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Toimintakertomus kaudelta 2020-2021 

                                                           

 

 Arvomme: 

 

 

                           Kansainvälisyys      Yhteisöllisyys 

       Positiivisuus/Iloisuus      Palveluhalu/Auttavaisuus  

                                                                         
     
                                 Ympäristö ja Kestävä Kehitys 

  

     Logo: Heli Perätalo 

 

 

 

 

 

Yleistä 

Toimintakausi 2020-2021 oli LC Oulu-Uleåborg ry:n kolmas toimintakausi. Klubin presidenttinä 

toimi Anneli Alasalmi-Husso. Klubilla oli 7-jäseninen hallitus, johon kuuluivat presidentin lisäksi 

edellisen kauden presidentti Liisa Ketola, ensimmäinen varapresidentti Markku Isojämsä, toinen 

varapresidentti Hongmin Tu, sihteeri Marja-Leena Kärkkäinen, rahastonhoitaja Marina Nijhuis, ja 

klubimestarina Irina Lemesheva. Viestintävastaavana toimi Heli Perätalo, joka ei varsinaisesti 

kuulunut hallitukseen, mutta jolla oli läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. 

Klubin kauden toiminta alkoi myönteisissä merkeissä, kun LC I-piiri myönsi syyskuun 

juhlakokouksessa LC Oulu-Uleåborgille  piirin parhaan klubin palkinnon ja luovutti siitä muistoksi 

kiertopalkintona kulkevan tervaveneen pienoismallin. 
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Kuvassa toimintavuoden presidentti Anneli Alasalmi–Husso ja edellisen kauden presidentti Liisa 

Ketola ihailevat klubi-illassa kiertopalkinnoksi saatua tervavenettä klubin lokakuussa pidetyssä 

vuosikokouksessa. 

 

Toimintakauden 2020-2021  klubitoiminta 

Klubi-iltoja pidettiin kauden aikana 9. Koronapandemia toi mukanaan virallisen tahon asettamat 

rajoitukset kokoontumisiin. Joulukuusta 2020 alkaen Oulussa oli yli 10 hengen kokoontumiskielto, 

helmikuusta 2021 alkaen kokoontumiskielto jatkui ja kiristyi siten, ettei yli kuuden henkilön 

kokoontumisia sallittu ja huhtikuusta kokoontumisrajoitus koski yli 10 henkilön kokoontumisia ja 

nämä rajoitukset estivät osan toimikautta kasvokkain tapaamiset.  Marraskuun klubi-ilta toteutettiin 

jo ns. hybridikokouksena eli osa klubilaisista oli kokouksessa paikan päällä läsnä ja osa läsnä 

etäyhteyden kautta.  Klubi piti joulukuusta alkaen kokoukset kokonaan etäkokouksina. Kun 

toukokuussa koronatilanne oli vähän helpottunut, pidimme toukokuun klubi-illan ulkotiloissa 

Hollihaassa leijonien valtakunnallisen ”Kulmat kuntoon” -teeman mukaisesti roskia keräten. 

Viranomaisten asettamia ohjeita noudattaen klubi kokoontui joko lähi- tai etäyhteyksien avulla joka 

kuukausi ja näin ollen kaikki kuukausikokoukset pidettiin kauden aikana. 

Klubin kokoontumispaikkana oli Kumppanuuskeskus, mutta koronaepidemian vuoksi 

kumppanuuskeskus oli suljettu.  

Hallitus kokoontui kauden aikana yhteensä 11 kertaa keskimäärin kerran kuussa ja yleensä viikkoa 

ennen klubi-iltaa.  Hallitus käsitteli klubin hallintoon liittyviä asioita ja valmisteli klubikokouksia. 

Kauden alussa elokuussa, syyskuussa ja lokakuussa hallitus kokoontui presidentin työpaikalla 
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Terapiakeskus Kuulevan tiloissa Asemakadulla. Koronarajoitusten kiristymisen jälkeen myös 

hallituksen kokoukset pidettiin etäkokouksina.   

Vuosikokoukset pidettiin sääntöjen määräämällä tavalla kaksi kertaa kaudessa lokakuussa 

kumppanuuskeskuksessa ja huhtikuussa etäkokouksena. 

