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Toimintakertomus kaudelta 2021-2022 

Vuosikokous 5.10.2022 

   

Arvomme: 

 

 

                           Kansainvälisyys      Yhteisöllisyys 

       Positiivisuus/Iloisuus      Palveluhalu/Auttavaisuus  

                                                                         
     
                                 Ympäristö ja Kestävä Kehitys 

  

     Logo: Heli Perätalo 

 

 

 

Yleistä 

Toimintakausi 2021-2022 oli LC Oulu-Uleåborg ry:n neljäs toimintakausi. Klubin presidenttinä 

toimi Markku Isojämsä. Klubilla oli kuusijäseninen hallitus, johon kuuluivat presidentin lisäksi 

edellisen kauden presidentti Anneli Alasalmi-Husso, ensimmäinen varapresidentti Hongmin Tu, 

toinen varapresidentti Ulla Karppinen, sihteeri Ulla Karppinen, rahastonhoitaja Marina Nijhuis, ja 

klubimestarina Anja Tolonen.  

Kauden aikana klubi toimi aktiivisesti, sillä edellisen kauden koronapandemian rajoituksista 

luovuttiin Suomessa vähitellen.  

Vakiintuneet avustuskohteet olivat yksinhuoltajaisän tyttären tukeminen, Koskelan palvelukoti ja 

Malawin Muonan koulu. 

Kauden aikana toteutettiin monta uutta aktiviteettia 

Kauden aikana hyväksyttiin klubin jäsen Anja Tolosen ehdotus klubilipuksi. 
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Kuva: Anja Tolonen (vas) ja Markku Isojämsä esittelevät klubilipun. 

 

Klubi järjesti ensimmäistä kertaa rauhanjulistekilpailun, johon lähti mukaan Oulun Steiner-koulun 

kuvaamataidon ryhmä ja Hintan koulusta yksi oppilas. Steiner-koulusta valittiin voittajaksi Hilda 

Risto. Hildan työ osallistui piirin kilpailuun, jossa työ tuli toiselle sijalle. Hintan koulun oppilaalle 

Luka Kakolle luovutettiin kunniakirja. 

Klubilaisia osallistui kauden aikana useaan inventaariotapahtumaan Valkean Herkussa ja Prisma-

supermarketeissa. 

Varoja hankittiin myös osallistumalla kahden autoliikkeen autotapahtumiin, asukasyhdistyksen 

pihatapahtumaan ja peräkärrykirppikseen, joista saimme lisätuottoja talkoilla ja myynnillä. 

 

Toimintakauden 2021-2022 klubitoiminta 

Klubi-iltoja pidettiin kauden aikana 10 ml kesäkuun hallituksen vaihtokokous. Vain yksi klubi-ilta 

järjestettiin kokonaan verkkokokouksena. Muutoin kokoukset olivat hybridikokouksia tai 

kasvokkain kokouksia. Kokouspaikat vaihtelivat.  

Hallitus kokoontui kauden aikana yhteensä 9 kertaa keskimäärin kerran kuussa ja yleensä viikkoa 

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

Kaikki kokoukset olivat verkkokokouksia. 

Vuosikokoukset pidettiin sääntöjen määräämällä tavalla kaksi kertaa kaudessa lokakuussa ja 

huhtikuussa Kumppanuuskeskuksessa. 
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Klubi-illat ja kokoukset  

Syyskuu: Limingan taidekoulu, Ennen klubi-iltaa tutustuimme Limingan taidekoulun toimintaan, 

jota esitteli johtokunnan jäsen, lion Heidi Haataja, LC Liminka/Kultasirkut. Läsnä kahdeksan 

jäsentä. 

Lokakuu: Kumppanuuskeskus. Vuosikokous ja klubi-ilta. Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet 

päättää 100 euron suuruisista menoeristä. Kokouksessa päätettiin, että klubi lähtee mukaan 

järjestämään hakemaan Suomen Lions liiton vuoden 2026vuosikokouksen järjestämisoikeutta ja 

antaa 200 euron lainan järjestelyjen alkuvaiheeseen. Läsnä 11 jäsentä. 

Marraskuu: Irina Lemeshevan kotona. Keskusteltiin joulunajan aktiviteeteista. Läsnä 11 jäsentä. 

