
[P
äi

vä
m

ää
rä

] 

 

 

 

  

LC OULU-ULEÅBORG RY 

Toimintakertomus kaudelta 2019-2020 

 

Teksti LC Oulu-Uleåborg ry:n hallitus                                                 

Kuvat Heli Perätalo, Ulla Karppinen ja Anneli Alasalmi-Husso 

 

 



1 
 

                                                                   Arvomme: 

 

 

                           Kansainvälisyys      Yhteisöllisyys 

       Positiivisuus/Iloisuus      Palveluhalu/Auttavaisuus  

                                                                         
     
                                 Ympäristö ja Kestävä Kehitys 

      Logo: Heli Perätalo 

 

 

 

Johdanto 

Toimintakausi 2019-2020 oli LC Oulu-Uleåborg ry -klubin toinen toimintakausi, jonka presidenttinä 

toimi Liisa Ketola. Klubi toimi niiden periaatteiden ja sääntöjen mukaan, mitkä sille luotiin 

perustamiskokouksessa vuonna 2018. Klubilla oli 9-jäseninen hallitus, johon kuuluivat presidentin 

lisäksi Past presidentti Ulla Karppinen, ensimmäinen 

varapresidentti Anneli Alasalmi-Husso, toinen varapresidentti 

Eine Pirilä, sihteeri Anja Tolonen, taloudenhoitaja Marina 

Nijhuis, viestintävastaava/tiedotussihteeri Heli Perätalo, Tail 

Twister Irina Lemesheva ja klubimestari Eija Kärkkäinen. 

Hallitus kokoontui kerran kuussa viikkoa ennen kuukauden 

ensimmäisenä torstaina pidettävää klubi-iltaa sekä 

jäsentoimikunnat, jotka kokoontuivat tarvittaessa, toivat 

esityksensä hallitukselle ja hallitus edelleen klubi-iltaan, jossa 

tehtiin päätökset. Toimintakauden päättyessä klubissa oli 18 jäsentä.  

Kuluneen toimintakauden aikana LC Oulu-Uleåborg ry otti yhteistyöhaasteita vastaan toisilta I-piirin 

klubeilta osallistumalla hyväntekeväisyystapahtumiin sekä toimi itsenäisesti niin myyjäisissä kuin eri 

tilaajien tapahtumissa. Klubi muisti ja avusti nimikkoperhettään – isää ja tytärtä, Malawin Lasten ja 

Nuorten Avuksi ry:tä rahoittamalla sen kummitoimintaa sekä Oulun seudun diabetes-perhekerhoa. 

Lisäksi klubin jäsenet tarjosivat tahoillaan erilaisia palveluita lastenlasten hoidosta naapurien 

auttamiseen ja kävivät tervehtimässä vanhuksia Koskelan palvelutalossa. Kovid-19 -pandemian 

aikana he soittivat läheisilleen ja tuttavilleen, veivät ruokakasseja ovien pieleen valtakunnallisen 

ohjeistuksen mukaisesti sekä lähettivät kortteja tervehdyksinä vanhusten palvelukoteihin. Palvelut on 

kirjattu MyLion -ohjelmaan palveluaktiviteetteina ja lahjoituksina. 

 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiAvq__huvjAhUgysQBHSG8DY4QjRx6BAgBEAU&url=https://lc-riihimaki.fi/&psig=AOvVaw0fFeRlUMBYfMzFLpp12nK-&ust=1565071270539019
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Kauden 2019-2020 klubitoiminta 

 

Elokuu 

 

LC Oulu-Uleåborg ry avasi toimintakautensa pitämällä 

ensimmäisen kokouksensa 22.8.2019 Hongmin Tun huvilalla 

Markkuun siirtolapuutarhassa nyyttärikutsujen merkeissä. 

Osallistujia oli 17, heistä 16 klubilaista sekä illanisäntä Jingdong 

Shan.  

 

Kokouksessa sovittiin, että klubikokouksia kutsutaan klubi-illoiksi. 

Ne ovat klubilaisten kuukausittaisia tapaamisia tai erilaisia 

tapahtumia. Klubi-iltoja sovittiin järjestettävän kerran kuukaudessa ja 

niistä kirjoitettavan muistio.    

Hallitus oli suunnitellut kaudelle toimintakalenterin. Se tarkastettiin kohta kohdalta heinäkuusta 2019 

joulukuuhun 2019. 
 

Avustus-/palveluaktiviteettitoimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin presidentti Liisa Ketola. Toimikunnan 

jäseniksi lupautuivat Markku Isojämsä, Marja Kinisjärvi ja Eine Pirilä sekä Anneli Alasalmi-Husso. 

Aktiviteetti- ja virkistysaktiviteettien puheenjohtajaksi valittiin past presidentti Ulla Karppinen, toimikunnan 

jäseniksi Aila Kytökangas, Mairit Toropainen, Raija Seppänen, Auli Korhonen, Hongmin Tu ja Heli Perätalo.  

 

 

Syyskuu 

 

Klubi-ilta pidettiin 5.9. Kumppanuuskeskuksessa. Kokouksessa hyväksyttiin kolmen klubivirkailijan 

virat: Heli Perätalo nimitettiin tiedotussihteeriksi, Eija Kärkkäinen klubimestariksi ja Irina 

Lemesheva klubin Tail Twisteriksi. Kokouksessa vahvistettiin jo aiemmin elokuussa sovitut 

toimikunnat ja hyväksyttiin esitetyt jäsenet niihin.  

 

Klubi vastasi LC Oulu/Pokkitörmän esitykseen yhteisen peräkärry-/peräkonttikirppiksen 

järjestämisestä syyskuussa Hiirosen katsastusasemalla ja nimesi alustavasti osallistujat sinne.  

