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Lions Club Kemi on yksi Suomen vanhimmista ja 
Kemi-Tornio alueen vanhin Lions-klubi. LC Kemi on 
osa maailman suurinta palvelujärjestöä, jonka jäsenil-

le on kunnia-asia käyttää vapaa-aikaansa heikompiosaisten 
auttamiseen ja palveluun hyvin asioiden puolesta. Leijonilta 
löytyy talkoohenkeä tunnuslauseemme ”We Serve” edellyt-
tämällä tavalla.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana yleinen innokkuus 
järjestötoimintaa kohtaan on jossain määrin laimentunut. 
Yksi selittävä tekijä on jatkuvasti lisääntyneet tehokkuus-
vaatimukset yhteiskunnassa. Tehokkuus työelämässä jättää 
entistä vähemmän aikaa vapaa-ajan harrastuksille, eikä 
yritysten budjeteissa oteta huomioon varainkeräyshankkei-
ta kuten ennen. Aina kuitenkin löytyy palvelutoiminnasta 
kiinnostuneita henkilöitä ja hyväntekeväisyyttä arvostavia 
tukijoita, jotka auttavat meitä auttamaan.

Alkaneella 2000-luvulla Lions-toiminta elää uudistumisen 
aikaa. Naiset ovat tulleet yhä näkyvämmin mukaan toimin-
taan. Elämämme on aiempaa kansainvälisempää ja helppo-
käyttöinen Internet-pohjainen kommunikaatio on antanut 
myös Lapin leijonille mahdollisuuden ylläpitää Lions-yhte-
yksiä oman toiminta-alueen ja Suomen ulkopuolelle. Nuo-
rimmat jäsenemme edustavat luontevasti työnantajaansa, 
aluettaan, itseään ja lionismia kansainvälisillä forumeilla 
liikkuessaan.

Arvoisat LC Kemin
Ladyt, Veljet ja Ystävät50

Lions-toiminnan perusta säilyy jatkossakin omassa klubissa ja 
omalla lähialueella. Klubitoiminta on aktiivista yhdessäoloa, 
joka tarjoaa oppimiskokemuksia eri aloilta. Jäsenistön am-
matillinen erilaisuus on rikkaus. Lähimmäisiin kohdistuvan 
palvelutyön painopisteet ovat siirtymässä toisaalta vanhus-
työhön ja toisaalta nuoriin, joita mm. Quest-toiminnalla 
pyrimme pitämään erossa huumeista. Lapsiin kohdistamme 
valistusta Turvapäivä-aktiviteetilla. Lionsit palvelevat jatkos-
sakin oman alueensa hyväksi.

Klubimme täyttäessä kunniakkaat 50 vuotta voimme valitta-
en todeta, ettei alkuperäisiä perustajajäseniä ole enää joukos-
samme juhlistamassa syntymäpäivää. Oman klubimme jäse-
nistöstä löytyy kuitenkin useita Lions-aatteelle vihkiytyneitä 
100 %:n aktiivisia veljiä. Kiitokset Teille vuosikymmenten pa-
noksestanne. Lämpimät kiitokset myös tämän juhlajulkaisun 
kirjoittajille sekä yhteisöille, jotka ovat tukeneet meitä vuosien 
varrella ja nyt tämän julkaisun toteuttamisessa.

LC Kemille toivotan keskustelevaa, tekevää ja näkyvää toi-
mintaa vuosiksi eteenpäin.

Hannu Tikkala
Presidentti
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50 vuotta suomalaista lionismia on upea saavutus. Te, 
LC Kemin lionit ja puolisot, olette näiden vuosikym-
menten aikana jättäneet mittavat jäljet maamme lions-

historiaan.

Yli viiden vuosikymmenen aikana suomalaiset leijonat ovat 
palvelleet yhteiskuntaa ja lähimmäisiämme tavalla, jolla 
olemme ansainneet arvostetun aseman kotimaisessa järjestö-
kentässä. Emme saa kuitenkaan takertua menneisyyteemme, 
vaan meidän on ammennettava siitä voimaa ja ponnisteltava 
edelleen kohti parempaa tulevaisuutta.

Palvelutyömme vaatii jatkuvaa kehitystä ja kehittämistä. 
Nykyaika on tuonut mukanaan haasteita, joita emme olisi 
osanneet 10, puhumattakaan 50 vuotta sitten kuvitellakaan. 
Kotiseutumme on laajentunut rajojemme ulkopuolelle ja toi-
mintamuotomme ovat nekin laajentuneet rahallisesta avusta 
ja omin käsin tehtävästä palvelutyöstä ennaltaehkäisevään 
työhön. Erityisesti viime vuosina on avun tarvitsijoiden 
piiriin tullut niitä ryhmiä, joiden kohdalla ennaltaehkäise-

Onnitteluni 50 vuotta täyttävälle 
Lions Club Kemille

vä työ on olennaisen tärkeää. Esimerkiksi Lions Quest ja 
leijonien tekemä huumeidenvastainen työ ovat tällä saralla 
erityisen merkittäviä. Uskallankin väittää, että humanitääri-
sellä toiminnallamme on jatkuvuutta myös vuosikymmeniksi 
eteenpäin. 

Kansainvälisen presidenttimme Clement F. ”Clem” Kusiakin 
teema tällä kaudella on ”Jaa menestys palvellen”, eli hän ke-
hottaa meitä edelleen toimimaan perinteisen tunnuksemme 
”We Serve” mukaisesti.  Tuota tuttua tunnuslausetta te, LC 
Kemin lionit ja puolisot, olette toteuttaneet vuosien varrella 
seutukuntanne apua tarvitsevien hyväksi.

Suomen Lions-liiton ja omasta puolestani onnittelen juhlivaa 
klubia ja toivotan aktiivisia ja menestyksellisiä toimintavuosia 
myös jatkossa.

Timo Heikkilä
puheenjohtaja

Suomen Lions-liitto ry
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50Minulla ja puolisollani Ullalla on suuri ilo ja kunnia 
onnitella klubianne 14.1.2005 merkkipäivän joh-
dosta, täyttäähän klubinne tuolloin toisena L-piirin 

alueella 50 vuotta. Ensimmäinen 50 vuotias LC Rovaniemi, 
joka vuoden 2004 keväällä saavutti tuon iän. LC Rovaniemen 
perustaminen ehti ensimmäisen tusinan joukkoon ollen juuri 
12. klubi. LC Kemin järjestysnumero on 29 ja LC Tornion 
klubin, joka perustettiin myöhemmin eli 1.4.1955, on numero 
24. Oman klubini, LC Pellon, perustaminen ajoittui vuodelle 
1957 ja olimme silloin vielä alle sadan, 96., meitä edellä oli 
Lapissa vielä LC Ivalo 58. ja LC Ylitornio 78.

L-piirissä on siis oltu varsin aktiivisia jälleenrakennuskauden 
jälkeen. Veljet olivat tottuneet tekemään työtä ja talkoohenki 
ynnä lähimmäisten auttaminen oli heillä verissä. Sitä samaa 
henkeä toivoisi vielä tänäänkin löytyvän enenevässä määrin 
klubeissa ja leijonissa.

Suomen Lions liittohan täyttää samana vuonna 55 vuotta 
kuin sen ensimmäinen klubikin, LC Helsinki-Helsingfors. 
Teidän vuonna 1955 perustettiin 25 uutta klubia. Vuoden 
1959 lopulla oli klubien määrä 135. 1960-luvun päättyessä 
jo 495 uutta, 1970-luvulla chartattiin 200 lisää ja 1980-luvun 
päättyessä klubien määrä oli 830, 1990-luku lisäsi määrää 
enää 92:lla.

Kaksituhattaluku onkin sitten suurta naisklubien perustamis-
aikaa ja saatiinhan liiton johtoonkin ensimmäinen nainen, 
Marja-Leena Knuutinen Turusta, kaudelle 2003-2004.