Joulukuu: Ravintola Crecian. Ennen kokousta klubilaisia kokoontui lakittamaan tonttulakilla 

Toripolliisin. Läsnä kahdeksan jäsentä. Päätettiin maksaa Malawin Muonan koululle vuosittainen 

200 euron kummimaksu. 

 

Kuva: Toripolliisi sai joulukuun klubi-illan aluksi perinteisen tonttulakkinsa 

Tammikuu: Hybridikokous: Ulla ja Sauli Karppisen kotona ja Teams-videoyhteydellä. Ennen 

kokousta Anjan puoliso Tapio Saavalainen loi katsauksen Pohjois-Suomen kansainvälistymisen 

moniin muotoihin. Läsnä 12 jäsentä. 
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Helmikuu: Verkkokokous. Kokouksen alussa varapiirikuvernööri Sanna Loukkola kertoi 

ajankohtaisista lions-asioista. Auta lasta-auta perhettä keräys Oulun ensi-ja turvakotien asukkaiden 

tukemiseksi toteutuu maaliskuun lopussa. Läsnä 13 jäsentä. 

Maaliskuu: Hybridikokous: Irina Lemeshevan kotona ja Go To Meeting-videoyhteydellä. 

Kokouksessa päätettiin tukea OYS nuorten psykiatrisen osaston asiakkaita elokuvateatteri Starin 

lahjakorteilla. Päätettiin myös tukea Ukrainan sotapakolaisia 300 eurolla ja tuki välitetään Lions-

järjestön kanavien kautta. Päätettiin osallistua Kuusisaren lasten talvitapahtuman järjestämiseen. 

Keskusteltiin alustavasti seuraavan kauden toiminnasta ja klubivirkailijoista. Kokouksen jälkeen 

klubin jäsen Hongmin Tu kertoi lapsuudestaan ja nuoruudestaan sekä tapahtumista, jotka johdattivat 

hänet Ouluun. Läsnä 12 jäsentä. 

Huhtikuu: Kumppanuuskeskus. Vaalikokous ja klubi-ilta. Klubi-illan aluksi geriatri Pirkko Hiltunen 

kertoi Oulussa käynnissä olevasta vanhusten turvallisuuteen liittyvästä JUURI- ja KOTIVÄKI-

hankkeista. Läsnä 11 jäsentä. 

Toukokuu: Kumppanuuskeskus. Painosta tullut klubilippu tuotiin kaikkien nähtäville. Anja kertoi 

suunnittelunsa lähtökohdista. Lions I piirin Rauhanjulistekilpailussa toiseksi tullut Hilda Risto oli 

äitinsä kanssa paikalla. Hilda kertoi myös omasta työstään. Hän oli piirtänyt oman kätensä työhön. 

Hildalle luovutettiin piirin kehystämä työ ja 100 euron stipendi. Illan kolmas tapahtuma oli Jorma 

Ketolan esitelmä pienoisrautatieharrastuksesta. Päätettiin järjestää Koskelan palvelukodin piha-

alueiden siivoustalkoot, kunnostaa pihakalusteita ja ostaa kesäkukkia. Läsnä 11 jäsentä. 

Kesäkuu: Ravintola Nallikari. Kokouksessa päätettiin hankkia Koskelan palvelukotiin uusi 

aurinkokatos talven aikana vaurioituneen katoksen tilalle. Kauden presidentti Markku Isojämsä 

luovutti seuraajalleen Hongmin Tulle käädyt, kokousnuijan ja ”jäsenkannun”. Läsnä 12 jäsentä. 

 

Kuva: Hongmin Tu ja Markku Isojämsä 
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Kokouksiin osallistui keskimäärin 11 /14 jäsentä eli 79%. 

Jäsenet 

Klubilaisia oli kauden alussa ja lopussa 14. 

Klubin hallinto ja virkailijat toimikaudella 2021-2022 

Hallitus piti kauden aikana yhteensä 9 hallituksen kokousta. 

Klubin presidenttinä toimi Markku Isojämsä. Klubilla oli 6-jäseninen hallitus, johon kuuluivat 

presidentin lisäksi edellisen kauden presidentti Anneli Alasalmi-Husso, ensimmäinen 

varapresidentti Hongmin Tu, toinen varapresidentti Ulla Karppinen, sihteeri Ulla Karppinen 

rahastonhoitaja Marina Nijhuis, ja klubimestarina Anja Tolonen. Viestintävastaavana toimi Ulla 

Karppinen. 

