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Lions-aate tuli Kemiin kahta tietä. Klubimme perustajajäsen 
Eino Holopainen oli matkoilla ollessaan kuullut Lions-toimin-
nasta. Tieto hänen käymistään keskusteluista kulkeutui Ruot-
siin, josta pohjoismainen Lions-sihteeri Hadar Warenby otti 
Pohjois-Suomen matkallaan yhteyden Eino Holopaiseen, Kurt 
Henningiin ja Junno Laantiin 24.11.1954.

Edesmennyt Kurt Henning keräsi joukon Lions-aatteesta 
kiinnostuneita miehiä yhteen ja klubimme perustava kokous 

pidettiin Hotelli Merihovissa 14.1.1955. Kummiklubina oli LC-
Rovaniemi ja kutsuttuina kummeina olivat paikalla lionit Gott-
leben ja Leppäluoto, jotka selostivat klubin perustamiseen liit-
tyviä toimenpiteitä.

Klubimme perustamisjuhla oli heti perustamiskokouksen jäl-
keen 23.4.1955. Silloinen maamme ainoa piirikuvernööri Paul 
Hjelt luovutti klubille sen perustamisasiakirjan ja klubi sai jär-
jestysnumerokseen 29.

Klubin syntyhistoria

LC Kemi perustajajäseniä perustamisjuhlassa (Charter Night) 23.4.1955.
Takarivi vasemmalta Mikko Helne, Lauri Arola, Junno Laanti, Aukusti Jauhola, Olavi Okkonen, Tauno Heino, Eino Holopainen ja Onni Pajala. 
Eturivi vasemmalta Reino Pursiainen, Hugo Mäkelä, Kurt Henning, Paavo Nousiainen, Pentti Luukkonen ja Rolf Henriksson. Kuvasta puuttuvat 
Olavi Eklund, Walter von Kraemer, Otto Lilius ja Aulis Vuori.
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60 vuotta Lions toimintaa on upea saavutus. LC Kemi on yh-
tenä maamme vanhimpana lionsklubina tähän pystynyt. LC 
Kemi on osana maailman suurinta palvelujärjestöä toteutta-
nut jäsenistönsä kautta tunnuslausetta ”We Serve”.  Heikom-
piosaisten auttaminen ja palvelu hyvien asioiden puolesta sekä 
nuorison harrastus- ja koulutustoiminnan tukeminen ovat ol-
leet toiminnan perusta. Olemme klubissamme viime vuosina 
suunnanneet  avustukset ja tukemiset kotipaikkakunta painot-
teisesti. Maailmalla on koko ajan katastrofeja jotka pysäyttä-
vät, mutta onneksi julkisuuden mukana niihin saadaan aikai-
seksi isoja avustuskeräyksiä.

Viimeisten vuosien aikana yleinen innokkuus yhdistystoi-
mintaan on jossain määrin hiipunut. Nuoremmalle väelle on 
tullut uusia vapaa-ajan harrastuksia ja työelämän haasteet ovat 
koventuneet.

Vuosikymmenten varrella on Lions toimintakin luonnolli-
sesti muuttunut maailman mukana. Varmastikaan varainhan-
kinta ei ole koskaan ollut helppoa, mutta nykymaailmassa yri-
tysmaailman pelisäännöt ovat siltä osin muuttuneet, ettei ole 
enää määrärahoja lahjoituksiin.  Mainos- ja tukipäätökset teh-
dään jossain kaukana. Onneksi aina löytyy kuitenkin palvelu-
toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä ja hyväntekeväisyyttä ar-
vostavia tukijoita, jotka auttavat meitä auttamaan. Paikallisesti 
talkoo kohteiden löytäminen on onneksi ollut mahdollista klu-
biveljien yhteyksien myötä. Klubitoiminnan parasta osaa on-
kin ollut yhteiset maalaus-, lumenpudotus- ym. talkoot, joissa 
on hauskaa yhdessä oloa ja tekemistä riittänyt. Onkin todettu, 
että ON MONTA TAPAA TEHDÄ HYVÄÄ.

Lions-toiminnan perusta säilyy jatkossakin omassa klubissa 
ja lähialueella. Klubitoiminta on aktiivista  yhdessä oloa, joka 
tarjoaa oppimiskokemuksia eri aloilta. Lähimmäisiin kohdis-
tuva palvelutyön painopisteet ovat edelleen vanhusten ja 
nuorten auttamisessa. Ehkä uutena alueena voisi olla senio-
ri-ikäisten harrastus- ja hyvinvointiaktiviteettien tukeminen ja 
harrastuspaikkojen kehittäminen

Klubimme täyttäessä upeat 60 vuotta on ilo todeta, että jä-
senistössämme on useita vuosittain 100%:sti toimintaan osal-
listuvia veljiä ja yksi 50 ja yksi 40 sekä useita yli 30 vuotta 
mukana olleita. Klubi-toiminnassa onkin merkittävää vaalia 

LC Kemi 60 vuotta

toiminnan kautta syntyneitä hyviä ystävyys suhteita ja yhteen 
kuuluvuutta ja olla osa jotakin. Kiitos Teille vuosikymmenten 
panostuksestanne. Lämpimät kiitokset myös tämän juhlajul-
kaisun kirjoittajille sekä yhteisöille, jotka ovat tukeneet mei-
tä vuosien varrella ja nyt tämän juhlajulkaisun toteuttamisessa.

