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Klubin arvot: kansainvälisyys, yhteisöllisyys, palveluhalu / auttavaisuus, ympäristö ja kestävä
kehitys, positiivisuus / iloisuus

LC Oulu-Uleåborg toimintakertomus kaudelta 2018-2019
Taustaa
Toimintakausi 2018-2019 oli LC Oulu-Uleåborg klubin ensimmäinen toimintakausi.
LC Oulu-Uleåborgin perustamiskokous pidettiin to 7.6.2018 ravintola Toripolliisissa. Klubin
perustamiskokous pidettiin päivää ennen kuin Oulussa alkoi Suomen Lions-liiton valtakunnallinen
vuosikokous. Tästä syystä perustamiskokoukseen saatiin vieraaksi varsin arvovaltaisia osanottajia.
Läsnä olivat mm kansainvälisen liiton varapuheenjohtaja, Gudrun Yngvadottir, Suomen Lions-liiton
varapuheenjohtaja, VCC Pirkko Vihavainen ja kansainvälinen johtaja, ID Markus Flaaming
puolisoineen. Lisäksi vieraina olivat paikalla I-piirin piirikuvernööri Seppo Saarela puolisoineen ja
varapiirikuvernööri Jari Hautala, lohkon puheenjohtaja Paavo Iljana sekä klubin kummeiksi
lupautuneet LC Oulu/Saroista Inkeri Hietanen ja LC Oulu klubista Leo Pikkarainen sekä LC
Oulu/Avaimesta Olavi Tapaninen.
Klubin perustajajäseniä oli 27, joista perustamistilaisuudessa oli läsnä 16 jäsentä. Klubin
perustajajäsenet liitteessä 1. Klubi merkittiin kansainväliseen rekisteriin 20.6.2018 ja
yhdistysrekisteriin 27.6.2018.
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Kauden 2018-2019 klubitoiminta

Klubimme virallista perustamisjuhlaa vietettiin Ravintola Rauhalassa 28.9.2018.
Charter Night juhlaa varten perustettiin työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi klubin presidentti
Ulla Karppinen ja muina jäseninä Eine Pirilä, Mairit Toropainen, Irina Lemesheva, Marina Nihuis ja
Hogmin Tu. Juhlassa oli mukana kaikkiaan 38 henkilöä ja juhlan juontajana toimi Lion,
varapresidentti Eine Pirilä. Arvokkaaseen juhlaan olimme saaneet vieraaksi puolisonsa kanssa
Suomen Lions -liitto ry:n puheenjohtajan Pirkko Vihavaisen, joka toi Lions –Liitto tervehdyksen.
Juhlapuheen piti tuomiorovasti Satu Saarinen. Juhlaan toivat tervehdykset myös Oulun kaupungin
valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen, Centennial-piirikuverööri Seppo Saarela, I- piirin
piirikuvernööri Jari Hautala sekä kummi Lion Inkeri Hietanen. Tilaisuudessa esiintyi oululainen
lasten Suzuki ryhmä, jolle klubi myönsi jouluksi 200 euron stipendin.
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Toimintakalenteri hyväksyttiin ensimmäisessä eli syyskuun klubi-illassa. Klubin kokoukset päätettiin
pitää kuukauden ensimmäisenä torstaina ja pitopaikkana pääsääntöisesti Kumppanuuskeskus osoite
Kansankatu 53. Klubiin perustettiin aktiviteettitoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi Eini Pirilä ja
avustustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi Anneli Alasalmi-Husso sekä jäsentoimikunta, jonka
puheenjohtajana toimi Heli Perätalo.
Syyskaudella klubi-illat järjestettiin syys-, loka- ja marraskuussa sekä joulukuussa, jolloin pidettiin
yhteinen pikkujoulu. Lokakuun klubikokous pidettiin Oulun yliopistolla, jossa yliopiston entinen
rehtori, tietokirjailija ja valokuvaaja Lauri Lajunen esitelmöi aiheesta Afrikan villi luonto.
Klubikokouksessa oli mukana myös varapiirikuvernööri Hannu Anttonen, joka jakoi
perustajajäsenille perustajajäsenpinssit. Marraskuun klubi-iltana vietettiin Nuorten ystävien
vieraana. Isäntänä toimi kehittämispäällikkö Mikko Oranen, joka kertoi Nuorten Ystävien historiasta
ja monipuolisesta nykyisestä tehtäväkentästä.