Syyskauden 2019 toimintakalenteri esiteltiin klubille ja siitä käytiin keskustelu. Sovittiin, että kevään 

2020 toimintakalenteri käsitellään lokakuun klubi-illassa. 

Klubi sai uuden jäsenen, Raija Forsin. Presidentti Liisa Ketola antoi hänelle klubiliivin ja Heli 

Perätalo luovutti Elämänohjeet-taulun. Uusi jäsen toivotettiin tervetulleeksi lupaamalla järjestää 

punaisen teekannun ilta.  

 

Lokakuu 

Klubi-iltaa vietettiin ravintola Toripolliisissa torstaina 3.10. heti vuosikokouksen jälkeen. Past 

Presidentti Ulla Karppinen esitteli edellisellä toimikaudella klubin yhteisesti valitut arvot, joita ovat 

kansainvälisyys, yhteisöllisyys, palveluhalu/auttavaisuus, ympäristö ja kestävä kehitys, 

positiivisuus/iloisuus. Sovittiin, että keskustelu arvoista jatkuu yksi arvo kerrallaan. Klubi-illan 

keskustelu arvoista kiteytettiin tässä vaiheessa muotoon: Klubi on keino tehdä hyvää - ei tavoite.  

 



3 
 

 

Marraskuu 

 

Marraskuun klubi-ilta pidettiin Kumppanuuskeskuksessa 7.11. Vieraina olivat 

Raimo Tervola ja Helena Joensuu-Tervola. He pitivät esitelmän mehiläishoidostaan 

Muhoksella. Aihe herätti vilkkaan keskustelun. Klubilaiset saivat maistaa eri kukista 

kerättyä hunajaa ja ostaa hunajavalmisteita.  

 

Joulukuu 

Syyskauden viimeinen klubi-ilta pidettiin pikkujoulujen merkeissä 12.12.2019 ravintola 

Sokerijussissa. Ilta alkoi toripolliisin lakituksella ja jatkui ravintola Sokerijussissa, jossa nautittiin 

omakustanteinen illallinen. Pikkujoulua oli viettämässä 14 klubilaisia sekä yksi avec.  

Pikkujoulussa palkittiin klubin jäsenistä Heli Perätalo ja Ulla Karppinen 

Lions Clubs International -kunniakirjoilla näyttävästä työstä koko järjestön 

hyväksi lions-vuotena 2019-2020. Kunniakirjat oli myöntänyt kuluvan 

kauden kansainvälinen presidentti Jung-Yul Choin. Heli Perätalolle 

myönnettiin kunniakirja tunnustuksena työstä Uutena äänenä alueella 

MARKKINOINTI, Ulla Karppiselle työstä Uutena äänenä alueella 

JOHTAMINEN.  

Kansainvälisen säätiön LCIF:n puheenjohtaja, islantilainen Gudrun 

Yngvadottir lähetti pikkujouluun tervehdyksensä: Together, we will change 

the world!  Hän toivotti kaikille hyvää joulun aikaa, hyvää uutta vuotta, 

terveyttä ja onnea sekä toivoi, että LC Oulu-Uleåborg ry ryhtyisi 

lahjoittajaksi LCIF -säätiölle. 

 

Tammikuu 

Vuoden 2020 ensimmäinen klubi-ilta pidettiin Oulu-opistolla 9.1. Rehtori Outi Lohi esitteli Oulu-

opiston, Oulun kaupungin omistaman ja ylläpitämän vapaan sivistystyön oppilaitoksen, joka on 

toiminut jo 112 vuotta Oulun seudulla tarjoten monipuolista 

harrastus- ja koulutustoimintaa eri-ikäisille asiakkaille.  

 

Oulu-opiston esittelyn jälkeen Pirjo Puoskari LC Oulu/Hannat 

-yhdistyksestä esitteli Suomen Lions-liiton Sri Lankan 

kummilapsiohjelman. Kummilapset Sri Lankassa -

koulutusohjelma on jatkunut keskeytyksettä jo 34 vuotta 

samoin kuin suomalaisten lionien tekemä vapaaehtoistyö 

maassa. Suomalaisten kummien avulla 2 588 lasta ja nuorta on 

saanut paremmat mahdollisuudet koulun käymiseen ja 

opiskeluun. Tällä hetkellä ohjelmassa on noin 1 100 koulua käyvää lasta ja noin 100 yliopisto-

opiskelijaa. 
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Helmikuu 

 

Helmikuun klubi-ilta pidettiin Kumppanuuskeskuksessa 6.2. Klubivieraina olivat 

piirikuvernööri Hannu Anttonen puolisonsa Vuokko Anttosen kanssa sekä presidentti 

Kirsti Ketola Lions Club Kuusamo/Pohjanakat -yhdistyksestä. 

Kirsti Ketola kertoi klubinsa toiminnasta Kuusamossa, jossa he järjestävät myyjäisiä, 

leipomistalkoita ja erilaisia palveluaktiviteettejä. Klubi tekee 

yhteistyötä yläasteen oppilaiden ja kehitysvammaisten kanssa.  

Piirikuvernööri Hannu Anttonen toi klubille terveiset kansalliselta johtajalta. Lionit 

ovat aloittamassa uutta toimintakulttuuria, jonka teemana on erilaisuus vahvuudeksi. 

I-piirissä on perustettu teemaklubeja, mm. Liminkaan luontoklubi ja Hiukkavaaraan 

lapsiklubi. Nepaliin ollaan perustamassa kulttuuriklubia. Tavoitteena on myös, että 

klubit ottavat kansainvälisiä avustuskohteita. 