LC Kemille toivon osallistuvaa, tekevää ja menestyksekästä 
toimintaa seuraavalle vuosikymmenelle.

Pekka Vataja
Presidentti

KEMINMAA
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Juhlavuosi tarjoaa hyvän tilaisuuden tarkastella menneiden 
vuosien aikaansaannoksia ja samalla suunnata katse tulevai-
suuteen. Mukanaolo klubissa on tarjonnut jäsenille ainutlaa-
tuisen mahdollisuuden tehdä palvelutyötä yhteiskunnan ja yk-
sityisten tarpeessa olevien ihmisten hyväksi. Saman toiminnan 
voi toivoa jatkuvan, kun haasteet otetaan vastaan vakavalla 
mielellä yhdessä palvellen. Lions-toiminnan menestys perustuu 
jäsenten keskinäiseen ystävyyteen ja yhdessä tekemisen iloon. 
Laadukas toiminta on Lions-toiminnan pysyvä ominaisuus. 

Lions-klubi tuli Kemiin varsin varhain. Klubinne aloitti toi-
mintansa 1955 ja sai Suomessa järjestysnumerokseen 29. Pe-
rustajat joutuivat varmaan aloittamaan tilan raivaamisen uu-
delle palveluajatukselle varsin alusta. Lions-toiminta oli uutta 
ja tuntematonta koko maassa. Amerikkalaisia juuriakin saatet-
tiin hieman vierastaa. Yhteiskunnassa oli kuitenkin vielä soti-
en jälkeisen tilanteen seurauksena selvästi tilaa sentyyppisel-
le palvelulle, jota uusi klubi halusi toteuttaa. Palvelukohteita 
oli helppo löytää. 

Kansainvälisyys on Lions-toiminnassa tärkeä osa. Kansain-
välinen Lions-järjestö valmistautuu juhlimaan 100-vuotista toi-
mintaansa vuonna 2017. Tavoitteena on siihen mennessä aut-
taa 100.000.000 ihmistä palvelutoiminnallamme. Haaste on 
mittava, mutta muuttuu mahdolliseksi kun tutkiskelemme sitä 
suhteessa järjestön jäsenmäärään 1.39 miljoonaan. Vain muu-
tama palvelutapahtuma jäsentä kohden joulukuuhun 2017 
mennessä. Olen varma siitä, että Lions Club Kemi suorittaa 
oman osansa myös yhteisestä kansainvälisestä haasteesta koti-
maisten tavoitteiden rinnalla.

Samalla kun nostamme lipun salkoon 100-vuotiaan itse-
näisen Suomen juhlavuonna  voimme ylpeinä juhlistaa myös 
omaa palvelutyötämme ja sen tuloksia. Me suomalaiset lionit 
olemme suorittaneet osuutemme ja toteuttaneet palveluhaas-
teen menneissä aktiviteeteissa. Sama tapa toimia jatkuu myös 
tulevaisuudessa.

Suuri kiitos tekemästänne palvelutyöstä ja onnittelut 

Onnittelut 60-vuotiaalle
Lions Club Kemille

60-vuotiaalle Lions Club Kemille.
Lions, monta tapaa tehdä hyvää.

Jouko Ruissalo
Kansainvälinen johtaja 2014–2016
Lions Clubs International
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Minulla on ilo onnitella 60 vuoden ikään ehtinyttä Lions Club 
Kemiä. Kiitos kaikesta, mitä olette tehneet vuosikymmenten 
kuluessa kotiseutunne hyväksi. Klubinne on tunnettu ja arvos-
tettu, ja siitä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Lions Club Kemi perustettiin Suomeen 1955 ensimmäisten 
klubien joukossa, järjestysnumerolla 29. Perustajajäsenet oli-
vat edelläkävijöitä, ja näkivät jo silloin, että lionismi sopii Suo-
meen. Klubinne perustamisesta ovat olleet aikoinaan iloisia 
myös järjestömme perustaja Melvin Jones ja Suomeen Lions-
aatteen tuonut kanadansuomalainen Arne Ritari. 

Klubinne perustamisen aikoihin Suomessa oli jäseniä vajaa 
1 000, nyt meitä on 24 600. Suomi on Euroopan 4. ja maail-
man 12. suurin Lions-maa. Toimintamme tarkoitus ja periaat-
teet antavat meille vahvan pohjan toimia. Toimintamme on 
aatteellisesti hienoa ja palkitsevaa, ja antaa elämäämme uutta 
sisältöä. Klubin apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ih-
misille hyvin merkittävä. Lionsklubit eivät kuitenkaan korvaa 
yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä anne-
taan apua kohteisiin, jotka jäisivät julkisin varoin hoitamatta. 