 

Klubi-illat ja kokoukset  

Syyskuu (3.9.): Klubikokous terapiakeskus Kuulevan tiloissa. Vieraana olivat varapiirikuvernööri 

Ojanperä Vesa sekä puoliso Marja. Läsnä oli 14 jäsentä ja vieraat. 

Lokakuu (1.10.): Vuosikokous ja klubi-ilta Kumppanuuskeskuksessa. Juhlimme nimityksiä ja 

palkintoja. Läsnä oli 17 jäsentä. 

Marraskuu (5.11.): Kokous toteutettiin ns. hybridikokouksena, jossa osa jäsenistä oli läsnä ja osa 

osallistui etänä. Esitelmän piti Sinikka Korpela aiheesta ”Ehkäisevä päihdetyö”.  Läsnä oli 13 

jäsentä. 

Joulukuu (3.12.): Klubikokous ja pikkujoulu pidettiin etänä. Lauloimme joululauluja etäyhteyden 

välityksellä.  Läsnä oli 13 jäsentä ja Heikki Hemilä.  

 

Koronapandemian asettamat kokoontumisrajoitukset haastoivat myös LC Oulu-Uleåborgin 

käyttämään etäyhteyttä. Kuva etäpikkujoulusta 3.12.2020. 
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Tammikuu (7.1): Klubikokous pidettiin etäkokouksena. Esitelmän piti Anneli Alasalmi-Husso 

aiheesta ”Hyvinvoiva leijona”. Läsnä oli 14 jäsentä. 

Helmikuu (4.2): Klubikokous pidettiin etäkokouksena. Satamakuraattori Mia Haapakorva esitteli 

Merimieskirkon toimintaa. Läsnä oli 14 jäsentä.  

Maaliskuu (4.3): Klubikokous pidettiin etäkokouksena. Kokouksen päätteeksi ”Tämän haluan 

kertoa”  kirja-, runo- ja musiikkituokio. Läsnä oli 14 jäsentä. 

Huhtikuu ( 1.4):  Vaalikokous ja klubi-kokous pidettiin etäkokouksina. Läsnä oli 11 jäsentä. 

Toukokuu (6.5.): Klubikokous pidettiin Hollihaan puistossa siivoustalkoiden ja makkaranpaiston 

merkeissä. Läsnä oli 11 jäsentä.  

 

Jäsenet 

Klubin jäsenmäärä oli toimikauden alkaessa 18.  Kauden aikana ei klubiin tullut uusia jäseniä. 

Toimikauden aikana toukokuussa erosi neljä jäsentä: Aila Kytökangas, Eija Kärkkäinen ja Heli 

Perätalo sekä Raija Fors siirtyi takaisin Ylivieskan Savisiltojen klubiin. Toimintakauden päättyessä 

klubissa oli 14 jäsentä.  

 

Varainkeruu 
 

Koronapandemiasta johtuvat rajoitukset asettivat omat haasteensa varainkeruulle. Lokakuun alussa 

toteutettiin vielä I-piirin ja järjestämä kirkkokonsertti Oulun Tuomiokirkossa ja tähän Maija 

Tynkkysen konserttiin klubilaiset myivät yhteensä 24 ohjelmalehtistä.  I-piirin kokonaislahjoitus 

syöpälasten hyväksi oli 1520 euroa, josta LC Oulu-Uleåborgin osuus oli 360 euroa (myimme 24 

ohjelmalehtistä konserttiin). LC Oulu Avaimen kanssa suunniteltu joulukonsertti Oulun 

tuomiokirkossa marraskuun lopussa jouduttiin perumaan. Klubillemme aiempina vuosina hyvänä 

tulonlähteenä toiminut Oulunsalon entisajan joulumarkkinat peruttiin. Maaliskuussa I-piirin 

vuosittainen ja klubien kanssa organisoima Kuusisaari tapahtuma peruttiin. 

Suurimmat varainkeruutapahtumat kuluvana toimikautena olivat LC Avaimen pyynnöstä 

osallistumiset inventaarioihin. Sokos Herkun ja Linnanmaan Prisman inventaariot olivat 2.11. ja 

30.11.  Sokos Herkun inventointi tuotti yhteensä 660 euroa. Lisäksi 1.6.osallistuimme toisen kerran 

Sokos Herkussa inventointiin sekä Linnanmaan Prisman järjestelyihin toukokuun lopussa. 

