeseen ja päät-
tivät antaa tukensa hengityslaitteiston muodossa alueen yh-
teiseksi hyväksi tehohoitoa tarvitsevien osalta. Huolellisen 
valmistelutyön jälkeen saatiin haluttu laite tilatuksi ja luovu-
tettiin kesäkuussa 2020 klubin edustajien toimesta Kemissä 
toimivan Mehiläisen Länsi-Pohjan tehohoitoyksikön käyt-
töön. Hengityskonelaitteiston valinnassa tukeuduttiin sairaa-
lan asiantuntemukseen niin, että se palvelee talon toiveiden 
mukaisesti ajanmukaisena erinomaisesti teho-osaston tarpeita. 

- Vaikka tällä hetkellä ei meillä ole yhtään koronapotilasta 
niin kyseistä laitteistoa tarvitaan kuitenkin teho-osastolla jo-
ka päivä pelastamaan ihmishenkiä, kiitteli anestesiaklinikan 
ylilääkäri Jorma Heikkinen.

Arvokkaan 18 000 euron laitteiston lahjoituksessa ovat 
avustaneet Aarne Ritari-säätiö, LC Tornio Mamselli ry sekä 
Vappu ja Oskari Yli-Perttulan säätiö. LC Tornio Pudas ry:n 
puolesta lahjoituksen luovuttivat Erkki Taskila ja Seppo Husa 
ja sen vastaanottivat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin vt. johta-
ja Maritta Rissanen, anestesiaklinikan ylilääkäri Jorma Heik-
kinen sekä vt. johtajaylilääkäri Petra Portaankorva.

Lahjoituksen luovuttivat Erkki Taskila ja Seppo Husa (oikealla) ja sen vastaanottivat Länsi-Pohjan sairaanhoito-
piirin vt. johtaja Maritta Rissanen, anestesiaklinikan ylilääkäri Jorma Heikkinen sekä vt. johtajaylilääkäri Petra 
Portaankorva.

Lionsklubien aktiviteetteja
Lionsklubien aktiviteetteja ovat mm. nuorten harrastusten tu-
keminen, koululaisten stipendien ja hymypatsaiden jakaminen, 
sotaveteraanien tukeminen, vanhusten auttaminen esim. pie-
net remontit, polttopuiden hankinta/kuljetus, lähiympäristöjen 
kunnostamista, erilaisten yleisötapahtumien järjestämistä jne. 
Lionsklubit auttavat monin eri tavoin myös vammaisia, perhei-
tä sekä muita apua tarvitsevia. Kaikilla klubeilla on omanlaisia 
jopa perinteeksikin muodostuneita aktiviteetteja.

Kaikilla Suomen lionsklubeilla on myös samoja yhteisiä ak-
tiviteetteja, joita ovat mm.

Nuorisovaihto
Suomen Lionsklubit lähettävät vuosittain noin 300 nuorta 
nuorisovaihtoon perheisiin eri puolille maailmaa. Vastaavasti 
Suomen lionsklubit vastaanottavat 200–300 nuorta muualta 
maailmasta nuorisoleireille ja vierailuun suomalaisissa perheissä.

Lions Quest
Elämisentaitoja - Lions Quest on Lions-järjestön maailman-
laajuinen ohjelma 5–5-vuotiaiden lasten ja nuorten elämän-
hallinnan tukemiseksi. Suomen Lionsklubit ovat kouluttaneet 
yli 16 000 opettajaa toteuttamaan ohjelmaa Suomen kouluissa.

Lions Questin tavoitteena on opettaa nuorille oman elämän-
hallinnan taitoja, vahvistaa sosiaalisuutta ja itsetuntoa, kasvattaa 
toisen kunnioittamiseen, välittämiseen, vastuun ottamiseen ja 
huolehtimiseen sekä antaa eväitä ristiriitojen hallintaan. 

Lasten turvallista netinkäyttöä opettava Turvallisesti netissä - 
Vastuu on meidän -aktiviteetti on Lions Quest -ohjelman osa.

Rauhanjuliste- ja esseekirjoituskilpailu
Joka vuosi Suomen lionsklubit kutsuvat oman toiminta-alueen-
sa 11–13-vuotiaita koululaisia mukaan kansainväliseen rauhan-
julistekilpailuun. Kilpailun voittaja saa palkintonsa vuosittain 

YK:ssa vietettävänä Lions-päivänä. Rauhanjulistetöitä on jul-
kaistu muun muassa YK:n postimerkeissä. Näkövammaisten 
nuorten on mahdollisuus osallistua kilpailuun esseekirjoitus-
kilpailun kautta.

Leot
Leot ovat lionsklubien oma maailmanlaajuinen nuorisoaktivi-
teetti. Lionien nuorisojärjestönä toimivia leoklubeja on Suomes-
sa 20 ja niissä noin kaksisataa 12–30-vuotiasta jäsentä. Leotoi-
minnan tavoitteena on kasvattaa nuoria palveluun sekä antaa 
klubien jäsenille tilaisuuksia kehittää itseään ja saada kokemusta 
johtamis- ja palvelutehtävissä.

L-piirissä on tämän kauden 2020-2021 aikana perusteilla 
Leo-klubi, jonne etsitään parhaillaan jäseniä mukaan. Jos kiin-
nostuit, ota yhteyttä piirin Leo-toiminnasta vastaavaan, www.
lions.fi/L

Teksti: Kari Heikkilä, kuva: Tuulikki Kourilehto, LC Tornio Pudas
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Pellon Leijonat kokoontuivat 
Väylän rannalle

Piirikuvernööri Arto Harju-Autti toi terveisensä Pellon Leijonille.

Lions Club Pellon vuosikokous vietiin läpi Tornion-Muo-
nionjoen eli Väylän rantatörmällä, kun Anni ja Timo Enbus-
ka luovuttivat kokousväen käyttöön Valkeakosken rannalla 
olevan kotalaavunsa. Ruokatarjoilu tapahtui sisällä kodassa, 
mutta itse kokousväki istui ulkona, luonnonkauniin tulipai-
kan ympärillä, mikä koronan turvavälit muistaen oli turval-
linen ratkaisu.

Piirikuvernööri Arto Harju-Autti toi Leijonille terveisen-

sä Rovaniemeltä. Hän kiitteli aktiivista Leijonaporukkaa ja 
pohdiskeli puheessaan Leijona-työn perimmäistä tarkoitusta, 
lähimmäisen auttamista.

Kokousohjelmaan kuului myös tulevan talven suunnit-
telua. Uusiksi jäseniksi Lions Club Pelloon otettiin Taina ja 
Harri Timonen. Melvin Jones -jäsenyys luovutettiin clubin 
pitkäaikaisille jäsenille Erja Tigerille ja Soili Ilmavirralle.

Mökille tai lahjaksi. Kaikki viirien 
myynnistä kertyvät tulot menevät 
lyhentämättöminä torniolaisen nuo-
risotyön tukemiseen Lions-järjestön 
jakamina avustuksina.
Lions Club Tornio- Pudas Ry

Soita, varaa ja nouda omasi:
Tornion Pikasuutari, Hallituskatu 5, Tornio
Matti Alaviuhkola, 040 7740 530

Tornion 
isännänviirejä

Meiltä jälleen myös kysyttyjä

Puhtautta koko kattaus sekä 
yrityksille että kotitalouksille.

Puhtaasti Koillismaalta.

LC Kemi on hankkinut sydäniskurin ja lahjoittanut sen Ke-
min Seudun Golf Oy:n ja Kemin Golf Klubi ry:n yhteiskäyt-
töön Kemin Golf kentälle.

Kemin seurakunta
LC Kemi lahjoitti myös Kemi Seurakunnan Diakoniatyölle 
1500 euroa, minkä summan Diakoniatyö jakaa Kemissä par-
haaksi katsomiinsa kohteisiin.

Oklaholman palvelutalo
LC Kemi on muistanut myös Kemin Oklaholman Palvelu-
talon vanhuksia, lahjoittamalla heille 100 kpl joulutorttuja 
heidän joulujuhlaansa.

LC Kemi on hankkinut 
sydäniskurin

Presidentti Reijo Konu ja sihteeri Simo-Pekka Sipola 
luovuttavat summan diakoni Teija Jestilälle.

Iskuria olivat vastaanottamassa puheenjohtajat Kari Honkanen ja Osmo Happonen. LC Kemin edustajana iskurin 
luovutti IPDG Raimo Torvela.

LC Rovaniemi/
Ounasvaaran 

Kummitoiminta
Klubin lionien puolisoilla on ollut kummilapsia Sri Lan-
kassa jo vuodesta 1992. Kun ensimmäinen kummilapsi 
”kasvoi ulos” ja valmistui koulusta, valittiin toinen nuori 
tyttö tai poika kummilapseksi. Yhteydenpidon Sri Lan-
kaan on hoitanut ansiokkaasti lady Anja Haavikko.

Kummilapsi Layangin opiskeluprojekti on alkanut 
vuonna 2005. Layangi oli tuolloin 11-vuotias. Kuvissa 
hän on ensimmäisessä lastenjuhlassaan ja ensimmäistä 
kertaa tapaamassa suomalaisia. Silloin oli jo melko suuri 
joukko kummeja Sri Lankassa. Tsunamista oli kulunut 
tuolloin runsas vuosi. 

Kummilapsen Layangin opiskelut jatkuivat ja kum-
miavustusprojekti kesti 14 vuotta. Ensin oli O/L (perus-
koulu) sitten A/L (lukio) ja lopuksi yliopisto ja valmis-
tuminen sieltä.

Tällä hetkellä ohjelmassa on noin 1000 avustusta saa-
vaa kummilasta ja heistä yli 120 opiskelee yliopistoissa. 
Yhteensä kummilapsia on ollut vuodesta 1986 yli 2640. 
Uusia kummisuhteita syntyy ja ohjelmasta poistuu opis-
kelunsa päättäviä.

Koronaepidemian vuoksi ei tällä hetkellä päästä Sri 
Lankaan, mutta toivottavasti tilanne on parempi vuo-
den kuluttua.

Anja Haavikko, LC Rovaniemi/Ounasvaaran  
puolisotoiminta/kummitoiminta. Kuvat: Eero Arvo

Layangi 
vuonna 2019.

Layangi ensimmäisessä lastenjuhlassa ja ensimmäistä 
kertaa tapaamassa suomalaisia. Silloin oli jo melko 
suuri joukko kummeja Sri Lankassa. Tsunamista oli 
kulunut tuolloin runsas vuosi.

11-vuotias kummityttö 1280 Layangi Sri Lankassa v. 
2005. Layangin vanhemmat olivat kuolleet ja hänen 
tätinsä huolehti hänestä.