LC Kemi 50 vuotta5050

Kemissä on tällä hetkellä neljä toimivaa miesklubia ja uskoi-
sin, että potentiaaliset mahdollisuudet olisi vielä yhdelle nai-
sista muodostettavalle klubille. Olen omalta osaltani valmis 
auttamaan kaikin keinoin asiassa…

Lopuksi toivotan mitä parhainta juhlavuotta kaikille klubi-
virkailijoille ja –veljille, menestystä ja mielekästä toimintaa ja 
yhdessä olemista hyvien asioiden puolesta.

DG Armas Kristo

LC Kemin veljeskunta 1980-luvulla
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Kemin kaupunki esittää 50-vuotiaalle Lions Club 
Kemille kunnioittavan tervehdyksensä. Samalla 
kii tämme pitkäaikaisesta ja hyvästä yhteistyöstä ja 

arvokkaasta panoksestanne Kemin ja Meri-Lapin kehittämi-
sessä. LC Kemi on vuosikymmenten aikana ollut monella 
tapaa mukana kehittämässä kaupunkimme elinkeinoelämää, 
koulutusta, kulttuuria ja erilaisia palveluja. Esimerkkinä so-
siaalisesta työstänne, aktiviteeteistä, joissa panoksenne on 
erityisen näkyvää ovat ”Punainen sulka”, ”Turvapäivä”  ja 
huumeiden vastainen työ.

Kaupunki on pyrkinyt kannustamaan toimintaanne rakenta-
essanne nuorten yhteyksiä eri puolille maailmaa. Kemiläis-
ten lisäksi teillä ollut mukana toimijoita myös lähikunnista 
Meri-Lapin alueelta, mikä on viitoittanut tietä laajemmal-

Kaaren keskiön merkittävät
vuosikymmenet

lekin seutukuntayhteistyölle. Matkustaessanne eri puolilla 
maailmaan te ja nuoret olette samalla toimineet kaupungin 
suurlähettiläinä ja viestin viejinä. Tämä on aidointa, parasta ja 
halvinta, tärkeintä viestiä kotikaupungista - Lumen ja meren 
Kemistä -  puunjalostuksen, huipputeknologian ja kulttuurin 
kaupungista.  Lämmin kiitos siitä. 

Toivotamme 50-vuotiaalle LC Kemille
onnea ja menestystä.

Kalervo Ukkola
Kaupunginjohtaja

Kemin kaupungin kuvapankki.
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Otteita
Pohjolan
Sanomista 
14.1.1955.
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40-vuotisjuhlan tiimoilta

J uhlatoimikuntaan nimitettiin alun perin Rolf Henriksson 
pj, Kyösti Helme, Pentti Voutilainen ja Hannu Prykäri. 
Myöhemmin toimikuntaa vahvistettiin veljillä Pekka

  Mäntynen (presidentti juhlavuonna), Timo Korhonen, 
Timo Partanen (sihteeri juhlavuonna) ja Kalevi Nivala.

Syksyllä 1994 paneuduttiin valmisteluihin tosimielessä. Juhla-
päiväksi oli sovittu 14.1.1995. Toimikunnan tehtävät jaettiin 
kahtia – juhlajulkaisusta vastaava ja varsinaisesta ohjelmasta 
huolehtiva. Ilmoitusten hankinta käynnistyi ja juhlaan liit-
tyvät käytännön toimenpiteet kartoitettiin ja pantiin aluille. 
Kokouksia pidettiin kaikkiaan kymmenkunta.

Juhlatoimikunnan loppukokouksessa 6.4.1995 todettiin seu-
raavaa: Juhla toteutui suunnitelmien mukaan klubin omassa 
piirissä. Perustajajäsenistä Junno Laanti muisti sähkeellä kuin 
myös liiton pj. Aaro Kiuru. Kummiklubeista olivat iltajuhlas-
sa paikalla edustajiensa kautta perustaja LC-Rovaniemi sekä 

kummit LC Keminmaa, LC Kemi/Sauvosaari, LC Tervola ja 
LC Kemi/Perämeri. ”Sokerina pohjalla PK Martti Kotiranta 
ja Lady Sanni”.

Julkaisu toimitettiin ja painettiin mahdollisimman vähin kus-
tannuksin. Näin varmistettiin lahjoituksiin suunnitellut varat. 
Lahjoituksina jaettiin 17 500 markkaa.

Seppelpartion käynti kemiläisten perustajajäsenten haudoilla, 
juhlakokous sekä iltajuhla sujuivat käsikirjoituksen mukaan.

Toimikunnan loppukeskustelussa todettiin 40-vuotisjuhlan 
onnistuneen hyvin, eikä juuri mitään olennaista olisi tarvin-
nut tehdä toisin. Asetetut tavoitteet toteutuivat – palautteena 
hyvä mieli ja katse luottavaisesti kohti 50-vuotisjuhlaa.

Pekka Mäntynen
40-vuotisjuhlavuoden presidentti

Piirikuvernööri Matti Kotiranta (oik.) LC-Kemin presidentti 1994–1995 Pekka Mäntynen.
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50ADR -  Haanpää Oy
-  Pohjoismaiden suurin nestemäisten kemikaalien kuljetusliike

ADR-Haanpää Oy:stä on viidessä vuosikymmenessä 
kehittynyt Pohjoismaiden suurin ja eräs Euroopan 
suurimmista nestemäisiä, luokiteltuja ja luokittele-

mattomia kemikaaleja kuljettavista yrityksistä. 

Yrityksen perustaja, tänä vuonna 80 vuotta täyttänyt Jussi 
Haanpää, muutti sotien jälkeen perheineen Haapavedeltä 
Ouluun. Hän osti ensimmäisen kuorma-autonsa vuonna 
1949, suorittaen puutavaran kuljetuksia, kuten suurin osa 
tuon aikakauden kuljetusyrittäjistä. 

Noista alkuajoista on perheyrityksen kasvu nykyisiin mittoi-
hin ollut monien ja taas monien sattumien summa. Kuljetus-
liikkeeseen haettiin alusta alkaen luonnollista kasvupohjaa. 
Kappaletavarakuljetuksiin erikoistunutta kalustoa oli jo useita 
siinä vaiheessa, kun vuonna 1968 yritykseen hankittiin ensim-
mäinen säiliöauto, jolla suoritettiin Kesoilin polttoaineiden 
kuljetuksia. 

Kun perheen lapset tulivat 60-luvulla ja 70-luvun alkupuolella 
tiiviisti mukaan kuljetusyritystoimintaan, alkoi yrityksen koko 
yritysostojen kautta entisestään kasvaa. Vuonna 1976 ostettiin 
Kuivaniemestä kuljetusliike Eino Herva, joka oli suorittanut 
Oulu Oy:n kemikaalikuljetuksia kolmella autolla. Kaikkiaan 
yrityksellä oli tuossa vaiheessa 11 ajoneuvoyksikköä. Tästä 
alkoi yrityksen asteittainen erikoistuminen kemikaalien ja 
muiden vaarallisten aineiden kuljetuksiin, ja entistä rahti-
puolen kalustoa ryhdyttiin muuttamaan säiliöliikenteeseen 
sopivaksi.

Jo vuonna 1971 aloitettiin yhtiön ulkomaan kuljetukset, 
jotka suuntautuivat Manner-Eurooppaan. Ruotsin liikenne 
oli tuossa vaiheessa jo vahvasti mukana kuvioissa.  Tämän 
jälkeen yhtiö laajeni yritysostoin, koska tuohon aikaan 
voimassa olleiden liikennelupasäädösten johdosta ei uusien 
lupien saaminen ollut itsestään selvää. Yritysten ostaminen 
oli lähes ainoa tapa laajentaa yrityksen toimintaa.