Kesäkuun inventaarion tuotto oli 410 euroa. 

 

 Klubin omana varainhankintana klubi tilasi 240 joulukorttia ja lahjotti niistä 50.  Myytäväksi jäi 

190.  

Klubilla oli myytävänä Arne Ritari –säätiön adresseja 10 kpl a´ 15 euroa. Jokaisesta myydystä 

adressista klubi sai tilittää 5 euroa hallintotilille. Adresseja myytiin kauden aikana yhteensä 5 

kappaletta. 
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Lahjoitukset ja palveluaktiviteetit 

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

klubin kummiperhe sekä ikäihmisten palveluauttaminen Koskelan palvelutalossa. Muina 

palveluaktiviteetteina meillä oli 70 joulukortin lähettäminen veteraaneille postin välityksellä. Klubi 

osti noista 50 joulukorttia ja klubin jäsenet vielä 20 joulukorttia lisää.  

Uutena toimintatapana virtuaalikortin lähettäminen ystävän päivänä Oulun yliopiston ulkomailta 

tulleille vaihto-opiskelijoille. Hongmin Tu ideoi, toteutti ja hoiti virtuaalikorttiin liittyvät asiat. 

Olimme tehneet klubissa yleispäätöksen, että vuosittain avustamme Malawin Lasten ja Nuorten 

Avuksi ry:a kahdellasadalla eurolla. Tänä poikkeuksellisena koronavuonna päätimme korottaa 

avustusta 250 euroon. Klubin kummiperhettä, isää ja tytärtä, on päätetty muistaa jouluna ja 

ystävänpäivänä. Joulun aikana Marja Kinisjärvi toimitti perheelle klubin lahjana 100 euron 

ostokortin. Hän vei perheelle myös vaatepaketin sekä ruokatavaraa.   

Koskelan palvelutalon asukkaita ja henkilökuntaa muistettiin seuraavasti: Ulla ja Sauli Karppinen 

veivät tekemiään isoja tonttu-ukkoja joulun aikaan ja Marina Nijhuis toimitti klubin puolesta kukkia 

niin ystävänpäivänä, pääsiäisenä ja äitienpäivänä. Kesäkuussa pidetyssä vaihtokokouksessa 

päätimme lahjoittaa Koskelan palvelukodille aurinkokatoksen ja pihan kunnostukseen 

puutarhakalusteet ja kukat yhteensä noin 150-200 euroa. Ulla ja Sauli hoitivat katoksen hankinnan 

ja pystytyksen sekä puutarhakalusteiden huollon. Liisa Ketola ja Marina Nijhuis hankkivat 

kesäkukkia ja istuttivat ne pihan kukkalaatikoihin. 

 

Asunnottomien yön aikana 16.-17.10. klubimme jäsenet lahjoittivat Verto –hankkeen  välitettäväksi 

asunnottomille päihdenuorille hygieniatuotteita,  vaatteita,  kudonnaisia yms. noin 250 euron 

arvosta. Verto toimi tänä vuonna yhteyskanavana Oulun päihde- ja huumetyön verkostossa.  

Arne Ritari –säätiölle lahjoitettiin 100 euroa vuoden aikana  

 

Keväällä I-piirin palveluaktiviteettina oli ”Nyt jos koskaan”-projekti. Tämä hanke korosti korona-

aikana yhteydenpitoa ystäviin. tavoite oli että soitettaisiin kolmelle ystävälle. LC Oulu-Uleåborgin 

15 jäsentä käytti soittoihin aikaa 26 tuntia ja tavoitti soitoillaan 46 ystävää. 

 

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

mukaisesti. Ympäristön siisteydestä pidettiin huolta ja pidimme siivoustalkoita  

Hyvän päivän aktiviteettina 8.10. klubi järjesti siivouspäivät kahtena eri päivän 8.10 ja 6.10. 

Klubilaiset keräsivät Raksilan alueella kahtena iltapäivänä roskia ja siivosivat ympäristöä. 

Toiminnassa oli mukana yhdeksän klubilaista. Lisäksi 8.10 pidettiin haravointitalkoot lion Lean 

pihalla, johon osallistui 8 klubilaista. Keväällä toukokuussa pidimme Hollihaan alueella ”Kulmat 

kuntoon” siivoustalkoot viimeisen klubi-illan merkeissä. 