LC Oulu-Uleåborg ry sai positiivista palautetta piirikuvernööriltä mm. 

esimerkillisistä Web-sivuista, Instagram-päivityksistä, rahankeruusta, lahjoituksista 

ja MyLioniin kirjatuista palveluaktiviteeteista. 

Klubi päätti osallistuvansa Vuokko Anttosen esittelemään I-piirin lasten syöpäprojektiin 

rahoittamalla hanketta 200 eurolla. Lahjoituksilla hankitaan suunterveyttä edistävät pakkaukset Oysin 

syöpäosastolla hoidossa oleville lapsille. 

Päätettiin myös klubin nimikkoperheen ja Koskelan palvelutalon asukkaiden muistamisesta 

ystävänpäivänä. Perheen isän toiveesta tyttärelle annetaan 200 euron lahjakortti uuden puhelimen 

hankkimista varten. Marina Nijhuis käy tervehtimässä Koskelan palvelutalon asukkaita ja vie heille 

tulppaanikimpun.  

 

Maaliskuu 

 

Klubi-iltaa vietettiin Kumppanuuskeskuksessa 5.3. Asialistalla oli tulevan kauden 2020-2021 

hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallitusvirkailijat. Sihteeriä lukuun ottamatta virkailijat oli 

löydetty. Heidän nimityksestä päättää klubin vuosikokous hallituksen esityksen pohjalta. Jorma 

Ketola hoitaa klubin kirjanpidon kuluvalta toimintakaudelta sopimuksen mukaisesti, mutta seuraavan 

kauden kirjanpidosta on pyydettävä tarjous. Toiminnantarkastajat on myös nimettävä tulevalle 

kaudelle. 

 

Klubi nimesi Suomen Lions-liiton vuosikokouksen virallisiksi jäseniksi Markku Isojämsän ja Liisa 

Ketolan. Sovittiin, että heille maksetaan matkat, majoittuminen ja kokouksen osallistumispassi. 

Lions I-piirin Jäälissä pidettävään vuosikokoukseen valittiin klubin virallisiksi edustajiksi Hongmin 

Tu ja Anja Tolonen sekä varalle Ulla Karppinen. Heidän osallistumismaksu maksetaan myös. 

 

Klubi keskusteli jäsenkyselyn tuloksista, samoin klubioppaan tekemisestä. Oppaaseen kerätään 

klubin erilaisia toimintamenetelmiä opastukseksi jäsenille. 

 

KVN-Oulu -kokouksessa klubin tukema Malawin kouluhanke oli ollut esillä Suomen Lions-liiton 

puheenjohtaja Aarne Kiviojan ja LC Oulu-Uleåborg ry:n past presedentti Ulla Karppisen 
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keskusteluissa. Malawin Lasten ja Nuorten Avuksi ry:n 

koulunrakennushankkeesta julkaistiin artikkeli 

seuraavaksi ilmestyvässä Lion-lehdessä. 

 

Maaliskuussa pandemiaksi levinneen Korona-viruksen 

vuoksi maan hallitus julisti poikkeustilan maahan. 

Kansalaistoimintaa ja kansalaisten liikkumavapautta 

rajoitettiin niin Suomessa kuin muissakin maissa viruksen 

etenemisen hillitsemiseksi. Piirikuvernööri Hannu 

Anttonen suositteli lähettämässään piirikirjeessä 

(PIIRIKIRJE 7/2019-2020) pidättäytymään 

klubikokouksista. Piirin ja kansallisen tason Lions-liiton kokoukset ja tapahtumat siirrettiin 

myöhempään ajankohtaan. 

 

 

Huhtikuu 

 

Huhtikuun klubi-ilta pidettiin GoToMeeting -verkkokokouksena maan hallituksen ja Suomen 

Lions-liiton suositusten mukaisesti.  

Koronapandemia on aiheuttanut taloudellisia menetyksiä, jopa kuolonuhreja, maailmanlaajuisesti.  

Klubi-illassa keskusteltiin tulottomien, alle 25-vuotiaiden paikkakunnan 

nuorten avustamisesta lahjakortilla. Perustettiin työryhmä, johon 

vapaaehtoisina ilmoittautuivat Heli Perätalo, Aila Kytökangas, Marja 

Kinisjärvi, Eija Kärkkäinen ja Anneli Alasalmi-Husso. Päätettiin hankkia 

nuorille, sosiaalitoimen asiakkaille 20 kappaletta S-ryhmän lahjakorttia 

ruokaostoksia varten. Lahjakortin arvo on 20 euroa. Heli Perätalo lupasi 

ottaa yhteyden sosiaalipuolen esimieheen ja sopia lahjakorttien 

jakamisesta eteenpäin pyrkiville nuorille. Tavoitteena oli, että 

mahdollisimman moni nuori eri puolilla aluetta saa lahjakortin.  

 

Keskusteltiin klubin tukiperheen taloudellisesta tilanteesta ja päätettiin, että koska perheen isällä on 

säännölliset tulot, perheen teini-ikäiselle tyttärelle lahjoitetaan 50 euron lahjakortti ns. kevätrahana 

kouluvuoden päättymisen juhlistamiseksi. Lahjakortti saatiin lahjoituksena S-kaupparyhmältä. Näin 

ollen varattomille nuorille saatiin klubin varaamasta 450 euron summasta 22 lahjakorttia 20 sijaan. 

Lisäksi tukiperheelle toimitettiin 50 euron arvoinen ruoka -ja taloustavarakassi vapuksi. Lisäksi 

Anneli Alasalmi-Husso lahjoitti kassiin hygieniatuotteita tyttärelle.  