LC Keminmaa 
puunkaadossa

LC Keminmaan lauantaina 26.9.2020 suorittama kah-
den puun poisto omakotitontilta. Puuhun kiipijä tuleva 
piirikuvernööri Veijo Nurmikumpu, avustajat LC Ke-
minmaan lioneita.
Puunkaadosta on myös video verkkosivuilla:
www.verkkoviestin.fi/l-piiri/klubeissa_tapahtuu/lc_ke-
minmaa_puunkaadossa/ sekä myös L-piirin facebook-si-
vuilla: www.facebook.com/LionsLpiiri/videos/ ja löytyypä 
vielä L-piirin youtube-kanavalta hakusanalla Lions L-piiri

LC Keminmaa jakoi joululahjoja

LC Keminmaan leijonat ja leidit vierailivat Keminmaan kun-
nanvirastolla nippu lahjakortteja mukanaan. Ne jaetaan kun-
nan sosiaalitoimen kautta joululahjoiksi vähävaraisille lapsi-
perheille.

LC Keminmaa tukee lapsia ja nuoria keväällä stipendein 
ja näin joulun alla pannaan hyvää joulumieltä jakoon lahjoja 
jakamalla. Leijonien rahat on  hankittu aktiviteeteilla, muun 
muassa maalaustalkoilla ja pihapuita kaatamalla. Kauppias-
pariskunta Kaija ja Mauri Vaarala ovat antaneet oman osansa 
kekoon monin tavoin. Keminmaan City-Marketissa esimer-
kiksi voivat kaikki halukkaat osallistua lahjoittamalla pullon-
palautuskuittinsa kaupan aulassa olevaan keräyspyramidiin.

Vs. kunnanjohtaja Hannele Matinlassi kiitti lahjoituksesta.
– Nykyajan yhteiskunnassa tuntuu hyvältä, että itsekkyys 

unohtuu ja lahjoitetaan hyvää toisille. LC Keminmaa tekee 
hienoa työtä.  

LC Keminmaan kuluvan kauden presidentti Arto Koivu-
niemi totesi, että on ilo auttaa ja leidien puolesta Annu Nur-
mikumpu oli samaa mieltä.

Perusturvajohtaja Katja Raatikainen oli tyytyväinen, sillä 
joululahjat tulevat tosi tarpeeseen. Vähävaraisia lapsiperhei-
tä löytyy. 

– Sosiaalitoimi osaa jakaa joululahjat oikeisiin osoitteisiin.

LC Keminmaan ja leidien 
lahjakortit ottivat vastaan 
Keminmaan vs. kunnan-
johtaja Hannele Matin-

lassi (vas.) ja perusturva-
johtaja Katja Raatikainen 

(kesk.). Lahjoittajina 
olivat LC Keminmaan 

presidentti Arto Koivu-
niemi ja sihteeri Veikko 

Laakso. Leidien lahjakort-
teja olivat luovuttamassa 

Annu Nurmikumpu, 
Irma Jakovlev ja Hilkka 

Laakso.

Oikukas syksy aiheutti 
petollisen jääkannen Kemijokeen

Ilmastonmuutos etenee: kesät lämpenevät, talvisateet run-
sastuvat, syksyt pitenevät ja keväät aikaistuvat. Muutos ei ole 
tasaista eikä helposti ennustettavaa. Sääilmiöt äärevöityvät ja 
vaihtelut nopeutuvat muuttuen yllätyksellisiksi.

Kulunut syksy 2020 oli pitkä, runsassateinen ja oikukas. 
Kemijoelle muodostui harvinainen syystulva. Virtaamataso 
pysyi korkealla koko marraskuun haitaten jääkansien muo-
dostumista. Normaalisti marras- joulukuun aikana suvanto-
paikat ja joen rauhalliset osuudet saavat jääpeitteen, mikä estää 
supon muodostumisen. Pakkasjaksoa ei kuitenkaan tullut, ja 
Rovaniemen yläpuoliset koskialueet tuottivat tasaisesti suppoa 
vedenlämmön ollessa nollan tuntumassa. Avoimeen jokeen 
satanut lumi tehosti todellisen suppogeneraattorin syntyä.

Normaalisti Kemijoessa Oikaraisen yläpuolisten koskien 
tuottama suppo ja jäälautat pysähtyvät viimeistään Sierilän 
alueelle muodostuneeseen jääkanteen. Koska nyt jääkansi 
puuttui, ne pääsivät vapaasti ahtautumaan Kirkonjyrhämään 
Korvanniemen yläpuolelle marraskuun lopulla. Ahtautuneista 
jäälautoista ja suposta muodostunut jääpeite ulottuu nykyisin 
lähelle Jätkänkynttilän siltaa ja on kestävyydeltään heikko.

Lainaanselällä, jossa Ounasjoki yhtyy Kemijokeen, suppo 
muodosti hyydepadon rannanpuoleisen jääkannen reunaan. 

Pato keskitti voimakkaimman virtauksen uomaksi, joka pysyi 
sulana tammikuun loppuun asti. Vasta helmikuun alussa ko-
vat pakkaset hyydyttivät uomaan ohuen jään. Jo kymmenen 
sentin paksuinen lumikerros estää jään vahvistumista. Lisäk-
si kertyvä lumi painaa jääkantta niin, että sen päälle nousee 
vettä ja sohjolumi hyytyy hauraaksi kohvajääksi.

LC-Rovaniemi on seurannut vuodesta 1959 lähtien jäiden 
lähtöä Lainaanselältä ja järjestänyt siitä arvauskilpailun. Va-
lasjaskosken voimalaitoksen valmistuttua vuonna 1960 syk-
syiset ja talviset virtausolot ovat pysyneet melko samanlaise-
na. Tämän talven jäätilanne on kuitenkin ensimmäistä kertaa 
selvästi poikkeuksellinen.

Jäänlähtömerkillä on vakio paikka lähelle pitkään sulana 
pysynyttä uomaa. Merkki pitää viedä paikoilleen helmikuun 
aikana. Mielenkiintoista on nähdä kuinka lähelle perinteistä 
kohtaa päästään. Etenemisessä on oltava erittäin varovainen. 

LC-Rovaniemi on valinnut toimintateemakseen ympä-
ristön, johon kuluu myös ilmastonmuutos ja sen yhtenä il-
mentymänä vesistöjen jäätymisen ja sulamisen ajoittuminen 
Rovaniemellä.

Yrjö Norokorpi ja Heikki Poikela

Näkymä Ounaskosken 
sulasta Lainaanselälle 

tammikuun 2021 lopulla. 
Keskellä Jätkänkynttilän 

silta. Kuva: Heikki 
Poikela, Kemijoki Oy.



L A P I N  L E I J O N A  •  2 0 2 1

1716

L A P I N  L E I J O N A  •  2 0 2 1

LC Rovaniemi Lainaksen tekemisiä

Heinän kasaus hommia.

Ympäristöä siivoamassa
Elokuussa 2020 kokoonnuttiin yksin asuvan iäkkäämmän 
henkilön mökille. Siistittiin rehevöitynyt piha-alue ja leikat-
tiin pitkälle päässyt ruoho. Ruohot kuljetettiin sitten lähei-
seen metsään porojen ruoaksi. Päivän päätteeksi pidettiin ns. 
vaihtokokous ja käytiin savusaunassa.

Tarinoita 
Lapin Metsämuseo.

Arctic Horse Race.

Tavaroiden pakkaus käynnissä.

Vierailu Lapin Metsämuseolla
Syyskuun 2020 tapaaminen vietettiin Lapin Metsämuseolla 
ja tutustuttiin museon laajaan kulttuuriperintöön.

”Lapin Metsämuseon tavoitteena on säilyttää ja pitää esillä 
Lapin metsien käyttöön liittyvää aineellista ja henkistä kult-
tuuriperintöä. 

Toiminnallaan Lapin Metsämuseo vahvistaa paikallisten 
ihmisten tietoutta Lapin metsien käytöstä ja avartaa ymmär-
rystä savotoiden sekä uiton merkityksestä Lapille.” (lähde La-
pin metsämuseon kotisivut).

Raveissa valvontatehtäviä
Heinä-joulukuun 2020 aikana olimme valvontatehtävissä 
seitsemässä Mäntyvaaran raveissa. Koronan (Covid-19) vuok-
si osa raveista oli yleisöltä suljettuja tapahtumia ja osaan ra-
veista pääsi vain rajattu yleisömäärä. Kaikissa tapahtumis-
sa valvottiin viranomaisten antamien koronarajoituksien ja 
-ohjeiden noudattamista omilla osa-alueillaan. Kaksi lionia 
Alakemijoen klubista ohjeistivat varikkoportilla ohjastajat ja 
hevoskuljetusautot oikeilla paikoille.

Auta Lasta Auta perhettä-keräys
Rovaniemi K-Citymarketin asiakkailla oli runsaasti auttami-
sen halua ja joulumieltä, kun Lions Club Rovaniemi/Lainas 
joulukuussa 2020 järjesti Auta lasta – Auta perhettä –kerä-
yksen K-Citymarketin sisäänkäyntiaulassa. Omien joulu-
kiireiden lisäksi ihmisillä riitti vielä hyvää tahtoa myös vä-
hempiosaisten auttamiseen. Päivän aikana kertyi lahjoituksia 
runsaasti.  Kaikenlaista tavaraa nalleista ja legoista erilaisiin 
vaatetavaroihin ja elintarvikkeisiin karttui lähes neljän tu-
hannen euron edestä.

Keräys toteutettiin niin, että marketin asiakkaille kerrottiin 
heidän tullessaan sisään mahdollisuudesta osallistua keräyk-
seen. Ulos mennessään asiakas yksinkertaisesti jätti lahjansa 
koriin keräyspaikalla. 

Heti keräyksen päätyttyä saadut lahjoitukset vietiin ja luo-
vutettiin Lapin Ensi- ja Turvakoti ry:lle. Lahjoitukset otti vas-
taan turvakodin toiminnanjohtaja Pirjo Kairakari. 

Keräyksen hoitanut Lions Club Rovaniemi/Lainas kiittää 
kaikkia lahjoittajia.

Teksti: Jarmo Rastas, 
kuvat: Pirjo Rastas, 

LC Rovaniemi Lainas

LC Kemi ja LC Kemi/
Merenhelmet 

seppeleenlaskussa

LC Kemin ja LC Kemi/
Merenhelmien kauden aloitus
LC Kemi ja LC Kemi Me-
renhelmet pitivät yhteisen 
kauden aloitustapahtuman 
11.9.2020 kauniissa maise-
massa Kemin Ajoksessa Pe-
rämeren rannalla. 

LC Kemi ja LC Kemi/
Merenhelmet kävivät las-
kemassa perinteeksi muo-
dostuneen seppeleen San-
karivainajien muistolle  
Itsenäisyyspäivänä.