Kevätkaudella klubi-illat pidettiin kuukausittain pääosin Kumppanuuskeskuksessa. Tammikuussa
2019 vietimme klubi-iltaa Oulun yliopistossa, jossa dosentti Paula Rossi piti kiintoisan esitelmän
entisajan oululaisten ruotsalaisten nuorten naisten elämänpiiristä. Huhtikuun kokouksessa
luennoitsijana oli Oulun Kriisikeskuksen toiminnanjohtaja Erja Saarela. Toukokuun klubi-ilta pidettiin
Oulun CP-yhdistyksen kesähuvila Seepparissa, Hietasaaressa, siivouspäivän merkeissä.
Klubipäivämme 9.5. oli valtakunnallinen Lions- ympäristöpäivä, joten aloitimme siivoustalkoilla klo
15.00. Klubilaiset siivosivat Seepparin piha-alueen. Nautittuamme maukasta lohisoppaa jatkoimme
tilaisuutta klubi-iltana. Oulun Cp-yhdistyksen vpj., Lion Antero Jurvanen kertoi Hietasaaren
historiasta ja CP-yhdistyksen toiminnasta.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin lokakuussa ja kevätkokous huhtikuussa. Piirikuvernööri Jari
Hautala ja lohkon puheenjohtaja Aini Larmi vierailivat syksyllä hallituksen kokouksissa ja kummi
Inkeri Hietanen keväällä. Varapiirikuvernööri Antero Stenius puolisoineen osallistui syyskuun klubiiltaan. Heti joulun jälkeen aloitettiin klubin strategian valmistelu määrittelemällä yhdessä
klubimme arvot.

Varainkeruu ja palveluaktiviteetit
Elokuussa 2018 Suomen Lions-liiton vuosikokouksen Oulun päätoimikunta myönsi LC OuluUleåborg klubille 530 € klubilaisten tekemistä talkootunneista. Lahjoituksia toiminnan
aloittamiseen klubi sai 200 euroa kummiltamme Lion Inkeri Hietaselta ja hänen puolisoltaan
Paulilta. LC Haukipudas ja LC Oulu/Raatti klubit lahjoittivat Charter Night juhlassa klubillemme
molemmat 100 euroa. Nämä lahjoitukset klubin toiminnan alkumetreillä mahdollistivat klubille
hyvän toiminnan alkamisen.
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Toiminta aloitettiin niin palvelutoiminnassa kuin varainkeruussa varsin ripeästi. Jo kesällä
osallistuttiin palvelutoiminnassa I-piirin järjestämiin Lions-liivien ompelutalkoisiin ja syyskuussa
Hyvinvointimessuille. Varainkeruun aloittamisesta päätettiin jo ensimmäisessä eli syyskuun
klubikokouksessa. Päätimme osallistua LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto-klubin ja Oulun seurakunnan
kanssa urkuri Maija Tynkkysen hyväntekeväisyyskonsertin järjestämiseen sekä lippujen myyntiin.
Tämä urkukonsertti pidettiin Oulun tuomiokirkossa 21.10 2018. Klubi myi kaikkiaan 60 lippua ja
klubin tuotto oli 900 euroa. Klubien yhteinen tuotto 2150 euroa lahjoitettiin Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin diabeteslasten toiminnan tukemiseen.