Ikävänä uutisena kuulimme, että LC Pokkitörmä lopettaa toimintansa. Presidentti Liisa Ketola lähetti 

piirin jäsenjohtaja Eija Tuomaalan esityksen mukaisen kutsun klubille, jossa presidentti toivotti 

”pokkitörmäläiset” tervetulleiksi LC Oulu-Uleåborg ry:n klubiin. 

 

Toukokuu 

 

Toukokuun klubi-ilta oli toimintavuoden viimeinen. Se pidettiin 14.5. GoToMeeting-verkko-

kokouksena virtuaaliteetä nauttien. 
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Past presidentti Ulla Karppinen esitteli syksyllä 2019 tehdyn jäsenkyselyn 

tuloksia, jotka kokonaisuudessaan ovat positiivisia. Sovittiin, että kyselyn 

tuloksista keskustellaan tulevan toimikauden aikana ja aloitetaan jäsenten 

hankintasuunnitelman tekeminen.  

Past presidentti Ulla Karppinen esitteli myös klubikirjan sisältöjä. Ne olivat 

paljolti samoja asioita, jotka tulivat jäsenkyselyssä esille. Sovittiin, että näille 

asioille laaditaan sisällöt, jotta klubikirja saadaan aikaiseksi.  

Kokouksessa palattiin nimikkoperheen taloudelliseen tilanteeseen. Anneli 

Alasalmi-Husso ehdotti, että teini-ikäiselle tyttärelle hankittaisiin polkupyörä 

kesää varten. Se voitaisiin hankkia käytettynä. Polkupyörä saatiin yllättäen 

lahjoituksena Oulusta poismuuttavalta nuorelta. Yksimielisesti sovittiin, että pyörään hankitaan valot 

eteen ja taakse 1.6.2020 voimaan astuvan uuden lain mukaan ja että tyttärelle hankitaan myös 

pyöräilykypärä. Klubi lähetti pyörän lahjoittajalle ja asiaa hoitaneelle Sofia Hussolle, joka myös 

lupasi huoltaa pyörän, suuret kiitokset asian johdosta. 

Ennen kokouksen päättämistä, presidentti Liisa Ketolaa muistettiin kortilla, johon klubilaiset olivat lausuneet 

positiivisia ja kannustavia ajatuksiaan kauden presidentistä. Korttiin kuului lahjakortti, jonka sihteeri toimitti 

presidentille myöhemmin valmiuslain kumoamisen jälkeen. 

 

Varainkeruu ja lahjoitukset: 

 

LC Oulu-Uleåborg ry:n avustuskohteina olivat edelleen Malawin Lasten ja Nuorten Avuksi ry 

kummitoimintana, klubin nimikkoperhe eli yksinhuoltajaperheen isä ja tytär, Oulun 

diabetesperhekerho sekä Koskelan palvelutalo, sen asukkaiden palveluauttaminen. 

Malawin Lasten ja Nuorten Avuksi ry:lle on sovittu myönnettävän 200 euroa vuosittain 

koulukummitoimintaan. Klubin nimikkoperhettä, isää ja tytärtä, on sovittu muistaa jouluna ja 

ystävänpäivänä. Koskelan palvelutalon asukkaita muistetaan kukkasin ystävänpäivänä. Kesällä 

istutetaan kesäkukkia talon pihalaatikoihin. Myös Oulun seudun diabetes-perhekerhoa muistetaan 

kerhon pikkujoulussa. Lisäksi on sovittu, että mikäli jokin perhe kohtaa yllättävän hädän, sitä autetaan 

edellisten lisäksi. 

Varoja kerättiin toimimalla vapaaehtoisina I-piirin yhteisissä tapahtumissa tai vastaamalla 

valtakunnallisen Lions-toiminnan varainkeruuhaasteisiin: 

• LC Oulu Uleåborg ry osallistui 20.7.2019 Seepparissa pidettyyn piirihallituksen vaihtokokoukseen 

toimitsijana. Tapahtumasta kertyi 200 euroa klubin hallintotilille.  

 

• Klubille hankittiin 100 eurolla lakritsipakkauksia myytäväksi. Klubi sai myynnistä 200 euroa. Tuotto 

laitettiin aktiviteettitilille. 

 

 

• Irina Lemesheva klubin Tail Twisterinä osti arvan, jonka arvontaan klubilaiset osallistuivat 2 

eurolla kappale. Periaatteena oli, että voittaja osti seuraavan arvan. Arpoja myytiin klubi-

illoissa toimikauden aikana 2 kappaletta. Arvoista saatu tuotto tilitettiin klubin kahvikassaan.  
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• Kevätalvella 2019 järjestetyn Kuusisaaren talvitapahtumasta kertyneet varat, 470 euroa, 

luovutettiin 4.9.2019 Oulun kriisikeskukselle nuorten Chat-palvelun järjestämiseen. 

 

• LC Oulu Uleåborg ry järjesti yhdessä LC Oulu/Pokkitörmän kanssa peräkonttikirppiksen Hiirosen 

katsastusasemalla 28.9.2019. Kirppiksen tuotto, 300 euroa, lahjoitettiin Vaskitien päiväkodille 

(Vaskitie 1, 90250 Oulu) lahjakorttina urheiluvälineiden hankkimiseen.       

 

• Peräkonttikirppiksen jälkeen myytiin sirkuspyörä 45 eurolla. Tuotto laitettiin 

aktiviteettitilille. 