Kuvassa, LC Kemi/Merenhelmet Marjatta Prykäri, 
LC Kemi Hannu Prykäri, LC Kemi/Merenhelmet 
Eija Karjula, LC Kemi Raimo Torvela, LC Kemi/
Merenhelmet Mirja Torvela, LC Kemi Reijo Konu 
ja LC Kemi/Merenhelmet Anne Sipola. Kuva: LC 
Kemi/Merenhelmet Raija Haapa.

LC Kemi lahjoitti 7.12-20 Kemin seurakunnan diakonia-
työlle lahjakortteja jaettavaksi vähävaraisille kemiläisille 
1500 euron edestä. Lahjoituksen vastaanotti johtava dia-
koniatyöntekijä Teija Jestilä. LC Kemin puolesta luovu-
tuksen suorittivat presidentti Reijo Konu ja sihteeri Si-
mo Pekka Sipola.

LC Kemin lahjoitus 
diakoniatyölle

Tilaisuudessa IPDG Rai-
mo Torvela luovutti Teija 
Filpukselle Melvin Jones 

Wellow jäsenyyden. 

Petronellojen erilainen syyskausi ja 
vauhdikas aloitus keväälle 2021

Petronellojen syksy alkoi vierailuilla Hostel Cafe Ko-
tiin Rovaniemen keskustassa ja syyskuussa pääsimme 
Lapland Hotels Sky Ounasvaaralle rakentamaan PES-

TE analyysiä, missä keskityimme toimintaympäristömme 
makromuutoksiin. Tuloksien pohjalta jatkamme keväällä 
analysoimalla Petronellojen identiteettiprismaa. Hallituk-
sen kokoukset ja klubi-illat loka-marraskuussa hoidimme 
verkkotapaamisilla Jitsin kautta (meet.jit.si). Joulukuussa 
oli vuorossa toiminallinen pikkujoulu Ounasvaaran upean 
luonnon keskellä.

Aktiviteetit painottuivat neuletöihin ja joulukorttien val-
mistamiseen joulupaketteja varten Rovaniemen kotipalvelun 
piirissä oleville vanhuksille. Viime vuoden tapaan toimimme 
yhteistyössä Nguyen Thanh Trin kanssa. Trin kontaktien ja 
yhteistyökumppaneiden kautta saimme jouluisia herkkuja 
neuletöiden lisäksi jaettuihin joulupaketteihin. 

Toimintamme näkyvyyteen saimme asiantuntija-apua Eli-
sa Niku-Paavolta. Kolmannen vuoden opiskelija Elisa Lapin 
yliopiston Taiteiden tiedekunnasta rakensi meille jouluisen 
videon, mikä löytyy YouTubesta (https://www.youtube.com/
watch?v=GEt7re-isHM ).  Kevät kaudella jatkamme toimin-
nastamme avointa viestintää ja pyrimme rakentamaan näky-
vyyttä uusilla tavoilla, kun perinteiset aktiviteettimme ovat 
väliaikaisesti tauolla. Tavoitteena on myös löytää uusia tapo-
ja toimia yhdessä aktiivisesti. Tästä on esimerkkinä Petronel-

lojen kevätkauden vauhdikas aloitus. Tammikuun klubi-ilta 
hoidettiin kokonaisuudessaan Corestudio Santasportin pila-
tesohjaaja Johanna Alpin ohjauksessa sauvakävelytreenin sa-
loihin perehtyen Ounasvaaran maastossa.

Aulikki Laitinen

LC Ylitornion monipuolista toimintaa
Lions Club Ylitornio perustettiin vuonna 1956, ja nykyään 
yhdistyksessä on 39 jäsentä. Naisjäsenet hyväksyttiin mukaan 
vuonna 2003, mutta ensimmäiset naiset liittyivät klubiin vas-
ta vuonna 2014. Tällä hetkellä Ylitornion klubissa on kah-
deksan naista, joista kuusi on hallituksessa.

LC Ylitornion klubissa eletään parhaillaan ”ensimmäisten 
naisten aikaa”, sillä klubilla on paitsi ensimmäinen naispre-
sidentti Annikka Tuohino, myös ensimmäinen naissihtee-
ri Helena Ollila ja ensimmäinen naisrahastonhoitaja Tuula 
Vanhapiha.

Klubi lahjoittaa vuosittain noin 5000–6000 euroa, ja suu-
rin osa kerätyistä tuloista jää omalle paikkakunnalle. Lahjoi-
tuksilla tuetaan muun muassa paikkakunnan nuorisotyötä, 
syrjäytymisen ennaltaehkäisyä, lasten ja nuorten kasvua sekä 
vanhusten hoitoa.

Rahaa lahjoituksia varten kerätään jäsenmaksuilla ja tal-
kootyöllä. Esimerkiksi talkootyönä tehdyt jätkänkynttilät 
käyvät hyvin kaupaksi. Lisäksi järjestetään jäänlähtöveikka-
uksia ja pullonpalautustalkoita.

Yksi parhaista tulonlähteistä on vuosittain ilmestyvä Yli-
tornion Joulu -lehti. Se tehdään yhdessä Ylitornion museo- ja 
kotiseutuyhdistyksen kanssa. Kotiseutuyhdistys vastaa lehden 
sisällöstä ja klubi huolehtii ilmoitusten myymisestä. Keväisin 

LC Ylitornio luovutti 2100 euron joulurahan perustur-
valle lahjoitettavaksi vähävaraisille perheille. Kuvassa 
Jorma Pietiläinen, Annikka Tuohino, Eija Lampela, 
Tuula Vanhapiha ja Helena Ollila.
– Otamme lahjoituksen kiitollisuudella vastaan. Lahjal-
le on tarvetta, sillä korona on kurittanut monia perhei-
tä, lahjoituksen vastaanottanut Ylitornion perusturva-
johtaja Eija Lampela kertoi.

jaetaan stipendejä lukion ja peruskoulun oppilaille.
Sekä K- että S-Markettiin on hankittu sydäniskurit ja sai-

raalaan uusi monitori. Lisäksi LC Ylitorniolla on kriisirahas-
to, josta voidaan irrottaa tuhat euroa perheitä kohdanneisiin 
hätätilanteisiin.

Vuonna 2020 LC Ylitornio lahjoitti 2100 euroa joulura-
haa jaettavaksi sosiaalitoimen kautta vähävaraisille perheille. 
Joulurahalla 30 perhettä sai 70 euron lahjakortin ruokatava-
ra- tai muuhun, esimerkiksi vaatekauppaan.

Jäsenillä on myös muita aktiviteettejä, jotka he kustan-
tavat itse.

Yhdessä on retkeilty ja tutustuttu muun muassa lähialu-
een yrityksiin.

On tutustuttu porotilan elämään, käyty teattereissa, pi-
detty ja kuunneltu esitelmiä kuukausitapaamisissa sekä vie-
railtu rajan takana Ruotsissa saunomassa ja tutustumassa 
saunakulttuuriin.

Annikka Tuohino, 
otteita Minna Siilasvuon jutusta 

Meän Tornionlaaksossa. 
Kuva: Minna Siilasvuo

LIONS-faktoja
Maailmassa yli 1,4 miljoonaa lionjäsentä
Maailmassa n. 48 440 lionsklubia
Lions-toimintaa yli 200 maassa
Suomessa lionsklubeja n. 900 kpl
Suomessa lioneja n. 22000 jäsentä
Suomessa lionspiirejä 14 kpl
L-piirissä lioneja 969 jäsentä
L-piirissä klubeja 40 kpl
L-piirissä lohkoja 9 kpl
L-piirissä alueita 3 kpl

TEEMAT:
Kansainvälinen teema Me Palvelemme
Kotimainen teema Monta tapaa tehdä hyvää
Puheenjohtajan teema Kiitos ajastasi palvelulle
Piirin teema  Autamme – kaikki yhdessä

Suomen Lions-liitto - lionsmotto:
Luovuta
Isänmaa
Onnellisempana
Nousevalle
Sukupolvelle
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Vuosi 2020 on ollut mieleen jäävä vuosi eri yhdistyksil-
le ja vapaaehtoisjärjestöille. Tällainen se on ollut LC 
Pudasjärvi Hilimoille myöskin. Vuoden 2020 alussa 

lähdimme suuntaamaan suurimpaan aktiviteettiimme Hyvän 
Olon Messuihin. Tilat, esiintyjät ja kaikki olivat varattuina, 
kun Koronarajoitukset alkoivat muuttamaan suunnitelmia. 
Teimme päätöksen, että emme lähde riskillä viemään juttua 
eteenpäin vaan suosiolla jäädytämme suunnitelmat. Messuar-
pajaiset pidimme ja saimme näin katettua kuluja, joita oli jo 
ehtinyt muodostua Hyvän Olon Messuihin liittyen. Hyvä ta-
loudenhoito on ollut LC Pudasjärvi Hilimojen toiminnassa 
aina tärkeällä sijalla ja siihen nojaten saatoimme ajatella jat-
kavamme periaatteelista lahjoituksiin ja auttamiseen perus-
tuvaa toimintaamme.

Lapset ja nuoret
Lapset ja nuoret ovat lähellä sydäntämme ja haluamme aut-
taa heitä mahdollisuuksien mukaan. Kouluille lahjoitimme 
entiseen tapaan keväällä stibendit annettavaksi eri tavoin 
menestyneille opiskelijoille.  Sponsoroimme yhteistyössä LC 
Pudasjärven klubin kanssa Rauhanjulistekilpailun kolmelle 
koululle. Töitä oli mielenkiintoista katsella ja nähdä miten 
lapset/ nuoret ilmaisevat rauhansanomaa taiteen keinoin. 

Tuemme hyviä harrastuksia ja lahjoitimme Pudasjärven 
Urheilijoiden lentopallotytöille pelipaidat. Olemme auttaneet 
myös yksittäistä nuorta lahjoittamalla hänelle tietokoneen, 
jonka saaminen ei aina ole kaikille itsestäänselvyys elämän-
tilanteesta riippuen. Tänä päivänä se on hyvin tärkeä väline 
opiskelevalle nuorelle. 

Erityisryhmät ja vanhukset
Ystävänpäivän vierailut ovat olleet LC Pudasjärvi Hilimojen 
tärkeä toiminta ja ehdimme juuri ennen rajoituksia viedä eri 
yksiköihin juustot ja karkit kahvihetkeen vanhusten kans-
sa. Lahjoitimme vierailulla Hirsikartonon vanhustenyksikön 
vuorohoidon päiväsaliin television. Hiihtokilpailukausi  oli 
menossa ja osa asukkaista oli innoissaan, kun saa rauhassa 
katsoa siellä kilpailuja.

Erityisryhmille Pudasjärven työkeskukseen lahjoitimme 
infonäytön, joka auttaa siellä asiakkaiden ja henkilökunnan 
työskentelyä. Syyslomaviikolla osallistuimme usean muun 
järjestön kanssa kustantamaan Mini- ponit vierailemaan eri-
tyisryhmien ja vanhusten asumispalvelun pihalle. Asukkaille, 
jotka viettävät yksiköissä elämäänsä, on tärkeää saada koske-
tus eläimiin. Hellyttävät Mini-ponit olivat kyllä heille elämys.