Marraskuussa viimeisenä viikonloppuna 24. -25. 11.2018 klubi osallistui Oulunsalon vanhanajan
joulumarkkinoille. Joulumarkkinoille valmistauduttiin pitämällä edellisenä iltana klubilaisille
yhteinen talkooilta. Joulumarkkinoiden tuotto oli nettona 969,11 ja markkinatapahtumaan
Oulunsalossa osallistui 11 talkoolaista.
Varainhankintana klubilla oli lisäksi Lions liiton joulukorttien myynti. Klubi myi lähes 400 korttia ja
tuotto niistä oli nettona noin 176,00

Klubi haki Suomen Lions -liitolta Punainen Sulka-keräyksen varoista avustusta 15-28 –vuotiaiden
nuorten huume- ja päihde ongelmaisten harrastustoimintaa ja kuntoutumista varten. Klubi sai
1400 euroa avustusta, joka luovutettiin helmikuussa Nuorten Ystävien ja Kriisikeskusten yhteiselle
Verto-hankkeella huume- ja päihdeongelmaisten nuorten musiikki-instrumenttien hankintaan.
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Vuoden aikana LC Oulu-Uleåborg tuki diabetestoimintaa Urkukonsertin tuoton lisäksi järjestämällä
LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto-klubin ja LC Oulu/Avain-klubin kanssa seminaarin, jossa keskusteltiin
erityisesti diabeteslasten kohtaamista varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Seminaari pidettiin
helmikuussa Oulun kaupungin kirjaston Pakkala- salissa ja tilaisuudessa oli läsnä noin 60 osallistujaa.
Klubin jäseniä osallistui myös eduskuntavaaleissa ja EU-vaaleissa Diabetes yhdistyksen puolesta
lipaskeräykseen Intiön ja Pateniemen äänestyspaikoilla. Osallistuimme diabetesperheiden lasten
pikkujoulun järjestelyihin ja tuimme 50 eurolla joululahjojen hankintaa.

Joululahjana klubi lahjoitti thaimaalaisen äidin 12-vuotiaalle tyttärelle jouluavustusta 50 euroa.
Marja-Leena ja Hannu Kärkkäinen lahjoittivat summan kesäjuhliensa varoista. Liisa Ketola avusti
juhlissa. Lisäksi yksi klubilainen hankki erikseen 20 euron lahjakortin. Perheelle vietiin lisäksi
joululahjapaketti. Suzuki -soittajille annettiin 200 euron stipendi kiitokseksi hyvästä musisoinnista
Charter Night juhlassa.

Klubi tuki kansavälistä toimintaa ja avusti Malawin lasten- ja nuorten tuki ry:tä 200 eurolla
tukeakseen heidän koulutushanketta. Lisäksi kansainväliseen toimintaan myönnettiin Ruut
yhdistykselle 100 euroa hammasharjojen hankintaan ja viemiseen Intiaan. Toukokuussa 2019
annettiin Pohjois-Pohjanmaan ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle ulkomaalaistaustaiselle
opiskelijalle 100 euron stipendi hyvän opiskelumenestyksen ja suomen kielen opiskelun johdosta.
Klubilaiset ilahduttivat myös Koskelan palvelutalon asukkaita palveluaktiviteeteillä ja
joulutervehdyksellä.
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Arne Ritaria muistettiin tammikuussa Oulun sankarivainajien haudoilla olemalla mukana
lippulinnassa oululaisten klubien yhteishankkeena. Klubi oli mukana oululaisten klubien perheille
suunnatussa Kuusisaari-tapahtumassa maaliskuussa. Klubi hoiti tapahtumassa onnenpyörän ja
ylläpitivät nallesairaalaa. Tapahtuma tavoitti arviolta lähes 500 osanottajaa.
Lionsien ns. Hyvän päivän aikana klubin jäsenet tekevät erilaisia palveluaktiviteettejä kuten
ympäristön siivousta, osallistuivat asunnottomien yön tapahtumiin keräten ja lahjottaen tavaraa ja
kutoen villasukkia sekä viemällä lehtiä vanhusten palvelutaloon. Piirin järjestämään
ammuntakilpailuun klubin aktiiviset jäsenet osallistuivat hyvällä menestyksellä.