 

• LC Oulu Uleåborg ry:n jäsenet palvelivat 300 asiakasta Carglass-autolasipalveluyrityksen 

avajaisissa 31.10.2019. Klubi tienasi palvelustaan 435 euroa.  

 

• Varainhankintana klubi tilasi 200 joulukorttia myytäväksi. Kaikki kortit satiin myytyä. 

 

• Marraskuussa LC Oulu Uleåborg ry osallistui Oulunsalon 

entisajan joulumarkkinoihin 23.-24.11. myymällä 

jouluisia tuotteita, käsitöitä, leivonnaisia sekä arpoja ja 

pyörittämällä onnenpyörää.  

 

 

• Myös klubin tukiperheen tytärtä muistettiin 50 euron 

lahjakortilla. 

 

• LC Oulu Uleåborg ry muisti Raija Forsia hänen täyttäessään pyöreitä lahjoittamalla 20 euroa 

Lions Clubs International Foundation -hyväntekeväisyyssäätiölle. Lahjoitus oli Raija Forsin 

toive. 

 

 

• Joulukuussa LC Oulu Uleåborg ry lahjoitti 50 euroa Oulun Diabetesyhdistyksen 

perhekerholle sen pikkujoulussa.   

 

 

• LC Oulu-Uleåborg ry:n vapaaehtoiset osallistuivat Autoliike Åströmin kahvi- ja 

makkaratarjoiluun liikkeen avajaisissa lauantaina 25.1.2020 ja Auto Åströmin 

Linnanmaan autohuollon kahvi- ja makkaratarjoiluun 29.1.2020. Töistä saatiin korvaukseksi 

605,00 euroa. 

 

 

• LC Oulu-Uleåborg ry rahoitti I-piirin lasten syöpäprojektia 200 eurolla hankkimalla 

suunterveyttä edistäviä pakkauksia Oysin syöpäosastolla hoidossa oleville lapsille.      

                                        

• Helmikuussa klubi lahjoitti 42 euroa kansainvälistä nuorisoleiriä varten. 

Ystävänpäivämuistamisena nimikkoperheen tyttärelle lahjoitettiin 200 euroa uuden 

puhelimen hankkimista varten. Lahjatoive tuli tyttären isältä. Ystävänpäivänä muistettiin 
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myös Koskelan palvelutalon asukkaita: Marina Nijhuis vei klubilaisilta kukkatervehdyksen 

heille. 

 

• LC Oulu-Uleåborg ry osallistui Oulussa 28.2.-1.3.2020 

järjestettävään Kuvernöörineuvoston kokoukseen. LC 

Oulu/Pateniemi, LC Oulu-Uleåborg ry ja LC Oulu/Raatti 

hoitavat järjestelyt. Klubista tapahtuman talkoisiin osallistuvat 

Anneli Alasalmi-Husso, Irina Lemesheva, Raija Fors, Past 

presidentti Ulla Karppinen ja Markku Isojämsä. Samassa 

yhteydessä järjestettiin myös Lions I-piirin 55-vuotisjuhlat. 

Klubi keräsi tästä tapahtumasta tuloja 260 euroa. Samassa 

yhteydessä klubin tilille siirrettiin 950 euroa Melwyn Jones – 

jäsenyyden hankkimista varten. 

 

  

• Klubilla oli myytävänä Arne Ritari –säätiön adresseja 10kpl hintaan 15eu/kpl. Jokaisesta 

myydystä adressista klubi sai tilittää 5 euroa hallintotilille. 

 

 

• Huhtikuussa klubi hankki 22 kappaletta 20 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia 

vähävaraisille alueen nuorille ruokaostoksia varten. S-ryhmä lahjoitti klubille 50 euron 

lahjakortin. Se annettiin klubin tukiperheen tyttärelle. Klubi lahjoitti tukiperheelle 50 euron 

arvoisen ruoka- ja taloustarvikekassin vapuksi. 

 

• Toukokuussa klubin nimikkoperheen tyttärelle lahjoitettiin pyöräilykypärä ja polkupyörä 

huollettuna ja asianmukaisesti varustettuna. Pyörän lahjoitti Oulusta toiselle paikkakunnalle 

muuttanut nuori. 

 

 

 

Palveluaktiviteetit:  

 

LC Oulu-Uleåborg ry:n vapaaehtoiset, presidentti Liisa Ketola ja Heli Perätalo sekä kolme opiskelijaa, 

avustivat Koskelan palvelutalon asukkaita 30.9.2019 viemällä heitä 

ulkoilemaan. Oululaiset Lions-klubit osallistuvat valtakunnalliseen Hyvän 

päivä -marssiin lauantaina 12.10.2019 diabeteksen hyväksi. Osa LC Oulu 

Uleåborg ry:n klubilaisista osallistui marssiin. He tarjoilivat ravintola 

Tuuban valmistamaa ja lahjoittamaa smoothieta marssijoille ja 

ohikulkijoille. Joulukuussa Past presidentti Liisa Ketola, Eija 

Kärkkäinen, Hongmin Tu ja Marja Kinisjärvi avustivat Oulun seudun 

diabetes-perhekerhon pikkujoulussa tarjoilemaan joulupuuroa, kahvia 

ja pipareita.  
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LC Oulu-Uleåborg ry:n jäsenet toimivat klubin ympäristöarvojen ja kestävän 

kehityksen mukaisesti. Aivan erityisen aktiivisia, itseohjautuvia ympäristön siivoojia 

ovat olleet Marina Nijhuis ja Heli Perätalo.  

LC Oulu-Uleåborg ry:n jäsenet palvelivat tahoillaan ystäviään, tuttaviaan, 

naapureitaan, lastenlapsiaan, omaisiaan ja vanhuksia. Kovid-19 -pandemian aikana 

klubilaiset soittivat yli 70 -vuotiaille karanteenissa oleville omaisilleen ja ystävilleen. 