Kansainvälinen liikenne laajentui myös nopeasti ja vuonna 
1981 perustettiin ulkomaan liikennettä varten erillinen yhtiö 
nimeltään Veljekset Haanpää Oy. Tällainen nopea laajen-
tuminen oli perusteltua, koska toimeksiantoja oli riittävästi 
tarjolla. Jo vuonna 1986 perustettiin Haanpään Kuljetus Oy 

ja hallintoyhtiö Haanpää Yhtymä Oy. Lisäksi 80-luvulla 
tehtiin kaikkiaan 12 pienempää yritysostoa, joilla yhtiön 
haltuun siirtyi erityisesti nestemäisiä kemikaaleja kuljettavia 
yhtiöitä. Kaikissa tehdyissä yrityskaupoissa oli yksiselitteisesti 
kysymys liiketaloudellisista periaatteista ja halusta erikoistua 
kemikaalien kuljetuksiin. Laajentumalla tehostettiin myös toi-
mintaa entisestään ja parannettiin samalla asiakaspalvelua.

Vuosi 1996 merkitsi Haanpää-Yhtymälle uuden aikakauden 
alkamista. Koska kansainvälinen liikenne oli tuossa vaiheessa 
jo suhteellisen laajaa, edellytti lisälaajentuminen täydentävän 
kapasiteetin hankkimista. Yritys osti tuossa vaiheessa Ruot-
sista seitsemän auton kuljetusliikkeen.

Hiukan aiemmin oli perustettu Saksaan Haanpää Yhtymä 
GmbH –niminen yhtiö, jotta yhtiö kykeni liittymään mukaan 
kaikki EU-maat kattavaan säiliökuljetusalan markkinointi-, 
yhteistyö- ja edunvalvontajärjestöön nimeltään TANKCEU. 
Myös Viroon on perustettu 90-luvun lopulla Haanpää Oü 
-niminen yhtiö, joka hoitaa kaiken Skandinavian maiden ja 
Manner-Euroopan välisen sekä itäisen Euroopan liikenteen. 
Virossa on tällä hetkellä yli 50 autoa.

Sattumien kautta tuli vuonna 1998 tietoon, että Ruotsin suu-
rin ADR kuljetuksia suorittava kuljetusliike ADR-Transport 
Ab oli myynnissä. Haanpään tarjous johti neuvottelujen 
jälkeen vuonna 1999 yrityskauppaan. Tämän kaupan myötä 
yritys sai vankan jalansijan myös Tanskaan ja Norjaan. Ruot-
sin kauppojen yhteydessä tuli perustettavaksi ADR-Haanpää 
Oy, josta ryhdyttiin muokkaaman konsernin emoyhtiötä.

Yrityskaupat jatkuivat vuonna 2000, kun ostettiin Sinkko-
ryhmä Lappeenrannasta sekä Kuljetus Veli Nikkilä Valkea-
koskelta. Vuonna 2001 ostettiin vielä T. Haapa OY Kemistä 
ja LB-Trans Ab Ruotsista.

Tuorein vaihe kehityksessä on, että kesäkuussa 2004 ostettiin 
vielä Viinikka Oy Kokemäeltä. Tänä vuonna on perustettu 
myös yhtiö Pietariin, koska Venäjän markkinat on nähty tule-
vaisuuden potentiaaliksi. Samoin konserniin kuuluva Tornion 
Kuljetus ja Huolinta Oy siirtyi Kemiin vastamaan kontti- ja 
kappaletavarakuljetuksista käyttäen myös TKH-Logistics 
nimeä markkinoinnissaan.

Kaikkien yritysostojen ja laajentumistoimenpitei-
den tavoitteena on ollut mahdollisimman laaja 
tavaravirtojen optimointi ja paluukuormien hyö-
dyntäminen. Samalla yhtiö on kasvanut suureksi 
tekijäksi kemikaalikuljetuksissa koko Euroopan 
alueella ja näin yhtiö voi tarjota kokonaislogis-
tisia palveluitaan kansainvälisille kemikaali- ja 
paperiyhtiöille.

Yhtiö liikennöi tänään yli 500 ajoneuvoyhdistel-
mällä ja työllistää yli 1000 henkilöä. Vuositasolla 
kuljetetaan n. 250 000 kuormaa ja yhtiön ensi 
vuoden liikevaihdoksi on budjetoitu 130 M €.
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50Stora Enso kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuus-
yhtiöihin. Yhtiön päätuotteet ovat paino- ja hienopa-
perit, pakkauskartongit sekä puutuotteet ja liikevaihto 

12,2 miljardia euroa vuonna 2003. Konsernin palveluksessa 
on noin 44 000 henkilöä yli 40 maassa viidellä mantereella. 

Stora Enson vuotuinen tuotantokapasiteetti on 15,7 miljoonaa 
tonnia paperia ja kartonkia sekä 7,4 miljoonaa kuutiometriä 
sahattuja puutuotteita. Sahatuista puutuotteista 2,8 miljoonaa 
kuutiometriä on jatkojalosteita. Yhtiön osakkeet noteerataan 
Helsingin, New Yorkin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. 

Stora Enson pääasialliset asiakkaat ovat yrityksiä. Konsernil-
la on maailmanlaajuinen myynti- ja markkinointiverkosto, 
minkä ansiosta asiakkaita pystytään palvelemaan paikallises-
ti. Asiakkaita ovat suuret ja pienet kustantamot, painotalot 
ja tukkurit sekä pakkaus-, puusepän- ja rakennusteollisuus 
kaikkialla maailmassa. Päämarkkina-alueita ovat Eurooppa, 
Pohjois-Amerikka ja Aasia. Konsernilla on tuotantoa Euroo-
passa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Sen nykyaikaiset tuo-
tantoyksiköt sekä raaka-ainehankinnan, energiantuotannon 
ja tuotantoprosessien tehokas integraatio takaavat toiminnan 
jatkuvuuden. 

Stora Enso on sitoutunut kehittämään liiketoimintaansa 
ekologisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti yhä kestä-
vämpään suuntaan. Sitoutuminen ilmenee konsernin arvoissa 
sekä sen tunnustusta saaneessa ympäristöä ja yhteiskunnallis-
ta vastuuta koskevassa politiikassa. Stora Enso on valittu Dow 
Jonesin kestävän kehityksen DJSI World sekä DJSI STOXX 
-indekseihin niiden perustamisesta vuodesta 1999 lähtien. 
Tässä kestävän kehityksen vertailussa Stora Enso arvioitiin 
metsäteollisuusyhtiöistä parhaimmaksi vuonna 2003. Stora 
Enso on mukana myös FTSE4Good-indeksissä. 

Stora Enso
viidellä mantereella50

Miljoona tonnia paperia Veitsiluodosta

Veitsiluodon tehtaat sai alkunsa 1922 Metsähallituksen sahas-
ta. Tänään Stora Enson Veitsiluodon tehtaat on miljoonan 
tonnin kapasiteetillaan merkittävä paino- ja hienopapereiden 
tuottaja. Oma sellutehdas valmistaa vuosittain 365 000 tonnia 
sellua hienopaperikoneiden raaka-aineeksi, ja Euroopan suu-
rimpiin lukeutuva arkittamo pystyy arkittamaan toimistopa-
pereita neljällä arkkileikkurilla yhteensä 370 000 tonnia vuo-
dessa. Veitsiluodon saha tuottaa mäntysahatavaraa 290 000 
kuutiometriä vuodessa. Veitsiluodon tehtaiden tuotteista yli 
90 prosenttia menee vientiin. Tehtaiden henkilöstömäärä on 
1500.
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50 vuoden ajalta

Ladyt ovat toimineet yhtä pitkään kuin LC-Kemikin. Kun  
te veljet olette nyt saavuttaneet miehen iän, me ladytkin 
olemme kypsyneet vuosien myötä kuin hyvä viini…

Omalta osaltamme olemme kantaneet kortemme kekoon va-
rainkeruuseenne. Tuotolla on ilahdutettu mm. päiväkoteja, 
koulujen stipendirahastoja, partiotoimintaa sekä vanhustyö-
tä. Teille veljille olemme antaneet sekä henkistä että taloudel-
lista tukea toimintaanne.