Kaiken kaikkiaan LC Oulu-Uleåborg on osallistunut 88 erilaiseen palveluaktiviteettiin, kun mukaan
lasketaan koulutukset ja kokoukset, ja käyttänyt niihin 924 tuntia. Klubi on hankkinut varoja 3620,11
euroa ja luovuttanut 2848,70 euroa hyväntekeväisyyteen.

Klubin hallinto 2018-2019
Klubin ensimmäiseksi presidentiksi valittiin perustamiskokouksessa Ulla Karppinen. Klubin
hallituksessa toimi kahdeksan jäsentä: presidentti Ulla Karppinen, 1. varapresidentti Liisa Ketola, II
varapresidentti Eine Pirilä, rahastonhoitaja Auli Korhonen rahastonhoitaja, sihteeri Marja-Leena
Kärkkäinen sihteeri, jäsenjohtaja ja jäsentoimikunnan puheenjohtaja Heli Perätalo, palvelujohtaja
Anneli Alasalmi-Husso ja klubimestarina toimi Eija Kärkkäinen. Hallituksen lisäksi klubissa toimi
jäsentoimikunta, aktiviteettitoimikunta ja avustustoimikunta. Nuorisovaihdon vastaavana toimi
Marja Kinisjärvi ja Lions quest vastaavana Sinikka Korpela.
Tili- ja toiminnantarkastajiksi oli valittu Olli Tapaninen ja Marja-Liisa Pylväs, varalla Raija Seppänen
ja Hannu Kärkkäinen.
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Talousasiat
Toimintakauden alussa avattiin klubille Oulun Osuuspankissa hallinto- ja aktiviteettitilit.
Klubin jäsenmaksun suuruus on ollut 100 euroa. Hallintotilin saldo 30.6. 2019 1148,81 euroa ja
aktiviteetti tilin saldo 30.6.2019 518,92 Tilinpäätöstiedot erillisenä yhteenvetona.

Klubin kokoukset sekä I-piirin ja liiton kokoukset
Klubin hallituksen kokouksia on pidetty kaikkiaan 10 kpl, joista yksi oli ”go to meeting kokous”.
Hallituksen kokouksiin osallistui keskimäärin 6 /8 jäsentä. Klubin kokoukset pidettiin klubi-iltojen
yhteydessä ja niihin osallistui keskimäärin 17/25 jäsentä. Vuosikokoukset pidettiin lokakuussa ja
huhtikuussa. Klubin toimikunnista aktiviteetti-, avustus- ja jäsentoimikunnat pitivät kauden aikana
keskimäärin kaksi kokousta. Klubin jäsenet osallistuivat kaikkiin I-piirissä pidettyihin lohkon
kokouksiin ja aluefoorumeihin.

Huhtikuussa pidettyyn I-piirin vuosikokoukseen osallistui virallisena edustajana 1. varapresidentti
Liisa Ketola ja varalla Heli Perätalo sekä Ulla Karppinen. Klubi sai vuosikokouksessa kiitokseksi ns.
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aktivointikepin ja lokikirjan. Tämän aktivointikepin klubi sääntöjen mukaisesti luovutti kuukauden
kuluessa toiselle

Kalajoella 7-9.6.2019 pidettyyn Lions Liiton vuosikokoukseen osallistui virallisena edustajana
varapresidentti Liisa Ketola ja varalla Irina Lemesheva. Vuosikokoukseen osallistuivat virallisten
edustajien lisäksi Ulla Karppinen. Sauli Karppinen sekä Markku Isojämsä. Tänä ensimmäisenä
toimintavuotenaan klubi sai vuosikokouksiin sääntöjen mukaisesti vain yhden virallisen edustajan,
koska klubi on toiminut alle yhden.