Marja Kinisjärvi hankki ja toimitti nimikkoperheelle klubin puolesta ruoka- ja 

taloustarvikeostokset oven pieleen valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.  

Toimintasuunnitelman mukaan LC Oulu-Uleåborg ry oli sopinut osallistuvansa Kuusisaaren 

talvitapahtumaan, Sri Lanka-iltaan ja Kevään säveliä-konserttiin maaliskuussa, Leijona-ammunnat-

tapahtumaan huhtikuussa ja Kaakkurin koulun siivouspäivään yhdessä Kaakkurin asukastuvan 

asiakkaiden kanssa toukokuun viimeisellä viikolla. Kaikki nämä aktiviteetit peruttiin koronaviruksen 

aiheuttaman pandemian ja maan hallituksen antaman valmiuslain vuoksi. Myöskään suunnitelma 

Koskelan palvelutalon pihamaalle laitettavista kukkaistutuksista ei toteutunut pandemian vuoksi. 

 

LC Oulu-Uleåborg ry osallistui 375 erilaiseen palveluaktiviteettiin koulutukset ja kokoukset mukaan 

luettuina. Klubi palveli 5.799 henkilöä ja hankki vapaaehtoistyöllään 1.826 USD eli 1 625,89 euroa 

(30.6.2020). Tällä summalla klubi teki lahjoituksia eri kohteisiin. 

 

Klubin hallinto 2019-2020 

LC Oulu-Uleåborg ry:n presidenttinä toimi Liisa Ketola, Past presidenttinä Ulla Karppinen. 

Hallituksessa toimi yhdeksän jäsentä: presidentti Liisa Ketola, Past presidentti Ulla Karppinen, I 

varapresidentti Anneli Alasalmi-Husso, II varapresidentti Eine Pirilä, rahastonhoitaja Marina Nijhuis, 

sihteeri Anja Tolonen, tiedotussihteeri Heli Perätalo, klubimestari Eija Kärkkäinen ja Tail Twister 

Irina Lemesheva. 

Hallituksen lisäksi klubissa toimi avustus-/palvelutoimikunta puheenjohtajinaan presidentti Liisa Ketola 

edellisessä, Past presidentti Ulla Karppinen jälkimmäisessä. 

Nuorisovaihdon vastaavana toimi Marja Kinisjärvi ja Lions Quest vastaavana Sinikka Korpela. Heli 

Perätalo toimi tiedotussihteerinä/somevastaavana. Marja-Leena Kärkkäinen toimi LCIF -säätiön 

yhdyshenkilönä klubissa.  

Toiminnantarkastajina toimivat Hannu Kärkkäinen ja Raija Seppänen ja heidän varalla Mairit 

Toropainen Aila Kytökangas, Jorma Ketola kirjanpitäjänä.  

Avustus-/palveluaktiviteettitoimikunnan puheenjohtajana toimi presidentti Liisa Ketola. 

Toimikunnan jäseniä olivat Anneli Alasalmi-Husso, Markku Isojämsä, Marja Kinisjärvi ja Eine 

Pirilä. Toimikunta kokoontui 19.9.2019. 

Aktiviteetti- ja virkistystoimikunnan puheenjohtajana toimi past presidentti Ulla Karppinen, 

toimikunnan jäseninä Aila Kytökangas, Mairit Toropainen, Raija Seppänen, Auli Korhonen, 

Hongmin Tu ja Heli Perätalo. Avustustoimikunta kokoontui 19.9.2019 ja aktiviteettitoimikunta 

3.10.2019 sekä 8.1.2020. Molemmat toimikunnat pitivät niin sähköposti- kuin puhelinkokouksia 

toimikauden aikana aina silloin, kun oli tarpeen. Kaikkiin pyyntöihin – opiskelijan taloudellinen 
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tukeminen Limingan taidekoulussa, hypokoiran koulutus, vaihto-opiskelijan rahallinen avustus - 

jotka klubi sai, vastattiin, ne käsiteltiin hallituksessa ja tiedotettiin klubi-illoissa. Klubi pysyi siinä 

linjauksessa, mihin oltiin toimintasuunnitelmassa sitouduttu.  

 

Klubilaisten vastuut LC Oulu-Uleåborg ry:n ulkopuolella 

 

Anneli Alasalmi-Husso kutsuttiin ympäristöministeriön Leijonat puhtaan veden puolesta-

kärkihankkeen neuvottelukuntaan. Hanke toteutettiin vuosina 2018-2020. 

Past presidentti Ulla Karppinen toimi I-piirin koulutusvastaavana, GTL ja Lions-lehden 

toimitusneuvostossa. Tulevalla kaudella 2020-2021 hän aloittaa I-piirin viestintäjohtajana ja Lions-

liiton viestintätoimikunnan jäsenenä. 

 

Talousasiat 

LC Oulu-Uleåborg ry:llä on Oulun Osuuspankissa hallinto- ja aktiviteettitilit. Klubin jäsenmaksu on 

100 euroa/vuosi.  

Toimintakauden päättyessä 30.6.2020 hallintotilin saldo oli 1 052,81 euroa ja aktiviteettitilin saldo 

2 377,82 euroa.  

Toimintakauden päättyessä 30.6.2020 kaikki jäsenmaksut oli maksettu hallintotilille. 