Vuosien mittaan olemme omalla joukolla tutustuneet lähialu-
een yrityksiin ja laitoksiin. Olemme kohentaneet kuntoamme 
sauvakävellen, vastatanssien ja keilaten. Olemme tutustuneet 
itsepuolustuksen saloihin. Ulkonäköämme olemme vaalineet 
mm. kauneuden- ja jalkojenhoitoillassa, muotinäytöksessä ja 
kampaamotapahtumassa. Elämän mystistä puolta pääsim-
me raottamaan tarotin ja numerologian kautta. Vierailimme 
yhdeksännessä Lumilinnassa piirikuvernöörin lady Raija 
Väreen seurana. Kuten huomaatte, mottomme on: nauru 
pidentää ikää ja vierivä kivi ei sammaloidu!

Vuotuisia yhteisiä tapahtumia veljien kanssa ovat olleet 
railakkaat kevät- ja pikkujoulujuhlamme sekä liittokoko-
ukset eri puolilla Suomea. Olemme viettäneet myös muita 
mieleenpainuvia iltoja; Tervolan varikolle pääsimme veljien 
”siivellä” kuten myös Lapin Kullalle. Jokaisella meillä on 
myös nimikkomänty, kun istutimme Kuivanuoron ”Leijo-
nametsää” ja evästyksestähän huolehdimme – luonnollisesti 
– me ladyt. Pasin ja Pirjon inventaariossa olemme olleet 
mukana kartuttamassa veljien tiliä ja notkistamassa jäse-
niämme. Yhteispelillähän se sujuu!!!

Toimintamme on ollut yhtä vaihtelevaa kuin joukkommekin. 
Innostus ja aktiivisuus on toki erilaista eri vuosina, mutta 
ladyjen liekki ei koskaan kokonaan sammu! Ei varmasti 
tulevina 50 vuotenakaan!

muisteluissa mukana ladyt
Marjatta, Riitta ja Päivi
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M-realin tytäryhtiö  Kemiart Liners on maailman joh-
tava päällystettyjen valkopintaisten lainereiden val-
mistaja. Kemiart-lainerit ovat tunnettuja korkeasta 

ja tasaisesta laadustaan ja erinomaisesta painettavuudestaan. 
Niitä käytetään aaltopahvin pintalainerina korkealuokkaisissa  
kuluttaja- ja myymäläpakkauksissa. 

Kemiartin tuoteperheeseen kuuluvat Kemiart Graph, Kemiart 
Lite ja Kemiart Brite. Kemiart-lainereille pystytään toistamaan 
merkki- eli brändituotteiden ilme ja värit muuntumattomina 
painokerrasta toiseen. Merkittävimmät loppukäyttöalueet 
ovat kestokulutushyödykepakkaukset, juomapakkaukset 
(olut, virvoitusjuomat, viini) sekä ruokapakkaukset (jalosteet, 
tuoreet hedelmät ja vihannekset).

Kemiart Liners50

Tehtaalla on tiukka laatujärjestelmä, joka perustuu säännöl-
liseen testaamiseen ja valmistuksenaikaiseen laadunvalvon-
taan. Tästä takeena ovat  ISO 9001-, ISO 14001- ja HACCP-
laatusertifi kaatit.

Kemiart Linersin henkilöstöön kuuluu 100 työntekijää ja 50 
toimihenkilöä. Henkilöstön koulutus on jatkuvaa, haluamme 
ylläpitää korkeaa ammattitaidon tasoa. Huomiota kiinnite-
tään niin ympäristön- kuin työsuojeluunkin; koko henkilöstö 
suoritti kuluvana vuonna työsuojelupassin.

Kemiartin tuotteita edustaa maailmanlaajuinen M-real inter-
nationalin myyntikonttoreiden verkosto. Suurimmat  markki-
na-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Vuonna 2003 
Kemiart Linersin liikevaihto oli 215,8 Meur.

12
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Kun lioneilla tulee mahdolliseksi esim. matkojen yhte-
ydessä, kannattaa ottaa yhteyttä vieraspaikkakunnan 
klubiin. Näin olen vuosien varrella muutamia kertoja 

tehnyt. Pohjan Mieslaulajien Tanskan matkan yhteydessä ta-
pasimme 20.5.2004 Kemin ystävyyskaupungin Ringköbingin 
lioneita. Siitä oheinen valokuva. Tavatut veljet: Jens Peter Pe-
tersen, Leif Glintborg, Per Grosboel, Viggo Hvidberg ja Claus 
Dalgaard. Näistä ensiksi mainitun olin tavannut aikaisemmin-
kin v. 1981. Muistoksi luovutimme L-piirin pöytästandaarin ja 
pinssit. Meille annettiin isäntäklubin pöytästandaarit.

Keskustelimme klubiemme toiminnasta ja aktiviteeteista. 
Heillä oli mm. ”Divari-aktiviteetti”, siis kerättiin vanhoja 
kirjoja ja painotuotteita. Niitä sitten myytiin kerran vuodessa 
paikkakunnan markkinatapahtuman yhteydessä. Oli kuulem-
ma hyvin tuottoisaa.Tapaaminen oli mukava ja tanskalaiseen 
tapaan isäntämme huolehtivat illan tarjoilusta.

Tilaisuus oli siinäkin mielessä antoisa, että lohkomme klu-
beista neljä oli edustettuna. Mikko Alatolonen LC Tervola, 
Heikki Koivisto LC Kemi-Meripuisto, Saara ja Viljo Veijola 
LC Simo sekä Timo Korhonen LC Kemi. Lisäksi tapaamista 
oli aktiivisesti alulle saattamassa veli Kullervo Brusila.

Toinen tapaaminen, joka on erityisesti jäänyt mieleen onnistui 
v. 1987 Kanadassa. Olimme silloinkin Pohjan Mieslaulajien 
matkalla ja järjestin tapaamisen Arne Ritarin kanssa. Hän otti 
meidät ystävällisesti vastaan leidinsä kanssa. Keskustelimme 
tottakai LIONS-asioista puolin ja toisin. Kerroimme, miten 

 Lions-tapaamisista
kotikaupungin ulkopuolella

hänen nimikkokilpi kiertää L-piirissä ja muistelimme joitakin 
ryöstöretkiämme. Mr. Ritari muisti kyllä heti, että kilpi kiertää 
juuri meidän piirissä. Hän oli myös kiinnostunut yleisistäkin 
Suomen ajankohtaisista tapahtumista.

Yhteystiedot piti 1980-luvulla hankkia esim. piirikuvernöö-
rin kautta kansainvälisestä luettelosta. Nyt Internet-aikana on 
helppo hakea vierailupaikkakunnan klubin ajantasatiedot-on 
kotisivut-ja esim. sähköpostitse on kätevä ottaa ensimmäiset 
yhteydet. 
                                                                                           

         Timo Korhonen

50
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Arne Ritari toi Lionismin Suomeen vuonna 1950, jol-

loin Suomen ensimmäinen klubi perustettiin Helsin-
kiin. Hänen nimeään kantava Arne Ritari –säätiö on 

Suomen leijonien vuonna 1986 perustama säätiö, joka tukee 
klubien, piirien ja liiton aktiviteetteja ja muutakin lionstoimin-
taa. Säätiö kartuttaa varojaan ottamalla vastaan lahjoituksia 
etupäässä adressi- ja ritarimaksujen kautta. Apurahoilla säätiö 
tukee klubien palveluaktiviteetteja.

Ritarin kilpi
Arne Ritari oli hyvin perillä siitä, miten klubikokoukset 
saadaan toimiviksi ja osanotto korkeaksi. Oman klubin ulko-
puolisten yhteyksien lisäämiseksi hän ideoi klubivierailuihin 
kannustavan ryöstötoiminnan, josta löytyy toimivat esimerkit 
ainakin Tampereen alueelta ja meiltä Lapista.