Sivukylät
Pudasjärvi on pinta- alaltaan laaja pitäjä ja halusimme suun-
nata avustuksiamme myös ns. sivukylille. Lahjoitimme Sara-
kylän kyläyhdistykselle defibrilaattorin palvelemaan keskus-
tasta pitkien etäisyyksien päässä asuvia ihmisiä. He sijoittivat 
laitteen kylän koululle, josta defan saa tarvittaessa helposti 
käyttöön. Jouluisin olemme jakaneet jouluavustuksia. Tänä 
jouluna päätimme suunnata myös ne sivukylien vanhuksil-
le. Usein nämä ihmiset unohtuvat , jos omaisia ei ole lähellä. 
Oulunkaaren kuntayhtymän Pudasjärven kotipalvelun hen-
kilökunta toimitti elintarvikkeita sisältävät lahjoituskassit 
perille jouluviikolla.

Yhdessä eteenpäin
Joulu alkoikin sitten lähestyä ja päätimme kuitenkin  viettää 
rajoitusten mukaisen pikkujoulun. Kuukausipalaverit olivat 
tauolla ja kaipuu yhteiseen hetkeen eli meillä. Saimme Pudas-
järven Urheilijoilta Jyrkkäkosken huvikeskuksen piha- alu-
een käyttöön. Hilimojen pari reipasta talonmiestä Raimo ja 

Muutoksista toimintaan LC Pudasjärvi Hilimoissa

Olli laittoivat paikan kuntoon lumesta ja Kontiotuote lah-
joitti puut nuotioihin makkaranpaistokatoksessa ja K- kaup-
piaamme tarjosi makkarat. Hämärtyvä tunnelmallinen ilta-
päivä Jyrkkäkosken rannalla antoi meille lämpöisen sysäyksen 
joulunodotukseen. Toiveikkaina lähdimme työstämään myös 
ajatuksissamme kuluvaa vuotta 2021. 

Tämä aika vaatii presidentti Aila Helveltä ja LC Pudasjärvi 
Hilimojen hallitukselta kuin myös koko Hilimojen joukol-
ta ideointia, muuntautumiskykyä ja suunnittelua normaalia 
enemmän kunnes pääsemme rajoituksista. Monet perintei-
set aktiviteettimme ovat tauolla ja toivomme saavamme ne 
takaisin, kun palaamme normaaliin arkeen.

Elvi Räisänen, tiedotussihteeri, LC Pudasjävi/Hilimat

Hilimat viettävät pikkujoulua nuotion ääressä Jyrkkäkoskella.

Defibrilaattorin luovutus. Vastaanottajina oikealta kylä-
seuran puheenjohtaja Kaisa Nivala ja Rebekka Sarajär-
vi. Luovuttamassa Hilimoista Presidentti Aila Helve ja 
Elina Jylhänlehto.

Rauhanjulistekilpailun raati ihailemassa ja arvioimassa 
töitä. Oikealta Vuokko Nyman, Elina Jylhänlehto LC 
Pudasjävi Hilimoista ja Katariina Niemitalo LC Pudas-
järven klubista. 

Presidentti Aila miettelijäänä.
LC Pudasjärvi Hilimojen 15v vuosijuhla, jossa vieraili 
varapiirikuvernööri Veijo Nurmikumpu.

Saara paistaa vanhuksille vohveleita vierailulla vanhus-
tenyksikössä.

LC Pudasjärvellä monipuolista 
toimintaa poikkeusoloista huolimatta

Lions Club Pudasjärvi on saavuttanut klubina 55 vuoden 
aktiivisen toiminnan merkkipaalun. Viime kevään juh-
lat jäivät kuitenkin juhlimatta pandemian kurittaessa 

Suomea. Juhlakauden jälkimmäinen puolisko ja 56. toimin-
takausi onkin vietetty poikkeusolojen merkeissä, klubitapaa-
miset on pääosin peruttu, tosin syksyllä rajoitusten hetkeksi 
hellittäessä muutama tapaaminen ja vuosikokous saatiin pi-
dettyä. Muutoin tähdelliset asiat on hoidettu etänä sähköpos-
tikokouksin, hallituksen kuitenkin koontuessa aktiivisesti toki 
rajoituksia ja suosituksia noudattaen. Jokavuotiset pikkujou-
lut päätettiin kuitenkin siirtää turvallisempaan ajankohtaan. 
Tammikuussa toimintasuunnitelman mukaan olisimme olleet 
kannustamassa Oulun Kärppiä, mutta siirryimme joukkue-
urheilusta yksilölajeihin ja järjestimme keilausreissun Oulun 
keilahallille, jossa keilaaminen toteutettiin perhekunnittain. 

Perinteinen kilven ryöstö ehdittiin suorittaa maaliskuus-
sa Ylitorniolla ennen rajoitusten voimaantuloa. Jälleen kun 
kokoontumiset sallitin ensimmäisen aallon heikentyessä, kä-
vivät LC Posion leijonat elokuussa kilven meiltä eteenpäin 
viemässä. 

Venetsialaiset olemme järjestäneet Pudasjärven jyrkkäkos-
kella yhteistyössä Pudasjärven urheilijoiden kanssa jo toista-
kymmentä kertaa. Koska tapahtuma on pääosin ulkotiloissa, 
rohkenimme tapahtuman tälläkin kaudella toteuttaa noudat-
taen THL:n ja muiden viranomaisten ohjeita yleisötilaisuuk-
sien järjestämisestä. Aikaisempina vuosia on kävijämäärä liik-
kunut tuhannen osallistujan paikkeilla, nyt poikkeusvuonna 
jäätiin tästä noin puoleen. Jo suunnitteluvaiheessa lähdettiin 
tiukalla kulukuurilla tapahtumaa rakentamaan ja näin saatiin 
tulos positiiviseksi huolimatta yleisökadosta. Venetsialaisen 
tuotto on vuosittain jaettu avustuksina, esimerkiksi joulu-
avustukseen vähävaraisille perheille käytettiin 950 euroa. Juh-
lavuoden lahjoituksista luovutettiin syksyn aikana kahdelle 
sivukylän koululle, Kipinän ja Sarakylän koulujen luokkaret-
kirahastoon molemmille tuhannen euroa. 

Joulukuun aikana saattoi pudasjärveläisten kauppojen 
edessä kohdata keltaliivisen leijonan, Lions-clubin jäsenet 
olivat jälleen hyvällä asialla myymässä hirviarpoja veteraanien 

LC Posion klubista kävi elokuussa neljä leijonaa ryöstämässä vuorostaan ritarikilven Pudasjärveltä.

LC Pudasjärven jäsenet 
toteuttivat viime maaliskuussa 

onnistuneen ritarikilven 
ryöstöretken Ylitorniolle.

Illan talkootyöhön osallistuneet leijonat kokoontuivat illan aluksi Pudasjärvi-viirin nostamiseen salkoon. Viirin 
nostivat presidentti Katariina Niemitalo ja viime kauden presidentti Juha Timonen. 

Venetsialaisten näyttävä ilotulitus oli juuri ennen puolta 
yötä. Kuva Adalmina Niemitalo.

Hirviarpajaisten pääpalkinnon voittanut Eero Koske-
lainen kuvassa vasemmalla ja palkintoa luovuttamassa 
Lihankäsittely Juotasniemellä leijonat Eero Ahonen ja 
Antti Pesälä. 

hyväksi. Myyntityötä tehtiin myös ovelta ovelle toki korona-
suojauksista huolehtien. Jälleen saatiin kaikki tuhannen arpaa 
myytyä ja 18.12. sopivasti joulun alla palkinnot luovutettiin 
onnekkaille voittajille. 

Hirviarpojen tuotto, yli 4200 euroa, luovutetaan jälleen 
Pudasjärven sotaveteraaneille sekä Sotainvalidien veljesliiton 
Pohjois-Pohjanmaan piirin Pudasjärven kyläosastolle käytet-
täväksi pudasjärveläisten sotaveteraanien, heidän puolisoi-

densa ja lottien avustamiseksi. Avustus tullaan aikaisempien 
vuosien tapaan käyttämään jalkahoitoihin, fysioterapiaan, 
suuriin sairaus- ja lääkekuluihin sekä silmälasien hankinta-
kuluihin ja hammashoitoon. Leijonat kiittävät jälleen kaik-
kia arpoja ostaneita tässä meille kaikille tärkeän ryhmän, so-
tiemme veteraanien, kunniakansalaisten, viimeisten vuosien 
elon tukemisessa. 

Teksti: Aki Niemitalo, 
LC Pudasjärvi

Talkoohommia Lions-
työnä, nyt hirviarpojen 
myyntiä veteraanien 
hyväksi K-supermarketin 
eteisaulassa joulukuussa 
myymässä leijonat 
Ilpo ja Katri Virtanen. 
Kuva Katri Virtanen.
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LC Tornio/Rajan 
jäälyhtyaktiviteetti

LC Tornio/Rajan klubin perinteinen aktiviteetti jäälyh-
tyjen pystyttäminen Saarenvireessä jouluaattona hoidet-
tiin tänäkin jouluna isolla joukolla. Paikalla olivat Rai-
mo Aarni, Pekka Pelttari, Mauno Matilainen, Erkki Suo, 
Tuomas Saarelma, Vilho Auniola, Klaus Kulju ja Jaakko 
Heikkinen lapsineen

www.verkkoviestin.fi/lionstornioraja/ajankohtaista/

LC Tornio/Raja Villen 
kartanossa

Klubimme 8 veljeä kokoontui aurinkoisena lokakuun 
päivänä auttamaan Villen kartanoon. Tehtävänä oli en-
sin saada uusi lipputanko pystyyn, alkuvaikeuksien jäl-
keen saimmekin sen lopulta pystyyn ”muutaman hevos-
voiman” avulla. Toinen tehtävä oli puiden varastoiminen 
talven varalta, tehtävä saatiin maaliin sopivasti juuri en-
nen pimeän tuloa.

Kaiken päätteeksi saimme nauttia Villen loihtimat var-
rassiiat kodassa ja testata uuden savusaunan löylyt. Villelle 
täydet pisteet uuden savusaunan tunnelmasta ja löylyistä!
Veljet nauttivat yhdessä tekemisen riemusta hyvään tar-
koitukseen ja kiittävät Ailaa sekä Villeä tarjoiluista!

Kuvissa aikaansaannoksiamme ja uusi savusauna 
koko komeudessaan!