Klubin hallituksen kokoukset, klubi-illat, kuvernöörineuvoston kokous sekä I-piirin ja Lions-

liiton kokoukset 

 

Hallitus 

LC Oulu-Uleåborg ry piti toimintakauden aikana 11 hallituksen kokousta, sääntömääräisen 

vuosikokouksen lokakuussa, klubin sääntöjen 12§ mukaisen vaalikokouksen huhtikuussa sekä 

GoToMeeting -internet-/puhelinkokouksen heinäkuussa. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti 

Kumppanuuskeskuksessa, Kansankatu 53. Maalis-, huhti- ja toukokuussa hallituksen kokoukset 

pidettiin GoToMeeting -verkkokokouksina koronapandemian vuoksi. Hallituksen kokouksiin 

osallistui 5-8 jäsentä. Yksi hallituksen 9 jäsenestä ei osallistunut yhteenkään kokoukseen.  

Sääntöjenmukaiset kokoukset 

LC Oulu-Uleåborg ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 3.10.2019 ravintola Toripolliisissa. 

Vaalikokous pidettiin 16.4.2020 GoToMeeting -verkkokokouksena (liite 1: Ehdollepanotoimikunnan 

esittämät hallituksen jäsenet toimintakaudelle 2020-2021, liite 2: Toimintasuunnitelma 

toimintakaudelle 2020-2021 ja liite 3: Talousarvio toimintakaudelle 2020-2021). 

Klubi-illat 

Klubi-iltoja, joiksi klubikokouksia sovittiin kauden ensimmäisessä tapaamisessa kutsuttavan, 

pidettiin 10. Ensimmäinen järjestettiin Markkuun siirtolapuutarhassa Hongmin Tun huvilalla, 

seuraavat Kumppanuuskeskuksessa, ravintola Sokerijussissa, Toripolliisissa, Oulu-opistolla ja 
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viimeiset kaksi GoToMeeting -verkkokokouksena koronapandemian vuoksi. Klubi-iltoihin osallistui 

15-17 jäsentä.  

Klubi-illoissa järjestettiin pieniä yllätysnumeroita, muistettiin syntymäpäiväsankareita ja 

huomionosoituksia saaneita. Klubi järjesti yhteiset pikkujoulut, osa jäsenistä kävi yhdessä teatterissa 

ja taidenäyttelyiden avajaisissa. Kevääksi oli suunniteltu kauden päättäjäiset Ulla ja Sauli Karppisen 

puutarhassa. Koronapandemian vuoksi tämä ja kaikki muutkin yhteisiksi suunnitellut aktiviteetit 

jouduttiin perumaan ja siirtämään tuonnemmaksi.  

 

Kuvernöörineuvoston kokous, KVN 

Helmikuussa Oulussa pidetyssä Kuvernöörineuvoston kokouksessa klubia edustivat Ulla Karppinen, 

Anneli Alasalmi-Husso, Irina Lemesheva, Markku Isojämsä ja Raija Fors. He toimivat 

vapaaehtoisina talkootyöntekijöinä kokousten aikana ja osallistuvat illallisjuhlaan. Heli Perätalo hoiti 

somepäivitystä kotoa pitäen. 

 

I-piirin vuosikokous 

I-piirin vuosikokouksen viralliset edustajat toukokuussa olivat Hongmin Tu ja Anja Tolonen. Kokous 

pidettiin GoToMeeting -verkkokokouksena. Kokoukseen sai osallistua muutkin lionit kuin viralliset 

kokousedustajat. 

 

Lions-liiton vuosikokous 

Presidentti Liisa Ketola ja Markku Isojämsä toimivat LC Oulu-Uleåborg ry:n 

vuosikokousedustajina Lions-liiton vuosikokouksessa kesäkuussa. Kokous pidettiin GoToMeeting -

webinaari -kokouksena. Vuosikokouspäätökset ovat luettavissa osoitteesta: 

https://www.lions.fi/uutiskirjeet/kesakuu_2020_vuosikokouspaatokset 

 

Klubin viestintä 

LC Oulu-Uleåborg ry:n sisäinen viestintä hoidettiin pääsääntöisesti sähköpostilla ja WhatsApp-

viestinnällä klubin arvojen mukaisesti. Klubilla on omat Facebook-, Twitter ja Instagram -tilit klubin 

ulkoiseen viestintään. Eri aktiviteeteista ja kansainvälisestä toiminnasta julkaistiin artikkeleita Lions-

liiton julkaisuissa, mm. Tervaleijonassa. 

Klubin viestintä huomattiin niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla: Kansainvälinen 

presidentti Jung-Yul Choin myönsi Heli Perätalolle kunniakirjan tunnustuksena työstä Uutena äänenä 

alueella MARKKINOINTI. Perusteluna palkitsemiselle Lions Club International kirjoittaa: ”Uusia 

ääniä markkinoinnissa ovat henkilöitä, jotka levittävät lionien viestiä maailmassa…Lion tai leo, joka 

käyttää eri markkinointiväyliä kuten sosiaalista mediaa, painettuja uutiskirjeitä, sähköpostia jne 

https://www.lions.fi/uutiskirjeet/kesakuu_2020_vuosikokouspaatokset
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klubin mainostamiseksi.” (Lions Clubs International NewVoices@lionsclubs.org 15.marraskuuta 

2019/Onneksi olkoon nimityksestä) 

Koulutus ja virkistystoiminta 

Syyskuussa Anja Tolonen osallistui sihteerin järjestelmäkoulutukseen ja Past presidentti Ulla 

Karppinen piirien koulutusjohtajien valmennukseen. Anneli Alasalmi-Husso osallistui lokakuussa 

JOVA1-koulutukseen ja Heli Perätalo videokoulutukseen. Klubin kehittäminen, osa 1-koulutukseen 

osallistuvat Anneli Alasalmi-Husso, Heli Perätalo ja Hannu Kärkkäinen. 