 

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

lastenlapsiaan, omaisiaan ja vanhuksia. Ikäihmisten auttamiseen on klubimme jäsenet osallistuneet 

säännöllisesti niin yksityiskodeissa kuin palvelutalossa.   
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Klubin hallinto ja virkailijat toimikaudella 2020-2021 

Hallitus piti kauden aikana yhteensä 11 hallituksen kokousta. 

LC Oulu-Uleåborg ry:n hallituksen jäseninä toimivat presidentti Anneli Alasalmi-Husso,  edellisen 

kauden presidentti Liisa Ketola, I varapresidentti Markku Isojämsä, II varapresidentti Hongimin Tu  

rahastonhoitaja Marina Nijhuis, sihteeri Marja-Leena Kärkkäinen ja klubimestari Irina Lemesheva. 

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

Perätalo toimi tiedotussihteerinä/somevastaavana. Raija Fors toimi LCIF -säätiön yhdyshenkilönä 

klubissa.  

Tili- ja toiminnantarkastajana kaudelle 20219-2020 valittu Ilkka Paulamäki ja varalle  Auli 

Korhonen 

 

Talousasiat 

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

100 euroa/vuosi.  

Toimintakauden päättyessä 30.6.2021 hallintotilin saldo oli 2129,66 ja aktiviteettitilin saldo 

1548,48 euroa.  

Rahastonhoitajana toimi Marina Nijhuis. Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Jorma Ketola.  

 

Klubin viestintä 

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

viestinnällä klubin arvojen mukaisesti. Klubilla on omat Facebook- (LC Oulu-Uleåborg) ja 

Instagram (lionsuleaborg) -tilit klubin ulkoiseen viestintään. Eri aktiviteeteista ja kansainvälisestä 

toiminnasta julkaistiin artikkeleita Lions-liiton julkaisuissa ja I-piirin Tervaleijona -lehdessä. 

Klubin viestintä huomattiin niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla: Kansainvälinen 

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

äänenä alueella MARKKINOINTI. Varapiirikuvernööri Vesa Ojanperä luovutti Heli Perätalolle 

kunniakirjan ja palkinnon syyskuun klubi-illassa. 

 

Klubin edustajat kokouksissa, koulutuksissa ja juhlissa 

5.9.2020 I-piirin vuosijuhla 

Irina Lemesheva, Markku Isojämsä, Ulla Karppinen ja Sauli Karppinen ja Raija Fors osallistuivat 

tilaisuuteen.  
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28.9.2020 Aluefoorumi  

Anneli Alasalmi-Husso, Anja Tolonen, Heli Perätalo, Ulla Karppinen, Liisa Ketola ja Marina 

Nijhuis 

 

27.11.2020 LC Haukiputaan 55-vuostisjuhla 

Anneli Alasalmi-Husso 

 

15.2.2021 Aluefoorumi 

Anneli Alasalmi-Husso, Liisa Ketola, Ulla Karppinen, Marina Nijhuis, Anja Tolonen. Marja-Leena 

Kärkkäinen ja Markku Isojämsä. 

 

MyLion helmi-maaliskuu:  Marina Nijhuis, Marja-Leena Kärkkäinen, Ulla Karppinen, Liisa Ketola 

 

MyLion/Connect: Markku Isojämsä, Marja-Leena Kärkkäinen, Ulla Karppinen  

 

I-piirin vuosikokous 

I-piirin vuosikokouksen viralliset edustajat toukokuussa pidetyssä vuosikokouksessa olivat  Markku 

Isojämsä ja Marja-Leena Kärkkäinen. Varaedustajaksi oli valittu Anneli Alasalmi-Husso ja Liisa 

Ketola. 

Kokous pidettiin etäkokouksena. Kokoukseen sai osallistua muutkin lionit kuin viralliset 

kokousedustajat. Piirin vuosikokoukseen osallistui virallisten  klubista kokousedustajien lisäksi Ulla 

Karppinen ja Liisa Ketola. 

 

Lions-liiton vuosikokous 12.6.2021 

Varapresidentti Markku Isojämsä ja sihteeri Marja-Leena Kärkkäinen valittiin  LC Oulu-Uleåborg 

ry:n vuosikokousedustajiksi ja varaedustajiksi valittiin  Anneli Alsalmi-Husso ja Liisa Ketola  . 