Tampereen suunnalle Arne Ritari lahjoitti Tiuku-kellon alu-
een klubien kilpailtavaksi. Tampereen alueen Tiuku kilisee 
yhä vuodesta 1963 alkaen, jolloin silloinen piirikuvernööri 
Allan Noroila laati sille yhä voimassaolevat säännöt. Tiukua 
ei voi ryöstää jos sitä hallussaan pitävän klubin kokouksen 
osanottoprosentti on 100.

Vuonna 1964 Arne Ritari lahjoitti Lapin läänin klubien 
kilpailtavaksi kilven, Ritarin Kilven. Myös Kilpi on ryös-
tettävissä toiselta klubilta vierailemalla Kilpeä hallussaan 
pitävän klubin kokouksessa. Kilven saa mukaansa se klubi, 
jonka ryöstömatka (km) kerrottuna osanottajien klubilaisten 
lukumäärällä on suurin. Kilven sääntöihin on tehty vuosien 
varrella täsmennyksiä.

Kyösti Helme

LC-Kemi on harrastanut monenlaisia aktiviteetteja ar-
pajaisista metsänistututuksiin. Aikana ennen omaa jä-
senyyttäni (v 77) veikattiin talvikauden jälkeen Kemin 

Ajokseen kevään ensimmäisenä laivan tulopäivää. Kun Ajok-
sen satamaa alettiin pitää läpi talven auki, siirryttiin arpomaan 
rahtilaivamatkoja Kemistä  Lontooseen. Kantavana voimana 
tässä oli edesmennyt veljemme Rolf Henriksson. Rolfi n jäätyä 
eläkkeelle tämä aktiviteetti loppui.

80-luvun lopulla olivat vuorossa joulukuusi- ja lyhdeaktivi-
teettit. Ensin mainitussa kuusten hankkijana oli   edesmennyt 
veljemme Martti Määttä. Kuuset ostettiin Ylitorniolta.  Eräs 
metsäammattilainen keräsi kuusen latvuksia hakkuutyömailta 
lauhalla säällä ja sitoi ne kynttilänmallisiksi paketeiksi. Kuuset 
haettiin sitten Ylitorniolta veljiemme autoilla. Kuusten myynti 
hoidettiin veljien toimesta etukäteen myyntilistoilla. Kuuset 
olivat hyvin suosittuja, koska ne kuljetettiin tilaajille suoraan 
kotiin ja ne oli helppo asentaa kuusen jalkaan soukan muoton-
sa takia. Kuuset palasivat oikeaan muotoon, kun side otettiin 
pois ja kuusi suli sisällä. Jakelun joulun alla suorittivat veljet 
omilla autoillaan ja peräkärryillään. Kuusten kerääjän kuoltua 
yritimme saada uutta toimittajaa, mutta se epäonnistui. Kuu-
set eivät olleet entisenkaltaisia.

Lyhdeaktiviteetti alkoi veljemme Pentti Lahdenperän toimes-
ta jo keväisin, kun hän ryhtyi viljelemään kauraa kotitilansa 

Muistoja aktiviteeteista
vuosien varrelta

(kesämökkinsä) mailla. Syksyisin osa veljistä kävi leikkaamas-
sa kauraa ja sitomassa ne lyhteiksi. Joulun alla Ladyt myivät 
niitä mm Sokoksen tiloissa.

90-luvun puolivälissä istutimme hehtaarikaupalla ”Leijona 
metsää” Kemin Kuivanuorossa.  Metsä-Botnia oli ottanut 
mailtaan kiviaineksia aikojen saatossa investointeihinsa 
ja viimeisimmän luvan ehdoissa oli alueen maisemointi 
vaatimuksena. Vastasin tuohon aikaan rakennustoimin-
nasta Metsä-Botnian Kemin tehtaalla ja näin ollen myös 
soranotosta. Tähän maisemointiin liittyi myös metsän is-
tutus. Edesmennyt veljemme Timo Partanen toimi tuolloin 
Metsä-Botniassa metsänhoitajana ja tässä ominaisuudessa 
hän hankki tarvittavat taimet ja Metsähoitoyhdistykseltä 
saimme istutusvälineet käyttöömme. Työtä tehtiin veljien ja 
ladyjen  toimesta syyskesällä 1994 ja keväällä 1995 useina 
iltoina. Työtunteja kertyi yhteensä 450 h. Istutettavia puita 
olivat mänty, rauduskoivu ja lehtikuusi. Jotkut lehtikuuset 
kasvanevat joillakin lähiseudun pihoillakin nykyään.

Kerran suoritetuista aktiviteeteista mainittakoon muiden ke-
miläisten klubien kanssa suoritetut ” Eteläratakadun Poppeli-
kujan” istutus ja taistelumuistomerkin kunnostus Jungossa.

Hannu Prykäri
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Joskus 1990-luvun loppupuolella LC Kemi päätti lähteä 
Rovaniemelle ryöstämään Arne Ritarin lahjoittamaan 
Kilpeä. Oli myöhäissyksyn pimenevä pakkasilta, kun

 lähdettiin liikkeelle Kemistä.

Veli Ahti Mäntylän oli järjestänyt käyttöömme amerikkalais-
tyyppisen umpiauton, johon sopivasti mahtui vajaa kymme-
nen henkilöä. Auton sivuikkunat olivat ryöstöretken salaiseen 
valmisteluun ja tunnelmaan sopivasti mustanpuhuvat. Auton 
varusteisiin kuului myös ulkopuolinen kuljettaja. Pääjoukkoa 
täydensi vielä henkilöautollinen klubiveljiä.

Ryöstöretken tunnelma oli alusta asti korkealla. Mukaan oli 
otettu asianmukainen varustus pakattuna ns. ryöstösalkkuun. 
Aivan riittävä ei varustus kuitenkaan ollut, koska Tervolassa 
tuli eteen ennalta suunnittelematon varikkopysähdys. Siihen 
meillä oli onneksi hyvin aikaa. 

Pikkukengissä ja -takeissa sukelsimme pakkaseen ja ostoksille. 
Tarkempia tuoteanalyysejä tekemään jääneet veljet Haapa ja 
Tikkala viivähtivät muita kauemmin puodissa. Kun he sitten 
hyvillä mielin palasivat pihalle, oli hämmästys melkoinen kun 
autot olivat häipyneet. Siinä sitä seisottiin hölmistyneenä. 

Matkapuhelin tavoitti etenemään lähteneet veljet. Lämpöisen 
auton odottelu tuntui ikuisuudelta muovikassit avokäsissä, 
pää paljaana, yllä tähtitaivas ja alla jäinen huoltamon piha. 
Umpiauton sisätilat tuntuivat ihanan trooppisilta, kun sinne 
viimein päästiin. Lämpötila kohosi entisestään kun tässä 
vaiheessa katsottiin kelloa. Enää ei ollut jäljellä ylimääräistä 
aikamarginaalia, vaan ajoissa ehtiminen alkoi tuntua tiukalta. 
Ylinopeuksiinkaan ei oikein voinut sortua, sille kun ei ollut 
klubimme virkaveljin lupaa. Pakon edessä peruutimme kaikki 
jaloittelu- tms. tauot.

Kun Pohjanhovi saatiin näkökenttään, aikaa oli kokouksen 
alkuun oli alle 5 minuuttia. Kenelläkään ei ollut tarkempaa 

Aina roiskuu kun ryöstetään

tietoa kokoustilasta, joten hajaannuimme ulko-ovelta – osa 
etsimään kokoustilaa ja osa miestenhuonetta.

Allekirjoittanut sattui ensimmäisenä astumaan oikeaan koko-
ushuoneeseen. Ilmoittautuminen saattoi tapahtua minuutin 
myöhässä mutta ehdottomasti ennen kuin klubipresidentti 
oli nuijankopautuksella avannut kokouksen. Kun LC Kemin 
väki pikkuhiljaa löysi kokoustilan, alkoi kilpakumppaneiden 
suunnalta kuulua jupinaa. Meidät meinattiin myöhästyneinä 
pelata pois kisasta.