Kari Heikkilä 
lions-ritariksi 

- takana 20 vuotta Lapin Leijonaa

L-piirin kauden 2020–2021 piirihallituksen ensimmäi-
nen kokous syyskuun 5. päivä Auttin Nuorisoseuran 
talolla toimi samalla osaltaan edellisen kauden päättö-

kokouksena johtuen kevään korona-rajoituksista. Piirikoko-
uksen avasi piirikuvernööri Arto Harju-Autti ja toivotti ko-
kousväen tervetulleeksi. Siellä suoritettiin useita palkitsemisia 
edellisen kauden piirikuvernööri Raimo Torvelan toimesta.

Lapin Leijona-lehden 20 vuoden ”toimittamisen” työn 
taakseen jättänyt lion Kari Heikkilä LC Tornio Pudas klu-
bista lyötiin Lions-ritariksi. Arvokkaan tilaisuuden toimitti 
piirihallituksen ARS-vastaava lion Hilkka Paloniemi lähito-
distajinaan lionit Erkki Taskila ja Mirja Torvela.

Puheessaan hän palautti juhlaväen mieliin muutamia ot-
teita Kari Heikkilän ansiokkaasta toiminnasta perusteina ri-
tariksi lyömiselle. 

- L-piiri ja sen johtoryhmä on pannut merkille menestyk-
sekkään toimintasi lionina niin omassa klubissasi kuin sen 
ulkopuolella koko piirin alueella ammattitaitoisena toimit-
tajana ja markkinoinnin tekijänä leijonahengessä.

- Lapin Leijona on 20 vuoden aikana useita kertoja saa-
nut myös kansainvälisesti arvostettua huomiota sekä palkit-
tu maailman parhaana lions piirijulkaisuna. Näin se on ollut 
samalla mitä parhain pohjoisen piirimme monipuolisen toi-
minnan julkituoja.

- Näiden seikkojen vuoksi piirin johtoryhmä on yksimie-
lisesti päättänyt hakea sinulle Arne Ritari - killan jäsenyyttä 
yhdessä klubisi kanssa. 

- Säätiön hallitus on perehtynyt toimintaasi, käsitellyt 
hakemuksen ja päättänyt hyväksymällä sen nimittää Sinut 
Lions-ritariksi ja Arne Ritari – killan jäseneksi numero 2186.

Kiitospuheenvuorossaan Kari Heikkilä  kiteytti 20 vuoden 
toimitustyötään  itselleen mieluisana ja hienona kokemuksena 
sekä mahdollisuutena tutustua leijonien toimintaan ruohon-
juuritasolla. Yhteistyö kahdenkymmenen erilaisen piirikuver-
nöörin toimintavuoteen lähituntumassa on antanut mahdol-
lisuuden luoda kokonaisvaikutelma vuosittaisista teemoista 
ja tavoitteiden toteuttamisesta piirissä. 

On hienoa, että näin on samalla syntynyt pieni historial-
linen valokuvapainotteinen ”paketti”, joka läpileikkauksena 
säilyy samalla osaltaan L-piirin vuoden toimintakertomuk-
sena. Lisäksi lehdet vuodesta 2009 lähtien on luettavissa säh-
köisessä muodossa piirin nettisivuilla vielä vuosienkin jälkeen. 
- Toivottavasti tämä toiminta jatkuu tulevinakin vuosina ko-
keneen ammattilaisen Heimo Turusen ottaessa ohjat käsiinsä.

Teksti Heimo Turunen, 
LC Pudasjärvi

Kuvat Helena Tuulaniemi, 
LC Rovaniemi/Napapiiri

Kari Heikkilä ja puoliso Paula Pulkkinen sekä ritariksilyönnin suorittanut Hilkka Paloniemi.

Tuore Lions-ritari Kari Heikkilä.

1. piirihallituksen kokouksessa 
runsaasti palkitsemisia

Kuvernöörien kuvassa 1. varapiirikuvernööri Veijo Nurmikumpu, piirikuvernööripari Asta ja Arto Harju-Autti, 2. 
varapiirikuvernööripari Raija ja Jouni Hilke sekä edellisen kauden piirikuvernööripari Mirja ja Raimo Torvela.

Edellisen kauden piirisihteeri Tiina Pesola ja piirikuver-
nööripari Raimo ja Mirja Torvela.

Piirihallitus kaudella 2020-2021.

Kokouspäivän päätteeksi 
saimme kuulla hienoa 
harmonikkamusiikkia LC 
Kuusamon presidentti 
Veli Pohjosen taitavista 
käsistä.

Piirikuvernööri Arto Harju-Autti avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleek-
si.

L-piirin kauden 2020 – 2021 ensimmäiseen piirihallituksen 
kokoukseen, PDG- ja puolisotapaamiseen saapui runsaasti 
osallistujia. Kokous pidettiin lauantaina 5.9. Auttin kylän 
kauniissa maisemissa Auttin Nuorisoseurantalolla.

Kokouksen avasi piirikuvernööri Arto Harju-Autti ja toi-
votti kokousväen tervetulleeksi. Alussa muistimme poisnuk-
kuneita jäseniä perinteisin toimin. Tällä hetkellä vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi laulamisen sijaan kuuntelimme perin-
teisen Leijonahenki-laulun, jonka jälkeen suoritettiin useita 
palkitsemisia edellisen kauden piirikuvernöörin Raimo Tor-
velan toimesta.

IPDG Raimo Torvela suoritti palkitsemiset vuosikoko-
uksen 2020 peruuntuessa Covid-19 tilanteen johdosta. Pal-
kitut olivat:

Aarne ritarikillan jäsenyys Kari Heikkilä LC Tornio Pu-
das.

Melvin Jones jäsenyys Teija Filpus LC Kemi / Merenhel-
met, Matti Puolakanaho LC Pello

III Ruusukkeen ansiomitali Jarmo Rastas LC Rovanie-
mi/Lainas

Medal of Merit ansiomitali Reijo Virkkula LC Keminmaa
I ruusukkeen ansiomitali Maarit Ihme LC Purdasjärvi / 

Hilimat, Raija Hilke LC Rovaniemi / Petronellat, Ari Jääskö 
LC Ylitornio / Aavasaksa, Jorma Pietiläinen LC Ylitornio, 
Hannu Prykäri LC Kemi

Lady ansiomerkit Leena Laine / LC Rovaniemi / Petro-
nellat, Marjatta Prykäri LC Kemi / Merenhelmet

Piirikuvernöörin ansiotähti Leena Lassala-Rova LC Pel-
lo, Juha Kari LC Kemi

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto Esa Frant LC Ke-
mi, Simo-Pekka Sipola LC Kemi, Jouko Ranta LC Tervola, 
Veikko Laakso LC Keminmaa, Raija Haapa LC Kemi / Me-
renhelmet, Tiina Pesola LC Rovaniemi / Petronellat, Juha 
Eklund LC Kemi, Asta Harju-Autti LC Rovaniemi / Lainas

Tilaisuudessa oli myös Lapin Leijona-lehden 20 vuoden 

”toimittamisen” työn taakseen jättäneen lion Kari Heikkilän 
Lions-ritariksi lyöminen juhlavalla tavalla. Hänet löi ritariksi 
piirihallituksen ARS-vastaava Hilkka Paloniemi.

Kokouksessa käsiteltiin asialistan mukaiset asiat sekä eri 
lohkojen puheenjohtajien ja toimikuntien puheenvuorot ja 
esitykset.

Kokouksen päätteeksi saimme vielä kuunnella livenä LC 
Kuusamon presidentti Veli Pohjosen taitavasti soittamaa har-
monikkamusiikkia. Esitys oli hieno päätös piirihallituksen 1. 
kokoukselle.

Helena Tuulaniemi, LC Rovaniemi/Napapiiri
kuvat: Kari Heikkilä, LC Tornio Pudas ja 

Helena Tuulaniemi, LC Rovaniemi/Napapiiri

Lapin Leijonien 20 vuoden työuran päättänyt Kari 
Heikkilä sai monenlaisia huomionosoituksia hienosta ja 
pitkäaikaisesta työstään lehden tekijänä ja toimittajana.

L-piirin klubeille / 
Tiedote tämän 

kevään ja kauden 
 2012-22 Lions 

Quest-koulutuksista

Terveisin 
Terttu Alavuokila,

L-piirin Rauhanjuliste- ja Lions Quest pj

Tämän kevään Lions Quest –peruskoulutus  
kasvattajille pidetään Kemissä 15.-16.3.2021. 
Koulutuksen pitopaikka on vielä avoinna, 
mutta sinne voi ilmoittautua Lions Quest
-sivuilla.
Kurssi maksaa 410 euroa, sisältäen 
kurssimateriaalin, sponsoroivalle klubille. 

Tiedustelkaa kouluilta ja päiväkodeista 
halukkuutta osallistua koulutukseen.

Kauden 2021-22 koulutukset:
Maksuton liikuntaseurakoulutus pidetään 
Torniossa viikolla 22, lauantaina 25.9.2021.
Peruskoulutus kasvattajille pidetään 
Rovaniemellä viikolla 11, 22.-23.3.2022.

LC Kemijärvi 
auttaa lapsia

Lapset ja lapsiperheet ovat kohteena klubimme uudes-
sa vauvaraha- aktiviteetissa. Muistamme lapsen saaneita 
perheitä 50 euron lahjakortilla paikalliseen Paapero- las-
tentarvikeliikkeeseen. LC Kemijärven yhteistyökumppa-
neina aktiviteetissa ovat kaupungin lastenneuvola ja kor-
kealaatuisia lastenvaatteita valmistava ja myyvä Paapero. 
Lastenneuvola jakaa synnyttäneille äideille LC Kemijär-
ven lahjakortin, jolla perhe voi ostaa tuotteita Paaperosta 
pienokaisensa tarpeisiin.

Kemijärvi on seniorikaupunki. Ikäihmisten osuus vä-
estöstä on suuri. 

-On meillä vielä nuoriakin, heitä pitää kannustaa. 
Vauvarahalla autamme ja rohkaisemme nuoria vanhem-
pia yhteisen taipaleen alussa, toteaa klubin presidentti 
Hilkka Majava. 

Vauvaraha- aktiviteetti ideoitiin keväällä 2020. Edelli-
nen presidentti Tellervo Ruokonen valmisteli yhteistyö-
kumppaneiden kanssa aktiviteetin toteuttamisen. Tämän 
kauden alusta synnyttäneet äidit ovat saaneet LC Kemi-
järven vauvarahan sisältäviä lahjakortteja. Aktiviteetista 
tulee pysyvä osa LC Kemijärven toimintaa.

Mikko Leskelä, LC Kemijärvi

”Hieno ele”, tuumivat äidit. Kiitollinen saamastaan 
lahjoituksesta on myös kemijärveläinen Henna 
Niemetmaa.

Liity mukaan:
 www.lions.fi/L
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Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvä-
lisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen 
turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja 
muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. 