Kokous pidettiin GoToMeeting -webinaari –kokouksena 12.6. ja klubin edustajina toimivat Marja-

Leena Kärkkäinen ja Liisa Ketola. 

 

SOME markkinointi: Ulla Karppinen 

 

Klubin virkailijat presidentti, varapresidentti, sihteeri ja rahastonhoitajat ovat osallistuneet vuoden 

aikana piirin virkailijoille järjestämiin koulutuksiin. 

Lisäksi Ulla Karppinen toimi kauden 2020-2021 I-piirin I-piirin viestintäjohtajana ja Lions-liiton 

viestintätoimikunnan jäsenenä.   Ulla Karppinen on osallistunut Suomen Lions-liiton 
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viestintäryhmään, piirien viestintäjohtajat- ryhmään, piirin viestintäryhmään, Tervaleijonan 

toimituskuntaan, piirin johtoryhmän ja  piirihallituksen kokouksiin  läsnäolo- ja puheoikeudella.  

 

Huomionosoitukset jäsenille ja klubille 

Lc Oulu-Uleåborgille myönnettiin parhaan klubin kiertopalkinto I-piirin vuosijuhlassa 5.9. 

Heli Perätalo, Lions Clubs International Uusia ääniä -tunnustuspalkinto 

Liisa Ketola, piirikuvernöörin huomionosoitus hyvälle presidentille 

Lions Clubs Internatnational Chewron palkinto; Ulla Karppinen 15 vuotta, Anneli Alasalmi 

Husso 10 vuotta, Raija Fors 10 vuotta. 

 

 

Varapiirikuvernööri Vesa Ojanperä ojentaa kauden avajaisissa Heli Perätalolle Lions Clubs 

Internationalin  Uusia ääniä -tunnustuspalkinnon 

 

Kauden 2019-2020 aktiviteettitoimikunnan puheenjohtaja Ulla Karppinen on saanut 

kansainväliseltä presidentiltä johtamisen palkinnon vuodelta 2019-2020 kun LC Oulu-Uleåborg on 

ollut kirjattuna Mylion järjestelmään runsaasti palveluaktiviteettejä ja oli ollut top 20 listalla.  

Ulla Karppiselle luovutettiin I-piirin vuosikokouksessa 24.4.2021 Suomen Lions-liiton yhden 

tähden ansiomerkki. 

Merkittävimmän tunnustuksen kauden aikana saivat Ulla Karppinen ja Raija Fors saivat Melvin 

Jones- jäsenyydet.  Ulla Karppiselle Melvin Jones jäsenyys luovutettiin I-piirin toimesta I-piirin 
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vuosijuhlassa 5.9. 2020.  Raija Forsille jäsenyys oli myönnetty Heikki Hemilän hakemuksesta Raija 

Forsin pitkäaikaisesta työstä valtakunnallisen lions quest -toimikunnan puheenjohtajana.  

Hallituksen vaihtokokouksessa presidentti Anneli Alasalmi-Husso valitsi sihteeri Marja-Leena 

Kärkkäisen vuoden klubilaiseksi. Tunnustuksena klubin hyväksi tehdystä työstä hänelle ojennettiin 

klubin kiertopalkintona kaulin 

 

.     Kuva piirin vuosijuhlasta 5.9.2020, jossa Ulla Karppiselle 

luovutettiin Melwin Jones jäsenyys. 

 

Lopuksi 

Vaikka koronapandemia on rajoittanut toimintaa, sitä on toteutettu sallittujen mahdollisuuksien 

puitteissa hyvin. Niin hallituksen- kuin klubin kokoukset on pidetty toimintasuunnitelman 

mukaisesti.  

Avustuskohteet, joihin olemme sitoutuneet, on hoidettu hyvin.  Rahan keräämisen sijaan kuluneena 

toimikautena lähimmäisten palvelutehtävä on korostunut. Tästä on hyvinä esimerkkeinä jo aiemmin 

mainitut ”Nyt jos koskaan” –hankkeeseen osallistuminen ja asunnottomien päihdenuorten 

tukeminen Verto-hankkeen kautta. 

Klubin jäsenet ovat osoittaneet sitoutumista Lions-toimintaan yleismaailmallisista haasteista 

huolimatta. 
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