Tili- ja toiminnantarkastajiksi valittiin kevään 2021 vaalikokouksessa Jarmo Husso ja Hannu 

Kärkkäinen. 

 

Varainkeruu, lahjoitukset ja palveluaktiviteetit 

Kauden aikana klubimme jäsenet käyttivät lähes 1 000 tuntia erilaisiin aktiviteetteihin.  

Suurimmat varainkeruutapahtumat kuluvana toimikautena olivat LC Avaimen pyynnöstä 

osallistumiset inventaarioihin. Sokos Herkun, Limingantullin ja Linnanmaan Prismojen inventaariot 

olivat marraskuussa.  Inventaariot tuottivat 825 euroa. 

Rinta-Joupin autoliike pyysi klubia järjestämään lokakuussa autotapahtuman yhteydessä 

makkaratarjoilun. Klubi sai 295 euroa tapahtumasta.  

Auto-Åströmin makkara- ja kahvitarjoilu tuotti 325 euroa. 

Klubilla oli elokuussa Ritaharjun asukastapahtumassa kirpputori ja makkaranmyyntiä. 

Tapahtumasta saatiin 40 euron tuotto ja kirppistavaroista samoin 40 e. Kirppistavaroiden 

lahjoittajien ehdotuksesta päätettiin lahjoittaa jäljelle jääneet tavarat Malawin kouluhankkeen 

rahoittamiseen kirppistoimilla. 

Lahjoituksia tehtiin useita kauden aikana. Klubi tuki OYS nuorten psykiatrisen osaston asiakkaita 

elokuvateatteri Starin lahjakorteilla, yhteensä 300 e. Ukrainan sotapakolaisia tuettiin 300 eurolla. 

Kotimaan katastrofirahastoon sijoitettiin 70 e.   

 

Auta lasta-auta perhettä - keräys toteutettiin maaliskuun lopussa Valkean Herkussa. Tuotto oli 

seitsemän banaanilaatikollista kestohyödykkeitä, jotka lahjoitettiin Oulun ensi- ja turvakodeille. 
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Koskelan palvelutaloa tuettiin leijonien Hyvän Päivänä 8.10., klubi hyväksyi tuen WhatsApp 

keskustelussa. Auli Korhonen lahjoitti palvelukodin asukkaiden päivähuoneeseen aikakausilehtiä.  

Yksinhuoltajaperhettä muistettiin joulun alla. Isälle ja tyttärelle 50 e lahjakortti Prismaan ja 

tyttärelle oma 50 e lahjakortti. 

Malawin Muonan koulua tuettiin 200 eurolla.  

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.  

 

Lions-arpoja ostettiin 10 kpl ja klubien jäsenet ostivat itselleen ne kaikki. 

 

Muita palveluaktiviteetteja olivat maaliskuussa järjestetty I-piirin vuosittainen ja klubien kanssa 

organisoiman Kuusisaari tapahtuman, jonka tuotto oli 700 e ja se lahjoitettiin Tyttöjen ja Poikien 

taloille. Tapahtumassa olivat mukana Markku Isojämsä, Irina Lemesheva, Liisa Ketola, Sauli 

Karppinen ja Ulla Karppinen. 
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Kuva: Liisa Moilanen ja Liisa Ketola Kuuskassa nalletohtoreina 

Liisa Ketola ja Ulla Karppinen osallistuivat valtakunnallisten kotiseutupäivien 

katumarkkinatapahtumaan piirin osastolla.  

Suomen Lions-liitosta tilattiin vanhoja joulukortteja ja vietiin Koskelan palvelukotiin ja 

Niittytuulen hoivakotiin sekä kotisairaanhoidon kautta vanhuksille kotiin.   

 

 

Talousasiat 

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

100 euroa/vuosi.  

Toimintakauden päättyessä 30.6.2022 hallintotilin saldo oli 1 627, 74 ja aktiviteettitilin saldo 

1 343,32 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 WWW sivut sekä Facebook- (LC Oulu-

Uleåborg) ja Instagram (lionsuleaborg) -tilit klubin ulkoiseen viestintään. Eri aktiviteeteista ja 
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kansainvälisestä toiminnasta julkaistiin artikkeleita Lions-liiton julkaisuissa ja I-piirin Tervaleijona 

-lehdessä. 