Toiminta tarjoaa jäsenelle  mahdollisuuden toimia sosiaa-
lisessa yhteisössä, kehittyä ihmisenä ja kehittää johtamistai-
toja sekä solmia kontakteja sekä kotimaassa että ulkomailla.

Etsitkö mielekkäitä kokemuksia ja uutta 
sisältöä elämääsi?
Lionstoiminta tarjoaa mahdollisuuden palvella avun tarpees-
sa olevia ihmisiä. Vapaaehtoisena toimiessasi saat myös elä-
määsi uutta sisältöä. Vapaa-ajan käyttämiselle tulee mielekäs 
vaihtoehto.

Oletko kiinnostunut toisten auttamisesta, muiden saman-
henkisten ihmisten tapaamisesta ja vaikuttamisesta sekä omal-
la paikkakunnallasi että kaikkialla maailmassa?

Uusia ystäviä
Me lionit tiedämme, että lionstoimintaan antamamme aika 
auttaa meitä kehittymään myös ihmisinä. Saamamme hyvä 
palaute antaa hyvän mielen, ja se antaa taas uutta intoa olla 
mukana toiminnassa.

Lionstoiminnan kautta hankimme myös uusia ystäviä. 
Syntyy yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. On mahdollisuus 
kuulua johonkin, olla ryhmän jäsen. Se on jokaiselle tärkeää.

Kehitä itseäsi
Lions-järjestö valmentaa sinua toimimaan omassa klubissasi. 
Saat mielenkiintoisia tehtäviä ja osallistut palveluaktiviteettei-
hin sekä tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

Lionsklubissa voit parantaa omia esitys- ja ryhmätyötaitoja-
si ja opit muilta jäseniltä uusia asioita asuinpaikkakunnastasi.

Jos intoa riittää, voit edetä oman klubisi presidentiksi ja 
sen jälkeen piirihallitukseen ja jopa valtakunnan tai kansain-
välisiin lionstehtäviin.

Liittyminen lionsklubiin antaa elämääsi uutta sisältöä ja 
saattaa muuttaa elämäsi arvostuksia. Voit myös rikastuttaa 
perhe-elämääsi ottamalla perheesi mukaan toimintaan.

Lionsjärjestössä sinulla on  
mahdollisuus auttaa heikompiosaisia ja 

tehdä arvokasta työtä
hyvien asioiden puolesta!

Kiinnostaako lionjäsenyys?
Mikäli kiinnostuit lionien palvelutoiminnasta, ota yhteyttä 
paikkakuntasi ja alueesi lähimpään lionsklubiin esim. säh-
köpostitse ja tule tutustumaan toimintaamme osallistumalla 
kokouksiimme tai tapahtumiimme!

Klubien verkkosivuilla on myös paljon tietoa klubien toi-
minnasta. Jäsenhakemuksen saat klubista tai verkkosivuilta. 
Klubien sähköpostiosoitteet löydät verkossa klubihaulla, tä-
män sivun alaosasta sekä myös L-piirin verkkosivuilta.

Kaikki pohjoisen 40 lionsklubia löydät myös
L-piirin verkkosivuilta

www.lions.fi/L
- Piirin klubit

Lisätietoja liontoiminnasta:
Lions Clubs International

www.lionsclubs.org.fi

Suomen Lions-liitto ry
www.lions.fi

Suomalaisen lionstoiminnan 
toiminta-ajatus

Toisen varapiirikuvernöörin matkassa

L-piirin klubivierailut on muutaman viime kauden ajan 
jaettu kuvernöörien kesken siten, että piirikuvernööri 
on vieraillut piirin jokaisessa klubissa vähintään kerran 

varapiirikuveröörikausien tai piirikuvernöörikautensa aikana. 
Aiemmin piirikuvernööri vieraili kaikissa klubeissa omalla 
kuvernöörikaudellaan. 

Oma sarkani tällä piirikuvernööripolulla on alussa ja ta-
kana on reilu puoli vuotta ja reilut 10 vierailua. Tässä on ly-
hyt poiminta vierailuista. Nämä eivät ole aikajärjestyksessä.

Enontekiö
Ensimmäisen vierailuni tein ruskan värittämälle Enontekiölle 
yhdessä vaimoni Raijan kanssa. Lc Enontekiön klubivierai-
lussa puhutteli erityisesti klubin jäsenhankinnan aktiivisuus. 
Nykyiset jäsenet ovat yli 30 lionin kummeja. Aktiivisin, PDG 
Markku Kynsijärvi on kutsunut järjestöön yli puolet tuosta 
määrästä. Kiitoksen arvoista toimintaa! Klubitapaamisessa 
tuli hyvä kuva klubin toiminnasta ja aktiviteeteista. Noista 
mainittakoon Lapin Leijonassakin taannoin esitelty kotiseu-
tuviiriaktiviteetti. 

Pelkosenniemi
Kotiseutuviiri aktiviteetti tuli esiin myös tammikuisella vie-
railulla LC Pelkosenniemeen. Siellä esiteltiin kehitteillä olevaa 
paikkakuntaviirihanketta, johon vinkkiä ja mallia on saatu 
mm Enontekiöltä. Paikalla oli pienehkö, mutta sitäkin aktii-
visempi ja innokkaampi leijonajoukko. Illan aikana esiin tuli 
myös ajatus lionstoiminnan uudelleen virittämisestä Salla-Sa-
vukoski alueelle. Molemmissa on toiminut klubi, mutta ovat 
lopettaneet toimintansa yli 20 vuotta sitten. LC Savukoski 
oli Suomen ensimmäinen lakkautettu klubi. Suomi-neidon 
sydämessä Pelkosenniemellä on ollut aktiivista toimintaa pie-
nen klubin voimin jo kohta 60 vuotta. 

Ivalo
Vierailulla LC Ivalossa näkyi aktiivinen ote ja hyvin valmis-
teltu kokous. Jäsenistölle oli jaettu tiedote ja kattava tieto 
käsiteltävistä asioista. Klubitapaamisessa lämmitti tapaami-
set yli 20 vuoden tauon jälkeen. Olen vieraillut klubissa kau-
della 1997-98 ja muutama klubilainen sen muistikin. Tämä 
on yksi lionstoiminnan hyvistä puolista, toimiva ja laaja ys-
täväjoukko. Monelle tässä toiminnassa on tärkeää kohdata 
ja tulla kohdatuksi. Klubitoiminnan muuttuminen koko-
ustamisesta vapaamman kohtaamisen ja asioiden käsittelyn 
suuntaan on hyvä asia. Jokainen meistä on todennäköisesti 
jossain vaiheessa työssään tai muuten saanut istua kokouksissa 
ja palavereissa ihan kyllästymiseen asti. Siksi on tärkeää, että 
klubitoiminta antaa elämyksiä ja ylpeyden aihetta palvelun ja 
ihmisten kohtaamisten kautta. Palvelu on toimintamme pää-
asia. Tunnuslauseemme, Me palvelemme, kertoo oleellisen ja 
kuvaa klubien tarkoituksen. Tämä toteutuu hyvin Ivalossa ja 
muissa L-piirin klubeissa. 

Muonio
Vierailu Muoniossa kosketti. Kokouspaikalle mennessäni 
vastassa oli presidentti, joka tunsi minut eri yhteydestä 50 
vuoden takaa -pesäpallokentän reunalta. Olimme kohdan-
neet lukemattomia kertoja kentällä ja kentän reunoilla. Nyt 
tapaamme eri merkeissä ja uuden harrastuksen keskellä. Into 
ja vauhti on entinen. Muonion klubin yli 55-vuotisen histori-
an aikana klubilaiset ovat tehneet paljon hyvää paikkakunnan 
rakentamiseksi ja tämä kuului puheenvuoroissa. Toiminnan 
vaikutus ulottuu myös muualle ja ilahduttaa kaamoksen kes-
kellä mm. Kautokeinossa. LC Muonion jo pitkään jatkunut 
aktiviteetti on toimittaa joulukuusia Kautokeinon keskus-
taan. Tuo aktiviteetti on hyvä, koska Kautokeinossa ja sen 
tien vierustoilla ei kuusia kasva. Kuusitoimituksia muisteltiin 
myös käyntini aikana. Taas huomasin, että matkailu avartaa 
ja on hauskaa. Sen lisäksi, että klubi toimittaa komeita kuu-
sia tarpeeseen, klubilaiset ohjaavat Pallaksella liikennettä, 
tekevät kalenteria, rakentavat siltaa ja ahkeroivat myös au-
rausviittojen kanssa. Syksyisin kepit asetetaan paikalleen ja 
keväällä kerätään talteen. Hauskaa hyvässä seurassa niinkin 
ja samalla kertyy klubille euroja avustuskassaan. Klubiin oli 
otettu myös uusi jäsen. 

Sodankylä
Vierailu LC Sodankylän tapaamiseen oli merkittävä kohtaa-
minen monella tapaa. Klubin jäsen PDG Kauno Laine on 
piirimme vanhin jäsen iältään. Hänen 60-vuotinen lionsjäse-
nyys ei kuitenkaan ole tällä hetkellä L-piirin pisin. Pitkäaikai-
sin on LC Keminmaan jäsenen Ilmari Karilan vuonna 1959 
alkanut jäsenyys. Kunnioitettava määrä palvelua paikkakun-
nan hyväksi! Toinen asia oli se, että LC Sodankylällä tuli juuri 
täyteen 60 toimintavuotta. Juhlia ei ole voitu järjestää isolla 
joukolla johtuen virustilanteesta ja sen rajoittamasta toimin-
nasta. Juhlien aika on myöhemmin. Koronatilanne rajoittaa 
myös toimintaa ja se vaikuttaa klubiin merkittävästi. Yksi L-
piirin isoimmista Lions-tapahtumista on vuosittain järjestetty 

Martin pilkit. Tänä talvena tapahtuma jää väliin viime kevään 
tapaan. Nyt klubi suunnitteli korvaavaa varainhankintaa ja 
se vei tapaamisessa suurimman huomion. Paikalla oli noin 
puolet klubin jäsenistä. 

Sodankylä/Sompio
Toinen Sodankylän klubeista, LC Sodankylä/Sompio, ko-
koontui uudessa kokouspaikassaan Kommatissa ensimmäis-
tä kertaa. Asioita oli runsaasti ja käsittely jouhevaa. Jäsenille 
jaetaan Sompio-info, joka toimii tiedonjakajana ja jäsentää 
toimintaa hyvin. Tämän kauden aktiviteeteista suuri osa jou-
dutaan siirtämään. Klubin sisäisen hengen ja kunnon hoita-
minen on ytimessä. Klubilla on kaksi viikoittaista liikuntasa-
livuoroa. Klubin toiminta on selkeästi jaotettu toimikuntien 
organisoitavaksi. Tuo näytti toimivan ja sitä voisi toteuttaa 
muissakin klubeissa.