Jossain kokouksen vaiheessa tingattiin oikein asianajajavoi-
min LC Kemin oikeudesta osallistua ryöstöön. Vastapuolel-
lamme väitteli erityisesti LC Pellon rosvojoukko, johtajanaan 
Armas Kristo. Lopulta Kemi hyväksyttiin, mutta kisailu jatkui 
pisteenlaskussa. Kilpi oli kahden kauppa – Pellosta ja Kemistä 
laskettiin kilometrejä sekä päälukua. Veljellisessä väittelyssä 
omat kilometrit venyivät ja kilpakumppanin epäiltiin ajaneen 
Kittilän kautta. Lopputuloksena oli tasapisteet!

Vasta ratkaisevan arvan jälkeen ryöstö kääntyi LC Kemin 
voitoksi. Tämän jälkeen syötiin ja tehtiin tuttavuutta vierai-
den klubien Lioneihin. Mieleen jäi silloin vielä harvinainen 
naisklubi ja sen edustajat. Aika kului nopeasti ja kotimatkalle 
lähtö tuntui tulevan tarpeettoman aikaisin. Voitokkaan ryös-
töretken paluumatka oli sopivasti riehakas ottaen kuitenkin 
huomioon seuraavan arkiaamun velvollisuudet.

Sen tästä reissusta voi oppia, että aikaa on varattava riittävästi 
sekä ryöstömatkaa että perillä oloa varten. Toisaalta ryöstö-
retkelle lähtemiselle ei kannata asettaa korkeita kriteereitä, 
hätäisesti suunnitellenkin voi onnistua. Ryöstöreissu on 
mukava myös silloin kun Kilpi ei tule mukaan. Yhteiset akti-
viteetit kohottavat yhteishenkeä ja tuovat vilkasta keskustelua 
seuraaviin klubikokouksiin.

Hannu Tikkala

50

Kuvassa veljet Hannu Mäntynen, Kari Uimaniemi, Jukka Rahtu ja Pasi Drushinin.
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opettajien kasvatustyön tukena 

”Miten rohkaisemme lapsia yrittämään parastaan? Meidän 
on opetettava heille muutakin kuin pääkaupunkien nimet 
tai kertotaulut. Meidän on myös ohjattava heitä kunnioit-
tamaan itseään ja toisiaan sekä sitoutumaan perheisiinsä, 
myönteisiin toverisuhteisiin, kouluun, lähiyhteisöön sekä 
laajempaan yhteiskuntaan. Lapset tarvitsevat itseluottamus-
ta, joka rakentuu heidän vahvuuksiensa pohjalle. Heidän on 
osattava käsitellä tunteitaan ja asettaa tavoitteita elämälleen. 
Aikuisten on annettava lapsille sekä tietoja että taitoja, jotka 
auttavat heitä valitsemaan terveen ja päihteettömän elämän.” 

Näillä kasvattavilla sanoilla Lions Quest -koulutusohjelma 
toivottaa opettajat ja kasvattajat koulutukseensa, jonka taus-
talta löytyy lähes poikkeuksetta jokin paikallinen Lions Klubi. 
Itse sain kunnian osallistua kemiläisen Lions-toiminnan tu-
kemana Lions Quest -koulutukseen syksyllä 2002. Lukuisat 
opintoreissut läpikäyneenä odotukset kaksipäiväiselle koulu-
tukselle eivät olleet kovinkaan korkeat, mutta ilokseni sain 
yllättyä positiivisesti. Koulutuksen ilmapiiri oli heti avaussa-
noista lähtien positiivinen ja turvallinen. Toiminta kahden 
päivän kuluessa korosti luottamusta ja positiivista ajatusmaa-
ilmaa joka opettajan kautta välittyisi itse kasvatustilanteessa 
oppilaisiin. Kurssin aikana tutustuimme ohjelmien sisältöihin 
sekä niihin työtapoihin, joilla pyrimme antamaan lapselle ja 
nuorelle sellaiset elämisen taidot, että hän kykenisi ottamaan 
vastuuta sekä itsestään että myös toisista ihmisistä.

Ohjelma voidaan kiteyttää kolmeen perusarvoon:
1) Arvosta itseäsi
2) Kunnioita toista
3) Ota vastuuta omasta käyttäytymisestäsi ja päätöksistäsi

Lions Quest -kurssin tavoitteet
– tutkitaan keinoja lasten ja nuorten ohjaamiseen vahvoiksi, 

vastuuntuntoisiksi ja terveiksi ihmisiksi
– havaitaan, miten Lions Quest -ohjelmat vastaavat nuorten 

terveen kasvun tukemisen ja riskikäyttäytymisen ennalta-
ehkäisyn pääperiaatteisiin

– ymmärretään ja koetaan ohjelman osatekijöitä ja materi-
aalia

– valmistaudutaan ohjelman käyttämiseen luokassa, lapsi- 
tai nuorisoryhmässä ja kouluyhteisössä

Loppuun lainaan psykologian professori Liisa Keltikangas-
Järvisen kuvauksen hyvästä itsetunnosta.
 
Hyvä itsetunto on:
– tunnetta siitä, että olen hyvä
– itseluottamusta ja itsensä arvostamista
– oman elämän näkemistä arvokkaana ja ainutkertaisena
– kykyä arvostaa muita ihmisiä
– itsenäisyyttä oman elämän ratkaisuissa ja riippumatto-

muutta muiden mielipiteistä
– epäonnistumisten ja pettymysten sietämistä

Lions-toimintaa onnitellen ja kasvattajien puolesta kiittäen, 

Mika Pihlajaniemi 
luokanopettaja 

Syväkankaan koulu
Kemi

Lions Clubs International, LCI
Lionsklubien kansainvälinen järjestö

 Perustettu v. 1917
 Lionstoimintaa on 193 maassa tai itsehallintoalueel-

la. Maailman suurin vapaaehtoinen palvelujärjestö
 Jäseniä n. 1,4 miljoonaa
 Naiset mukaan vuodesta 1987
 Ruotsi oli Euroopan ensimmäinen lionsmaa
 (v. 1948)
 Suomen ensimmäinen klubi, LC Helsinki-Helsing-

fors perustettiin 1950, kummina Arne Ritari
 Nyt Suomi on jäsenmäärältään Euroopan neljän-

neksi suurin lionsmaa

L Luovuta
I Isänmaasi
O Onnellisempana
N Nousevalle
S Sukupolvelle

Suomen Lions-liitto tänään

Jäsenistö 31.10.2004
 946 lionsklubia, jäseniä n. 27 200
 Naisklubeja 93 ja yhteisklubeja 64
 Naisjäseniä n. 2 500
 Haaraklubeja 1
 Leoklubeja 50, joissa noin 270 jäsentä
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että toisen päivän ohjelmaan kuuluu Leijonamarssi läpi 
kaupungin. Kulkueen etunenässä ovat esillä kaikkien 

läsnäolevien klubien liput ja lippulinnan perässä marssivat 
veljet ja ladyt piireittäin. Marssi kestää tunnin verran. 

Lions Internationalin vuotuinen Convention eli maailman-
laajuisen Lions-järjestön kansainvälinen kokous on mahtava 
tapahtuma. Kokousta vietetään vuosittain eri puolilla maa-
palloa. Myös Convention-tapahtumaan kuuluu marssi, johon 
tietysti ottaa osaa Suomen marssiin verrattuna moninkertai-
nen väkimäärä. Marssi saattaa kestää 6-8 tuntia, kun tuhannet 
leijonat eri puolilta maailmaa esittelevät maansa tapoja.