Klubin edustajat koulutuksissa, kokouksissa ja juhlissa 

Syksyn aluefoorumi: Liisa Ketola, Ulla Karppinen, Marina Nijhuis 

Kevään aluefoorumi: Liisa Ketola ja Ulla Karppinen 

Syksyn lohkonkokous: Liisa Ketola 

Presidenttien johtamisvalmennukset JOVA1 ja JOVA2: Hongmin Tu 

Kirjoittamisvalmennus: Liisa Ketola, Anneli Alasalmi-Husso 

Klubivirkailijavalmennukset: Markku Isojämsä, Marina Nijhuis ja Ulla Karppinen 

Klubien jäsenvastaavien työpaja: Markku Isojämsä ja Marina Nihjuis 

Valokuvien käyttö – valmennus: Irina Lemesheva, Markku Isojämsä, Sauli Karppinen ja Ulla 

Karppinen  

 

Kitenet-kokoukset: Anja Tolonen kolmessa palaverissa 

 

I-piirin vuosikokous Kiimingissä huhtikuu: Hongmin Tu ja piirin toimihenkilönä Ulla Karppinen.  

 

Lions-liiton vuosikokous kesäkuu 2022: ei klubin edustusta 

 

I-piirin vuosijuhla marraskuussa Siikajoella: Ulla Karppinen ja Sauli Karppinen  

Muuta: 

Ulla Karppinen toimi kauden 2021-2022 I-piirin I-piirin viestintäjohtajana ja Suomen lions-liiton 

viestintätoimikunnan jäsenenä.   Lisäksi hän kuului piirien viestintäjohtajat- ryhmään, johti piirin 

viestintäryhmää ja Tervaleijonan toimituskuntaa sekä kuului piirin johtoryhmään ja osallistui 

piirihallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella.  

Ulla Karppinen piti piirin järjestämässä ja valtakunnallisessa kirjoittamisvalmennuksessa sekä F-

piirin viestintävalmennuksessa luennon tiedotteen laatimisesta.   

 

Huomionosoitukset jäsenille ja klubille 

Presidentti Markku Isojämsä valitsi kesäkuun vaihtokokouksessa sihteeri Ulla Karppisen vuoden 

klubilaiseksi. Tunnustuksena klubin hyväksi tehdystä työstä hänelle ojennettiin klubin 

kiertopalkintona kaulin. 

Piirihallituksen vaihtokokouksen yhteydessä heinäkuussa 2022 piirikuvernööri Vesa Ojanperä 

luovutti Ulla Karppiselle piirikuvernöörin ansiomerkin tunnustuksena piirin viestintäjohtajan työstä. 
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Lions Clubs International Chewron palkinto: Liisa Ketola 15 vuotta, (palkinto luovutettiin 

heinäkuussa 2022). 

 

Lopuksi - mietteitä presidenttivuodesta ja Lions-toiminnasta, Markku Isojämsä, kauden 

2021-2022 presidentti 

 

Jos haluat että vuosi kuluu nopeasti, pyri klubiin presidentiksi. Kokemukseni perusteella voin noin 

sanoa.  

 

Minulla oli onni ja ilo toimia ahkerien ja aikaansaavien klubivirkailijoiden kanssa. Lisäksi klubin 

muut jäsenet hoitivat osuutensa kukin mahdollisuuksiensa mukaan. Saimme tehdyksi kaiken ja 

enemmänkin, mitä olimme suunnitelleet. 

 

Klubin jäsenmäärä saisi olla suurempi kuin nyt on mutta näinkin on voitu toimia. 

 

Lions-harrastus on palkitsevaa. Kun tuotamme lähimmäisille hyvää, se ilahduttaa meitäkin. On 

valitettavaa, että nuoria ihmisiä ei saada jäseniksi. Lionien keski-ikä lienee yli kuusikymmentä 

vuotta. Järjestön jäsenmäärä pienenee niin Suomessa kuin esimerkiksi Ruotsissakin. Tietääkseni 

maailmanlaajuisesti liike voi kuitenkin hyvin.  

 

Vapaaehtoinen hyväntekeväisyys on arvokasta. Vaikka se ei voi poistaa hätää ja pahuutta 

maailmasta, se kuitenkin tuo apua ja helpotusta monelle ihmiselle Suomessa ja muualla. 

 

 

 

 

 

 