Presidentti Liisa Ketola osallistui Luovin opiskelijan pitämään videokoulutuspäivään syksyllä. 

Koulutuksessa opeteltiin tekemään videoklippejä. 

Tammikuussa 2020 presidentti Liisa Ketola osallistui Leijonien rahoitusmahdollisuudet -

koulutukseen ja Anneli Alasalmi-Husso JOVA2-koulutukseen helmikuussa. 

 

Jäsenkehitys 

Toimintakauden alkaessa klubissa oli 23 jäsentä, kauden lopussa 18. Päällimmäiseksi syyksi klubista 

eronneet ilmoittivat ajan puutteen.  

Jäsenten ikääntyminen ja uusien jäsenten hankkiminen Lions Clubeihin on yleisesti tunnistettu ja 

tunnustettu tosiasia ja keskustelua herättävä aihe. LC Oulu-Uleåborg ry teki syksyllä jäsenkyselyn, 

jonka tuloksista keskustellaan tulevan toimikauden aikana. Jäsenten hankintasuunnitelma aloitetaan 

samaan aikaan. LC Oulu-Uleåborg ry:n jäsenten keski-ikä oli toimikauden lopussa 63 vuotta. 

 

Klubilaisten muistamiset 

Raija Forsia muistettiin hänen täyttäessään pyöreitä lahjoittamalla 20 euroa Lions Clubs International 

Foundation -hyväntekeväisyyssäätiölle. Lahjoitus oli Raija Forsin toive. 

Eine Pirilää, Eija Kärkkäistä ja Anneli Alasalmi-Hussoa muistettiin kukkasin ja akvarellikortein 

heidän vuosipäivänään. Presidentti Liisa Ketolaa muistettiin lahja-/ ja akvarellikortilla 

toimintakauden lopussa.  

Vaihtokokouksessa presidentti Liisa Ketola valitsi Eija Kärkkäisen vuoden klubilaiseksi. 

Tunnustuksena klubin hyväksi tehdystä työstä hänelle ojennettiin virtuaalisesti kaulin, jonka 

presidentti toimitti myöhemmin vuoden klubilaiselle. 

 

 

 

 

 

mailto:NewVoices@lionsclubs.org
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Lopuksi 

Klubin toimikausi pyörähti mukavasti käyntiin elokuisessa klubi-illassa Markkuun 

siirtolapuutarhassa Hongmin Tun vieraina. Presidentille kausi oli ensimmäinen, sihteerille koko 

Lions-toiminta vuoden jäsenyyttä lukuun ottamatta täysin uutta. Muut hallituksen samoin kuin klubin 

jäsenet olivat kokeneita Lion-aktiiveja. Yhdessä klubina ja yhteistyössä muutamien I-piirin klubien 

kanssa toimikausi saatiin tavoitteellisesti toteutettua, poikkeuksena koronapandemiasta johtunut koko 

maahan julistettu poikkeustila, minkä vuoksi kevätkaudelle suunnitellut aktiviteetit oli peruttava ja 

siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Koska kaikki yhteiset kokoontumiset oli kielletty, mutta 

toiminnan jatkuttava, siirryimme digiaikaan ja teimme huiman digiloikan niin paikallisessa klubissa 

kuin piiri- ja valtakunnallisella tasolla. Sovitut, hallintoon liittyvät tehtävät tuli hoidettua. Ainoastaan 

punaisen teekannun kutsut jäivät konkreettisena järjestämättä, digitaalisena nekin onnistuivat kevään 

viimeisessä klubi-illassa.  
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Huomionosoitukset klubille 
 

2019-2020 

Marja-Leena Kärkkäinen vastaanotti 25-vuotishuomionosoituksen, Auli Korhonen 25-

vuotishuomionosoituksen ja Marja Kinisjärvi 10 -vuotishuomionosoituksen. 

District Chairperson Award, heinäkuu 2019 

Ulla Karppinen palkittiin piirin toimikunnan puheenjohtajan palkinnolla. M 1 DC on piiritasoinen, 

tehtäväkohtainen palkinto, joka myönnetään toiminnasta piirin toimikunnan puheenjohtajana tai 

LCIF-, GMT- tai GLT-koordinaattorina. 

New Voices, joulukuu 2019 

Heli Perätalo palkittiin Lions Clubs International -kunniakirjalla näyttävästä työstä koko järjestön 

hyväksi lions-vuotena 2019-2020. Hänelle myönnettiin kunniakirja tunnustuksena työstä Uutena 

äänenä alueella MARKKINOINTI.  

Past presidentti Ulla Karppinen palkittiin Lions Clubs International -kunniakirjalla näyttävästä työstä 

koko järjestön hyväksi Lions-vuotena 2019-2020. Hänelle myönnettiin kunniakirja tunnustuksena 

työstä 

Uutena äänenä alueella JOHTAMINEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Certificate of Appreciation 2019-2020 

 

Past presidentti Ulla Karppinen vastaanotti kesäkuussa 2020 Päämajan huomionosituksen 

koulutusjohtajan tehtävistään. 

 

2019 – 2020 Uusia ääniä voittajat 

 

Lions Clubs International julkisti heinäkuussa Uusia ääniä -aloitteen neljä maailmanlaajuista voittajaa 

toimintakaudella 2019-2020. Klubimme LC Oulu-Uleåborg ry:n Heli Perätalo on yksi TOP 4 -voittajista. 

Hänen erinomaisuutensa palkittiin osa-alueella markkinointi.  

 