Kittilä
LC Kittilän vierailu oli ensimmäinen, jossa toimittiin ”mas-
keerattuina”. Suojautumissuositus oli juuri annettu ja sitä 
noudatimme. Esillä olleet LC Kittilän aktiviteetit painottuvat 
ympäristöön ja luontoon. Varsinainen perinneaktiviteetti on 
Immelkaltion lähteen kunnostaminen Levin ja Kittilän vä-
lillä. Klubi on parantanut lähteen veden ottamista viimeisen 
vuoden aikana merkittävästi. Lähteeseen on laitettu suoda-
tuskangas ja rakennettu vesipesä ja putki, josta lähdevettä on 
helpompi saada astioihin. Vesipesän upottamisella ja suoda-
tinkankaalla estetään pintavesien valuminen lähteeseen. Läh-
teen kunnostus on hyvä esimerkki leijonien ympäristöaktivi-
teeteista. Tämän tyyppisiä aktiviteettikohteita löytyy varmaan 
eri puolilta Lappia. Kun puhutaan Leijonat puhtaiden vesi-
en puolesta- tai Kulmat kuntoon hankkeista, kohteita löy-
tyy. Toimintamme on myös ideointia ja muiden toimijoiden 
hoksauttamista ja aktivointia. 

Taivalkoski
LC Taivalkosken vierailu oli matkana mielenkiintoinen, sil-
lä lähtiessä oli reilusti lämmintä ja vesisade, joka muuttui 
tihkuksi ja lämpötila läheni nollaa Taivalkoskella. Kotimat-
ka olikin sitten Pudasjärven ja Rovaniemen välillä aikamois-
ta taiteilua peilijäällä parin asteen pakkasessa. Rauhallisesti 
ajellen pääsin turvallisesti kotiin puolenyön aikaan. Tämä 
on hyvä esimerkki alueemme laajuudesta ja vierailujen kes-
tosta. Koko reissu vei tällä kertaa liki kymmenen tuntia. Tai-
valkosken klubitapaamisessa oli osana klubin vuosikokous. 
Tämä antoikin hyvän kuvan klubin monipuolisesta tavasta 
toimia paikkakunnan auttamiseksi ja palvelemiseksi. Vaikka 
paikalla ei nyt ollutkaan kuin kourallinen jäseniä ja huoli-
matta hyvistä istumaetäisyyksistä tapaamisessa oli lämmin ja 
tiivis tunnelma. Keskustelu oli vilkasta ja leppoisaa. Toimin-
taa joudutaan täälläkin sopeuttamaan. Isoja tapahtumia ja 
kohtaamisia on siirrettävä. 

Rovaniemi Ronjat
Vierailut Rovaniemen klubeihin Ronjiin ja Ounasvaaralle oli-
vatkin sitten pikaisempia. LC Rovaniemi/Ronjat kokoontui-
vat tällä kertaa Pöykkölän kotiseutumuseon pirtissä. Hetken 
ihmettelyn jälkeen päästiin sisällekin ja sisaret pääsivät vauh-
tiin. Viisivuotiaan innolla asiat etenivät sujuvasti ja suunni-
telmat koristekuusien askartelusta ja joulukuusien myynnistä 
sekä erilaisten laulutervehdysten esittämisestä etenivät vilk-
kaasti. Klubin avustuskohteena syksyllä 2020 oli Lapin sai-
raanhoitopiirin lasten- ja nuorisopsykiatrian seikkailumetsän 
rahoitukseen osallistuminen. 

Klubilaisten kanssa kävimme vilkasta keskustelua ja ko-
kemusten vaihtoa mm. Sri Lankan kummilapsista ja heidän 
tukemisesta. Kerroin kokemuksiani vierailuista siellä sekä yh-
teydenpidosta kummilapsiin. Omassa katsauksessani puhuin 

raportoinnista ja sen tärkeydestä. Aktiviteettien toteuttami-
nen on osa toimintaa, mutta aktiviteetti on tehty loppuun 
vasta, kun se on raportoitu ja sitä kautta tullut näkyväksi ja 
mitattavaksi. Toimintamme raportointi MyLioniin antaa 
klubille ja koko järjestölle näkyvyyden ja todisteet siitä mitä 
teemme ja mikä on klubiemme vaikutus. Tätä olen painot-
tanut kaikkialla, niin myös tässä. 

Rovaniemi Ounasvaara
LC Rovaniemi/Ounasvaara on ollut hyvin pitkään koko L-
piirin aktiivisimpien klubien joukossa. Klubin järjestämät 
porokilpailut vaikuttavat niin Rovaniemen katukuvassa kuin 
koko viikonlopun tapahtumana Mäntyvaarassakin. Porokil-
pailujen järjestäminen on iso savotta ja vie koko klubin toi-
minnan huomion. Sen lisäksi se vaikuttaa myös muutamien 
muiden Rovaniemen klubien toimintaan ja varainkeräykseen. 
Ounasvaaran tapaamisessa korostui klubin hyvä henki ja ak-
tiivisuus. Siitä kertoo jotain myös klubin ladyjen itsenäinen 
toiminta. Nytkin paikalla oli omassa tilassaan muutama ak-
tiivinen lady. Kokouksen yhtenä aiheena oli jäsenhankinta ja 
selvän suunnitelman tekeminen jäsenmäärän kartuttamiseksi. 
Myös klubimestarin ja Tail Twisterin rooli korostui klubihen-
gen ja kokoontumisten moottoreina.

Simo
Vierailuni Simoon marraskuussa oli minulle henkilökohtai-
sesti merkittävä. Klubivierailullani tapasin monia pitkäai-
kaisia tuttuja. Simon toiminnasta minulla oli hyvä käsitys jo 
vuosikymmenten ajalta. Tällä kaudella heidän pääaktiviteetti 
Rantailta jouduttiin olosuhteiden vuoksi perumaan, mutta 
toiminta on muuten ollut aktiivista. Klubi on aloittanut ensi 
kevään jäänlähtöveikkauksen valmistelut ja suunnitteli kun-
nan ja seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutettavaa ruoka-
jakelua vähävaraisille.

LC Simo on se, josta olen saanut kipinän lionstoimintaan 
1960-luvun puolenvälin jälkeen. Olen toisen polven lion. Isä-
ni oli LC Simon perustajajäsen ja toimi klubissa yli 40 vuot-
ta. Sain olla jo 1960-luvulla mukana muutaman muun ”pen-
nun” kanssa retkillä ja vierailuilla. Siitä jäi kipinä, joka kyti 
jo ennen kutsua klubin jäseneksi. Minua pyydettiin Simon 
klubiin, mutta kerrottuani tuosta LC Kemi/Meripuiston jä-
senenä olleelle asiakkaalleni hän totesi: Simoon et mene, tule 
meille. Näin sain hetken päästä kutsun järjestöön ja LC Ke-
mi/Meripuistoon vuoden 1979 lopulla. Tuosta alkoi tie, jota 
on jatkunut jo yli 41 vuotta. Tyytyväisenä tästä palvelutyöstä

Jouni Hilke
L-piirin 2.varapiirikuvernööri 2020-2021

Kittilän kuvat klubilta pres Esa Kaitala. 
Ronjat kuva: Sirkka Lankila. 

Pelkosenniemi, kuva: Matti Hulkko. 
Simo, kuva: Markku Kylmälä.

Lionsjärjestön 
toiminta
perustuu 

vapaaehtois-
työhön

Sight First
Lionsjärjestön suuri palvelutehtävä on sokeiden ja näköis-
vammaisten auttaminen. Sight First on Kansainvälisen 
Lions-järjestön ohjelma, jolla kerätään varoja näönsuoje-
luun kehitysmaissa. Näönsuojelu on ollut Lions-toimin-
nan erityiskohde vuosikymmeniä. Hyvä esimerkki tästä 
on valkoinen keppi, jonka synty ja leviäminen liittyvät 
läheisesti Lions-historiaan. Suomalaisten lionien erityis-
kohde on ollut Sri Lankan silmäsairaala. Näönhoidon 
lisäksi vapaaehtoisissa hankkeissa pyritään täyttämään 
sairaanhoito- ja koulutustarpeita kaikkialla maailmassa.

Punainen Sulka
Punainen Sulka on Suomen lionsklubien valtakunnallis-
ten varainkeräysten tuotemerkki. Punaisen Sulan mer-
keissä on järjestetty kuusi valtakunnallista keräyskam-
panjaa.

Katastrofiapu
Suomen Lions-liitolla on oma katastrofirahasto, jonka 
kautta lionsklubit lahjoittavat rahaa äkillisten katastro-
fien sattuessa. 

Yhteiset projektit muiden 
pohjoismaiden lionien kanssa
Suomalaiset lionit osallistuvat eri aktiviteetteihin myös 
pohjoismaisella tasolla.

Pohjoismaisen yhteistyöneuvoston - Nordiska Sa-
marbetsrådet - NSR:n puitteissa suomalaiset toteutta-
vat yhteispohjoismaisia aktiviteetteja, joista esimerkkeinä 
mm. silmäklinikan varustaminen Georgiassa, lastensai-
raalan rakennuttaminen Moskovassa. 

Orkester Norden: on vuosittain harjoitteluleirille 
koottava täysi sinfoniaorkesteri, jossa soittavat 17–26-v. 
pohjoismaiset nuoret soittajat. Orkesterin alkuvaiheessa 
kapellimestarina toimi pitkään Okko Kamu. Pohjois-
maiden lionsklubit antavat orkesteriin valituille soitta-
jille stipendit.