Klubin viestintä

Sisäinen viestintä hoidettiin pääsääntöisesti sähköpostilla ja WhatsApp-viestinnällä.
Klubin fb, Twitter ja Instagram tilit aukaistiin kesällä ja alkusyksystä avattiin www-sivut.
Klubin lahjoituksista tehtiin lehdistötiedotteet. Klubin sisäistä viestintää ohjasi myös keväällä
klubille hyväksyt arvot. Toimintakauden aikana klubin viestintäsihteerinä on toiminut presidentti
Ulla Karppinen.
Muut asiat
Hongmin Tun myötävaikutuksellla klubilaisille tilattiin klubiliivit, joita käytetään eri tilaisuuksissa
klubin brändinä.
Jäsenkehitys
Kauden alkaessa klubin jäsenmäärä oli 27. Kauden aikana yksi jäsen siirtyi LC Helsinki-Finlandia
klubiin ja neljä jäsentä erosi. Kauden lopussa saimme siirtojäsenen LC Ylivieska/Savisilta klubista ja
näin ollen jäsenmäärä kauden lopussa oli 23. Päällimmäisenä eroamisen syynä jäsenet pitivät ajan
puutetta.
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Koulutus ja virkistystoiminta
Klubin varapresidentit, sihteeri, rahastonhoitaja ja jäsenvastaava osallistuivat Lions I -piirin
järjestämään koulutukseen. Lisäksi presidentti, joka toimii I-piirin koulutusvastaavana, järjesti klubin
oman Lions-infon halukkaille jäsenille.
Klubilaisia on osallistunut valtakunnalliseen ja piiritason Lions-työhön. Klubin presidentti Ulla
Karppinen toimii I-piirin koululutusvastaavana, GTL. ja kuuluu myös Lion-lehden
toimitusneuvostoon. Anneli Alasalmi-Husso kutsuttiin piirin ympäristöasioiden neuvottelukuntaan.
Klubilaisia osallistui Oulun vuosikokouksen talkootöihin. Presidentti osallistui päätoimikunnan
työskentelyyn ja johti viestintätoimikuntaa.
Klubin jäseniä on muistettu ruusulla heidän täyttäessä tasavuosia.
Klubi-illoissa järjestettiin mukavia pieni yllätysnumeroita, jotta jäsenet oppisivat tuntemaan
toisensa paremmin. Klubi-iltojen lisäksi klubin viihtyvyyden lisäämiseksi järjestettiin yhteiset
pikkujoulut sekä osa jäsenistä kävi kahdessa eri teatteriesityksessä.

Lopuksi
Klubin toiminta lähti ripeästi käyntiin. Jo perustamiskokouksessa saimme hyvän neuvon
kansainväliseltä varapuheenjohtajalta: ”Järjestäkää yllätyksellisiä kokouksia”. Perustajajäsenistä
yhdeksän oli aiemmin toiminut Lions-järjestössä ja 18 oli täysin uusia. Kevätkaudella korostettiin
klubihengen muodostumista ja sen tapaamiset olivat joka kerta rennompia syksyyn verrattuna.
Erityisen hieno tapa tutustua toisiimme pienemmissä ryhmissä oli ”punainen teekannu”-kutsut,
jotka tavoittivat kaikki klubin jäsenet neljässä eri pienryhmässä. Tämän teekannun saimme
lahjoituksena Charter Night -juhlassamme Lions Liiton puheenjohtajalta Pirkko Vihavaiselta.
Hallituksen vaihtokokouksessa kesäkuussa presidentti Ulla Karppinen luovutti tulevalle presidentille
Liisa Ketolalle klubikaulimen ahkerasta toiminnasta klubin aktiviteettien edistämiseen. Bysiksen
Nuorten työpaja luovutti klubille kesäkuun vaihtokokouksessa oman onnenpyörän, jota voimme
seuraavien kauden tapahtumissa. Onnenpyörän kantokassin ja numeron lahjoittivat Ulla ja Sauli
Karppinen.
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