Skandinavian maat Suomi mukaan luettuna marssivat perin-
teisesti yhtenä ryhmänä. Viikinkien jälkeläiset ovat pukeu-
tuneet yhtenäisiin marssiliiveihin. Marssijoita arvostellaan 
näyttävän kokonaisuuden kuten asusteiden, marssitaidon 
ja ryhmän yhtenäisyyden yms. seikkojen mukaan. Joillakin 
mailla on mukana tanssityttöjä ja toisilla on intiaaniasusteet. 
Pelkkä vaatetuksen koreus ei silti ratkaise: Kun marssin päät-
teeksi on valittu paras ryhmä, Skandinaavit ovat usein vieneet 
voiton. Voittomme salaisuus lienee siinä, että olemme osan-
neet askeltaa näyttävästi ja muita täsmällisemmin marssin 
tahdissa. Kokonaisuutena nämä marssit ovat värikkäitä, mutta 
väsyttäviä kokemuksia.

Ensimmäisen kerran olin Conventionissa mukana Havaijin 
Honolulussa, jolloin osallistuin piirikuvernööreille järjestet-
tyyn kuvernöörikouluun. Myöhemmin olen käynyt Australi-

Mars vuosikokouksiin!

an Brisbanessa ja Englannin Birminghamissa. Kaikissa meno 
ja tyyli on ollut samanlainen kansainvälinen. Mieleen on 
jäänyt pienenä yksityiskohtana pinssien keruu ja vaihto – se 
on hyvin laajaa toimintaa ja joillekin jopa kaupantekoa.

Vuosikokoukset ja erityisesti kansainvälinen Convention ovat 
todella vaikuttavia tilaisuuksia. Ne on hyvin järjestettyjä ja ta-
pahtumia on paljon. Suomen Lions-liitto on tehnyt helpoksi 
osallistumisen järjestämällä kaiken alusta loppuun. Lions-
järjestön vuosikokoukset tarjoavat kiehtovan ja hämmäs-
tyttävän laajan elämyksen. Ellei Convention-tapahtumaan 
osallistu edes kerran, jää paljosta paitsi.

Kyösti Helme
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LC Kemi aloitti ”Pyramidi” -varainkerä-
yksen Kauppakeskus Botniassa kesäkuus-
sa 2003. Pyramidilla kartutetaan varoja 
omalla paikkakunnalla tapahtuvaan pal-
velutyöhön mm koulu- ja nuorisotyöhön, 
opiskelijavaihtoon, koulujen huumeiden-
vastaiseen valistustyöhön sekä vanhus- ja 
veteraanityöhön. Varojenkeruun lisäksi 
Pyramidi antaa näkyvyyttä Lions-toimin-

”Pyramidi” –varainkeräys

Kemin kaupungilla on Pohjoismaissa kolme ystävyys-
kaupunkia. Tanskassa Ringköbing, Norjassa Tromssa 
ja Ruotsissa Luulaja, mihin viimemainittuun on vain 

sata kilometriä matkaa. Siitä syystä luulajalaiset lionsveljet 
ovat tulleet ehkä tutuimmaksi, mutta toisaalta on todettava 
että kaikki ovat aika kaukaisia.

Kun viime kesänä kemiläinen mieskuoro Pohjan Mieslaulajat 
vieraili Ringköbingissä Tanskassa, oli mukana neljä veljeä, 
jotka tällöin saattoivat tavata paikallisia leijonia. Muutoin 
yhteydet ovat melko vaikeita. Eräs ensimmäisistä vierailuista 
tähän Atlannin valtameren äärellä sijaitsevaan vanhaan kau-
punkiin tapahtui kun muutama kemiläinen halusi tehdä sinne 
autoretken erään syystalven aikaan. He tulivat kysymään 
neuvoa ja senhän annoin. Paras tapa tähän aikaan vuodesta 
on lentää Luulajan kautta, ja se neuvo edelleen pätee. Mutta 
jos teet lomamatkan ja sinulla on aikaa, aja ensin Götebor-
giin, sieltä lautalla yli, tulet Skageniin ja ajat meren rantaa 
– näet kauneinta merta ja saavut Ringköbingin lahdelle ja 
kaupunkiin.

Se on kuin Hollannin merestä nostetut kaupungit, korkeat 
merenrantavallit suojaavat kaupunkeja ja maaseutua. Hienoja 
hiekkarantoja ja vanhoja saksalaisia bunkkereita, kymmeniä-
tuhansia huviloita kaikkine mukavuuksineen. Saksalaiset 
valloittavat nyt rauhanomaisin keinoin Tanskaa, lähinnä 
heinä–elokuussa. Mutta matkailija löytää aina majapaikan 
ja jos et muuten löydä majapaikkaa, katso hotellien auloista 
Lions kilpeä tai puhelinluetteloa. Aina löytyy joku leijona!

Muutamina vuosina olemme lähettäneet kemiläisiä nuoria 
tanskalaisiin koteihin ja järjestettyihin leiritapahtumiin. Mat-

Matka  Tanskaan juhlavuonna 2005
kat ovat jääneet nuorten mieleen suurena kokemuksena ja 
tätä kannattaa edelleen jatkaa. Tanskalaiset puhuvat hyvää 
englantia, tanskan kieli saattaa aluksi tuntua vaikealta, mutta 
ruotsia osaava oppii pian ymmärtämään kirjoitettua ja sitten 
puhuttua tanskaa. Huomautus kielen erikoisuudesta ään-
tämisen suhteen ei ole paikallaan ei suomalaisen aikuisen 
kuin ei nuorenkaan lausumana. Nuoret eivät lausu epäkoh-
teliaisuuksia, vanhemmat kyllä erehtyvät. Valitettavasti. Kieli 
muistuttaa saksaa, norjaa tai ruotsia tai kaikkia näitä. Usein 
kuitenkin vokaalit häipyvät, joten tuntuu kuin vain konsonan-
tit ääntyisivät. Siksi on houkutus suuri lausua mielipiteensä 
kielestä! Ruuasta voi aina lausua kiitoksen sanan. 

Jos on kiinnostunut hyvästä lihasta, vihanneksista tahi yleensä 
hyvästä ruuasta, löytää pian maailman toiseksi tai kolmen-
neksi parasta halvimmastakin krouvista (krog på dansk). 3000 
krouvia itse Kööpanhaminassa!

Automatka kotiin Legolandin kautta on suosittua ja ehkäpä 
Euroopan pisimmät meren ylittävät sillat jäävät muistoksia 
ja suuriksi kokemuksiksi. Satusetä H. C. Andersenin Århus’a 
ei voi ohittaa vuonna 2005, sillä silloin vietetään kaikkialla 
satusedän syntymän 200-vuotisjuhlia. Älä pelkää käydä edes 
jossain museossa. Arken eli Arkki meren rannalla on sovel-
tuva viivähdyspaikka ennen Kööpenhaminan runsasta tarjon-
taa. Tuliaisiksi Jubileums Akvavit ja vaikkapa muutama kilo 
punaisia nakkeja. Ja muista “smörrebröd” eli  valmiit voileivät, 
joista yksikin saattaa olla aamiaisannoksen veroinen. Hyvää 
matkaa toivotamme leijonaperheille!

Kullervo Brusila

nalle. Hyvän vastaanoton takia hankittiin 
toinenkin pyramidi, jonka sijoituspaikaksi 
saatiin Kemin lentokenttä. Tammikuussa 
2005 Kemin vanhin Lions-Klubi, 50-
vuotta täyttävä LC Kemi, luovuttaa Py-
ramideihin kertyneet varat harkitsemiinsa 
avustuskohteisiin. 

Kari Uimaniemi

Pyramidin pystytys-
porukka kesällä 2003.
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50Pikkuväen päivä50

Pitkäkestoisin aktiviteettimme on ollut jo vuodesta 1987 
jatkunut Kemin kaupungin päiväkotilapsille järjestetty 
toimintapäivä. Tapahtuma on järjestetty vuorovuosina 

kullekin päiväkodille. 

Tapahtumapäivänä lapset hoitajineen on haettu aamulla 
päiväkodeista palo- ja poliisiautoilla. Heidät on kuljetettu 
joko Keminmaahan hevostalleille ratsastamaan tai Kemin 
lentoasemalle. Kemin lentoasemalla lapset ovat päässeet 
lentämään pienlentokoneella. Alkuvuosina lentojen orga-
nisoijana oli Kemin lento Oy ja Asko Junes, joka yhdellä 
koneellaan lennätti enimmillään yksin n. 70 lasta. Seuraavina 
vuosina myös mm. Pohjolan moottorilentäjät ry koneineen 
tuli  mukaan. 