Yhteisiä keräyksiä

LC ANAR-INARI
aanaar-inari@lions.fi 

LC ENONTEKIÖ
enontekio@lions.fi

LC IVALO
ivalo@lions.fi

LC KEMI
kemi@lions.fi

LC KEMIJÄRVI
kemijarvi@lions.fi

LC KEMI/MERENHELMET
kemi.merenhelmet@lions.fi

LC KEMINMAA
keminmaa@lions.fi

LC KEMINMAA/NEIDONKENKÄ
keminmaa.neidonkenka@lions.fi

LC KITTILÄ-LEVI
kittila-levi@lions.fi

LC KOLARI
kolari@lions.fi

LC KUUSAMO
kuusamo@lions.fi

LC KUUSAMO/KITKA
kuusamo.kitka@lions.fi

LC KUUSAMO/POHJANAKAT
kuusamo.pohjanakat@lions.fi

LC KUUSAMO/RUKA
kuusamo.ruka@lions.fi

L-piirin eri kanavat löydät:

LC ROVANIEMI/PÖYLIÖ
rovaniemi.poylio@lions.fi

LC ROVANIEMI/RONJAT
rovaniemi.ronjat@lions.fi

LC SIMO
simo@lions.fi

LC SODANKYLÄ
sodankyla@lions.fi

LC SODANKYLÄ/SOMPIO
sodankyla.sompio@lions.fi

LC TAIVALKOSKI
taivalkoski@lions.fi

LC TERVOLA
tervola@lions.fi

LC TORNIO/MAMSELLI
tornio.mamselli@lions.fi

LC TORNIO/PUDAS
tornio.pudas@lions.fi

LC TORNIO/RAJA
tornio.raja@lions.fi

LC YLITORNIO
ylitornio@lions.fi

LC YLITORNIO/AAVASAKSA 
ylitornio.aavasaksa@lions.fi
(toiminta päättyy 31.3.2021, jäsenet siirtyvät LC Ylitornio klubiin)

KEMIJÄRVI
PELLO

POSIO

KOLARI
PELKOSENNIEMI

SODANKYLÄ
KITTILÄ

MUONIO

ENONTEKIÖ

INARI

IVALO

ROVANIEMI

RANUA

YLITORNIO

TERVOLA

KEMINMAA

TORNIO

KEMI
SIMO

TAIVALKOSKI

KUUSAMO

PUDASJÄRVI

I Alue

II Alue

III Alue

L-PIIRIN KLUBIT - LAPPI JA KOILLISMAA
LC MUONIO
muonio@lions.fi

LC PELKOSENNIEMI
pelkosenniemi@lions.fi

LC PELLO
pello@lions.fi

LC POSIO
posio@lions.fi

LC PUDASJÄRVI
pudasjarvi@lions.fi

LC PUDASJÄRVI/HILIMAT
pudasjarvi.hilimat@lions.fi 

LC RANUA
ranua@lions.fi 

LC ROVANIEMI (teemaklubi)
rovaniemi@lions.fi

LC ROVANIEMI/ALAKEMIJOKI
rovaniemi.alakemijoki@lions.fi

LC ROVANIEMI/LAINAS
rovaniemi.lainas@lions.fi

LC ROVANIEMI/NAPAPIIRI
rovaniemi.napapiiri@lions.fi

LC ROVANIEMI/OUNASJOKI
rovaniemi.ounasjoki@lions.fi

LC ROVANIEMI/OUNASVAARA
rovaniemi.ounasvaara@lions.fi

LC ROVANIEMI/PETRONELLA
rovaniemi.petronella@lions.fi

L-piiri on Suomen pohjoisin ja pinta-alaltaan suurin piiri.
Piiri kattaa Lapin maakunnan lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta Koillismaan kunnat eli Kuusamon,
Pudasjärven ja Taivalkosken. Pohjoisimman Inarin ja eteläisimmän Pudasjärven klubin välimatka on 499 kilometriä. 
Se on sama matka kuin Lahdesta Ouluun ja läänin etelärajalta Simosta 4-tietä pitkin on yhtä pitkä matka Helsinkiin 
ja Nuorgamiin.

Piiriin kuuluu kaiken kaikkiaan 40 lionsklubia (1.4.2021 alkaen 39), joiden jäsenmäärä on yhteensä 969 henkilöä. 
Pienimmällä klubilla on alle 20 jäsentä ja suurimmalla on liki 50 jäsentä. Klubit ovat sekä mies-, nais- että yhteis-
klubeja. Piirin vanhin klubi LC Rovaniemi (nro 12) on perustettu 1.4.1954 ja aktivoitu pienen tauon jälkeen
uudelleen kevättalvella 2020, josta tuli piirin 1. teemaklubi. Liitännäisklubi LC Posio/Livo on perustettu 13.4.2010. 
Tuorein piirin klubeista on naisklubi LC Rovaniemi/ Ronjat, jonka perustamiskokous pidettiin 30.10.2014.

www.lions.fi/L 
facebook.com/LionsLpiiri
instagram @lionslpiiri
youtube.com - Lions L-piiri

L-piiri koostuu 3 alueesta ja 9 lohkosta: 
 1. alue - 2 lohkoa - 6 klubia
 2. alue - 4 lohkoa - 18 klubia
 3. alue - 3 lohkoa - 16 klubia
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Hyytyykö Kampanja100 keräystulos 
myös koronapandemiaan?

K  ansainvälinen Lionsjärjestö ja Lionien oma säätiö; 
Lions Clubs International Foundation, LCIF, käyn-
nistivät 2018 kolmivuotisen Kampanja100 keräyk-

sen. Ajankohta johtui siitä, että lions toiminta maailmassa 
oli juuri täyttänyt sata vuotta ja 1968 perustettu LCIF täyt-
ti 50 vuotta.

Kampanjan haastava tavoite; 300 miljoonaa dollaria, näyt-
ti täyttyvän ja vahvistavan palveluvoimaamme sekä tukevan 
taistelua diabeteksen ja lasten syöpäsairauksien torjumisek-
si ja muuta tärkeää säätiön tukemaa toimintaamme. Edelli-
sen kauden vaihtuessa oli maailmanlaajuisesti kasassa 156,7 
miljoonaa eli 52 % kokonaistavoitteesta, vaikka kevättalvella 
2020 meitä järisytti koko maailmanlaajuinen Covid19/ko-
rona pandemia.  Nopeasti levinneen pandemian seuraukse-
na myös Lions-toiminta kaikkialla lähes pysähtyi tai ainakin 
lions klubien varainkeräystoiminta ja keräystuloja tuottavien 
tapahtumien järjestäminen estyi moniin korona rajoituksiin. 
Vaikka klubien toiminta pysähtyi, niin avun tarve maailmal-
la vain kasvoi. Gudrun Yngvadottirin johtama LCIF-säätiö 
päätti toimia. Se jakoi klubeille apurahoja koronan vastaiseen 
työhön. Covid19-apurahoilla kustannettiin ruoka-apua vä-
hävaraisille perheille, suojaimia ja hengityskoneita sairaaloi-
hin ja vanhainkoteihin, yhteensä 5.1 miljoonalla dollarilla. 
Suurin osa Eurooppaan, missä etenkin Italia ja espanja kär-
sivät keväällä eniten.

Tätä kirjoittaessa suunnittelemme tulevalle keväälle tai ke-
sälle yleiseurooppalaista LCIF-päivää - LCIF Europa Day. 
Tarkoitus on, että tuolloin jokainen eurooppalainen klubi jär-
jestäisi yhtä aikaa julkisen tapahtuman ja samalla kerää kam-
panjaan varoja. Alkuperäinen päivä oli 12.6., mikä kuitenkaan 
ei kaikille Pohjoismaille sovi. Tapahtumassa voidaan kertoa 
leijonien saavutuksista meillä ja muualla, ja saada näin hyvää 
julkisuutta. Samalla se voisi parantaa yleistä jäsentilannettakin

Kannustamme kaikkia L-piirin klubeja osallistumaan tä-
hän kunniakkaaseen ja kunnianhimoiseen keräykseen. Pie-
netkin lahjoitukset voivat auttaa pelastamaan monen lapsen 
elämän tai näkökyvyn. 

LCIF ja Kampanja 100 ei ole vain kansainvälistä avustusta. 
Kampanjan yhteydessä kannustetaan klubeja ja piirejä myös 
hakemaan avustuksia omaan toimintaansa. Mahdollisuus on 
Diabetes-, Leo- sekä klubin/piirin paikkakunnan kehittä-
misapurahaan (15% palautus vähintään 5.000/10.000 US$ 
kokonaissummasta).

Olen huomannut klubeissa ja tapahtumissa vieraillessa-
ni, että monet eivät tiedä, kuinka paljon LCIF on auttanut 
myös Suomessa ja suomalaista lions toimintaa. Esimerkik-
si Lapuan Patruunatehtaan räjähdyksen jälkeen 1976 sekä 
Näkövammaisten Iiris-keskuksen valmistumisen yhteydes-
sä unohtamatta Suomen Lions toiminnan suurhankkeen Sri 
Lankan Silmäsairaalan rakentamisessa ja varustelussa ja mo-
nissa sotainvalidien sairaskotien hankinnoissa. Me suoma-
laiset olemme saaneet LCIF:ltä apurahoja yhteensä jo yli 1.5 
miljoonan dollarin edestä.

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

Suomalaisten osuus tuosta kokonaissummasta jäänee alle 
miljoonan dollarin. Meidän kokonaistulosta heikentää Ko-
rona pandemian lisäksi juuri ennen tätä keräyskampanjaa 
päättynyt kotimainen suurkeräys Punainen Sulka 2017 ja nyt 

samanaikaisesti toteutettava yhteistyö ja varainkeräys Lasten 
Klinikoiden kummien kanssa.

Samalla kun klubien juhlat peruuntui tai ainakin siirtyi-
vät, jäivät monet palkitsemiset kuten Melvin Jones jäsenyydet 
anomatta ja ne muodostavat edelleen merkittävän osuuden 
säätiön tuotosta. L-piirissä LCIF tunnetaan edelleen parhai-
ten Melvin Jones jäsenyyksistä. Se on korkein kunnianosoitus, 
jonka säätiö voi myöntää. L-piirissä jäsenyyksiä on jo noin 
290. Kuluneen vuoden aikana Melvin Jones jäsenyyden ovat 
piirissä saaneet vastaanottaa:

Markku Kynsijärvi LC Enontekiö, Markku Pudas LC 
Kemi, Teija Filpus LC Kemi/Merenhelmet, Kaisa Akola  ja 
Eino Majava LC Kemijärvi, Soili Ilmavirta, Matti Puola-
kanaho ja Erja Tiger LC Pello, Oiva Soudunsaari  (LC Po-

Tuhannet sotilaat osallistuvat tsunamin jälkeisiin pelastustoimiin. Samaan aikaan monet kansalaisjärjestöt organi-
soivat lahjoituksia ja avustusprojektejaan Japaniin. 

sio, LC Pudasjärvi, Kauko Tasala LC Rovaniemi/Napapiiri, 
Pentti Neitola LC Sodankylä ja Paavo Palo LC Enontekiö 
(ei lion). LCIF on jo myöntänyt muitakin klubien hakemia 
Melvin Jones jäsenyyksiä tai progressiivisia jäsenyyksiä, mutta 
aika niiden nimien paljastamiseen on vasta sen jälkeen, kun 
kyseisen ansion saavuttaneet ovat nuo tunnustukset saaneet 
kansainvälisen Lions järjestön ja suomen Lions-liiton ansio-
merkki- ja palkitsemisohjeiden ja lions perinteiden mukai-
sella tavalla jossakin arvokkaassa tilaisuudessa.

Matti Mälkiä
LCIF-Piirikoordinaattori /107-L

LC  Posio

 Taifuuni Hagibis kulki  
vuonna 2019 Japanin läpi 
aiheuttaen katastrofaalisia 
tulvia ja massiivisia maan-

vyörymiä, mikä aiheutti 
satoja tuhansia sähkökat-
koja ja miljoonat ihmiset 

joutuivat lähtemään 
kodeistaan. Kun tämän-

kaltainen humanitaarinen 
kriisi iskee, lionit ovat 

valmiita auttamaan.