Lennätyksen jälkeen lapset pääsivät tutustumaan lennonjoh-
totorniin sekä Finnairin vuorokoneeseen. Lopuksi syötiin jää-
telöt lentoaseman ravintolassa. Jännittävän päivän päätteeksi 
lapset saivat kyydin takaisin päiväkotiin. 
 
Toimintapäivä on ollut erittäin suosittu tapahtuma. Lapset 
ovat saaneet kokemuksen, jota on ollut mukava jälkeen päin 
mukava muistella ja meille järjestäjille tapahtuma on ollut 
myös palkitseva. On ollut mukava katsella lasten innostusta 
ja jännittyneitä ilmeitä.

Jukka Rahtu
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R. Sammallahti OyR. Sammallahti Oy

Seppo Raikamo

puh. 0400-691 133

Marsh Oy, Kirkkokatu 10, OULU
Puh. 08 5632 400
www.marsh.com

KULJETUSLIIKE

95500 VOJAKKALA TORNIO
Puh. 016-448 771 • Fax. 016-448 803

KEMI KIVIKONKATU 1 PUH. 016-215 6600
K-RAUTA

Onnittelee 50 v LC Kemiä

Valajank.1 KEMI
Kuljetustoimisto p. 211 0600

Telefax 221 281
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www.ahava.fi

TEA
M

CRA
NE

FI – 94200 KEMI TEL +358 (0)16-262 644

MYYNTI – HUOLTO – VARAOSAT

LAPIN AUTOKESKUS OY
Valiontie 4, 94450 KEMINMAA,

PUH. (016) 2266 200

Silmälasien erikoisliike

KAAKINEN
Kemi: Kauppakatu 17
 p. 221 095
 ark. 9–17

Tornio: Hallituskatu 5
 p. 481 108
 ark. 9–17

www.kaakinen.fi

Nauskankatu 2 • 94600 KEMI

Puh. 0207 471 250 • Fax. 0207 471 251

Huoltajankatu 7 • 94600  KEMI
p. 0201 983 630

MEGAt tarjoushintaan!

1.7io on varustettu on-off-kytkimellä
PYYRA OY

Pentti Rautio
www.pyyra.com
p. 016-271 900,

GSM 0400 690488
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Valtakatu 1 KEMI Puh. 016-254 751

KV-32CS76 32”
laajakuvatelevisio

100 Hz Digital Plus (ABAB) • 
DNR • kampasuodin • uusi de-
sign • 3D ääni • Virtual Dolby + 
BBE • PIP -kuva kuvassa -toiminto 
• teksti-TV 250 sivun muistilla • 
3 SCART (RGB SCART 1&2) • 
yleiskaukosäädin

* TEHDASSUUNNITTELU laite & putkisto

* KONEENRAKENNUSSUUNNITTELU

*SÄHKÖSUUNNITTELU

* RAKENNESUUNNITTELU

ASIANTUNTEVAA SUUNNITTELUA
ASENNUSVALVONTA JA RAKENNUTTAMISPALVELUT

INSINÖÖRITOIMISTO SUOMEN UNIT OY
puh. (016) 253 500, fax (016) 253 501

Sairaalakatu 2 C, 94100 KEMI
info@suomen-unit.fi

Veljekset Salmela Oy
Pääkonttori: Simon LAS, 95200 SIMO
PUH. 016-266 034, FAX 016-276 734

Toimisto: Teollisuuskatu 8, TORNIO
PUH. 016-446 666, FAX 016-446 668

KIVIAHO
ULJETUSLIIKE O

Y
KEMINMAA PUH. (016) 271 777
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Rakennustuote Oy
LUOTETTU RAKENTAJA VUODESTA 1945

HELSINKI        KEMI        ROVANIEMI        LOVIISA

www.rakennustuote.fi
Vanhin Pohjois-Suomessa perustettu rakennusliike

LAPIN TEOLLISUUSRAKENNUS OY
Valtakatu 1 Hallituskatu 14 C 47 Pakilantie 61
94100  KEMI 90100 OULU 00660  HELSINKI
Puh. 016-256 642 Puh. 08-554 3025 Puh. 09-757 2030
Fax 016-256 643 Fax 08-554 3038 Fax 09-728 2944

www.lapinteollisuusrakennus.fi
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Mikä sinulle on
tärkeätä?
Pohjois-Suomen metsäkonttori

Puh. 01046 28000

Hyvä suhde
www.metsaliitto.fi • MetsäSoitto 010 7770

Pankonkatu  1 • 94700 KEMI
Puh. (016) 3334 200 • Telefax (016) 3334 210 • e-mail: info@tkh.fi
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Valajankatu 14 • 94600 KEMI • 016-244 828

MITTAPORTTI OY
Metsäteollisuuden luotettava raaka-aineen

mittauksen ja logistiikan asiantuntija

Mittaportti Oy Kemin mitta-asema • 94200 KEMI • Puhelin 010 466 1608 • Telefax 010 466 1832
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Y m p ä r i s t ö s i   h u o l t a j a

puh. 010 636 166 faksi 010 636 4880
Kisällinkatu 3, 95420 Tornio

puh. 010 636 160, faksi 010 636 3800
Karjalahdenkatu 10, 94600Kemi

www.lassila-tikanoja.fi

Ympäristöpalvelut
jätehuolto

kierrätyspalvelut

Kiinteistöpalvelut
kiinteistönhoito
siivouspalvelut

Teollisuuspalvelut
ongelmajätehuolto

teollisuuden puhtaanapito
vahinkosaneeraus

viemärihuolto
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Valajankatu 14, 94600 Kemi • Puh. (016) 244 811
www.wetteri.fi

Wetteriltä
• Myös huollot ja varaosat • Tutustu tuotteisiimme:

Onnittelumme
50-vuotiaalle

Lions Club Kemille!
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Outokumpu
Kemin kaivos ja Tornion tehtaat
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Outokumpu Stainless www.outokumpu.com
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LIONS CLUB KEMI, TOIMINTAKAUSI 2004-2005

Hallitus: Presidentti Hannu Tikkala
 1. Varapresidentti Tuomo Haapa
 2. Varapresidentti Kenneth Sonntag
 Sihteeri Kenneth Sonntag
 Rahastonhoitaja Mika Sainio

Toimikunnat

 Aktiviteetti: Jäsen-läsnäolo:
 Timo Korhonen pj. Pekka Mäntynen pj.
 Topi Niskala Tuomo Vanhainen
 Mika Sainio Kyösti Helme
 Hannu Tikkala Hall. ed.

 Perinne: Liikunta:
 Pentti Voutilainen pj. Tuomo Haapa pj.
 Mikko Survo Hannu Prykäri
  Jukka Rahtu
  Jorma Hurula

 Tilintarkastajat: Päätoimittaja:
 Tuomo Vanhainen Timo Korhonen
 Pentti Voutilainen

JÄSENLUETTELO 1.1.2005

www.kemi.fi/lckemi

Nimi  Liittymisvuosi
Brusila Kullervo 1975
Drushinin Pasi 1992
Foudilainen Tapio 2003
Haapa Tuomo 1996
Helme Kyösti 1965
Hurula Jorma 1992
Karvonen  Allan 1966
Korhonen Timo 1977
Mäntynen Pekka 1983
Niskala Toivo 1976
Oja Matti 2001
Prykäri Hannu 1977
Rahtu Jukka 1994
Rautio Pentti 2004
Sainio Mika 2003
Sonntag Kenneth 2000
Survo Mikko 1975
Tikkala Hannu 1996
Uimaniemi Kari 1998
Vanhainen Tuomo 1976
Vataja Pekka 2004
Voutilainen Pentti 1971
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