Kansainvälinen presidenttimme Joe Prestonin teema on 
Vahvempina yhdessä. Tämän lisäksi hän korostaa jäsenohjel-
maa Ask One – Kysy yhtä. Jokaisen lionin vastuulla on kysyä 
uusia jäseniä, edes yhtä. Yhtä tärkeää kuin saada uusia jäseniä, 
on huolehtia nykyisen jäsenistön tyytyväisyydestä. Siksi olen li-
sännyt jäsenohjelmaamme Keep All – Pidä kaikki. Jokaisen klu-
bin vastuulla on pitää yllä hyvää klubihenkeä ja varmistaa viih-
tyvyys. Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin kykenemme 
auttamaan tukea tarvitsevia myös jatkossa. 

Näköpiirissämme on monia haasteita ja uusia mahdollisuuk-
sia. Ihmisten arvomaailma muuttuu, kaupungistuminen ja alu-
eellinen keskittyminen jatkuvat. Väestö ikääntyy ja viestinnän 
sähköistyminen muuttaa totuttuja toimintatapoja ja kilpailu va-
paa-ajasta lisääntyy. Jatkuvan kehittämisen periaatetta on pi-
dettävä yllä niin liitossa, piireissä kuin klubeissa. 

Hyvät juhlivan klubin 
jäsenet ja puolisot

Toimintamme ehdottomasti tärkein yksikkö on klubi. Sil-
loin kun klubi ja sen jäsenet voivat hyvin, voi myös järjestöm-
me hyvin.  

Olen vakuuttunut, että voitte olla tyytyväisiä siihen mitä 
olette saaneet aikaan 60 vuoden aikana ja olen vakuuttunut, 
että apua ja tukea saaneet ihmiset ovat teille kiitollisia. 

Toivotan kaikille lioneille ja puolisoille hyvää menestystä nyt 
ja tulevaisuudessa.

Lions – monta tapaa tehdä hyvää.

Tuomo Holopainen
Suomen Lions-liitto
Puheenjohtaja

Kemi
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Minulla ja puolisollani, lion Soililla, on suuri ilo onnitella klu-
bianne, kun 14.1.2015 tulee täyteen kunnioitettavat 60 vuot-
ta klubin perustamisesta!  Lc Kemi on perustamisjärjestykses-
sä Suomen Lionsliiton 29. klubi, ja 2. L-piirissä.  LC Kemin on 
syytä olla ylpeä historiastaan – se on klubi, joka on ollut raken-
tamassa lionsperinnettä Suomeen. 

Lokakuun lopulla piiriimme perustettiin kahdeksan vuoden 
tauon jälkeen uusi klubi, Rovaniemi/Ronjat, ja sen jälkeen klu-
beja on kaikkiaan 43.  Jäsenmäärä on laskenut huippuvuosista 
jonkin verran, mutta uskomme lionshengen säilyvän ja vahvis-
tuvan! Kannustamme jokaista leijonaa löytämään uusia jäse-
niä tekemään Hyvää lionstoiminnan kautta. Moni jäseneksi 
tullut on suostuessaan kertonut ihan odottaneensa, että joku 
pyytäisi lioniksi. Ei siis kannata arkailla kysymistä, kun tulee 
mieleen tuttava, josta saattaisi tulla toteuttaja teemallemme 
«Monta Tapaa Tehdä Hyvää”. Kemissä on tällä hetkellä kolme 
toimivaa klubia, mutta uskomme, että Kemin kokoiseen kau-
punkiin mahtuu vielä lisääkin klubeja. Olemme vahvempia 
yhdessä, kuten kansainvälinen teemamme meitä tänä vuonna 
kannustaa jäsenhankinnassamme ja perinteisten klubien toi-
minnan kehittämisessä. 

Tänä kautena L-piirissä juhlavuotta viettää yhteensä 13 klu-
bia, ja vuonna 2017 100-vuotista taivaltaan juhlii Kansainväli-
nen Lionsliitto ja itsenäinen Suomi.

Markku Ilmavirta
piirikuvernööri

LC KEMI 60 VUOTTA

Pohjois-Suomen edullisin apteekki ja parhaat 
kanta-asiakasedut. Lääkkeistä alennusta jopa 9 %. 
Alennusta saa jo 1 euron ostoksesta.

PALVELEVA KEMIN YKKÖSAPTEEKKI Kannattaa liittyä 
kanta-asiakkaaksi!

Katso uusimmat
tarjoukset netistä:
www.keminapteekki.fi

Kemin I apteekki: Asemakatu 1, Kemin K-Citymarketissa • puh. 050 5052 561 • www.keminapteekki.fi
Syväkankaan sivuapteekki: Ouluntie 32 • puh. 050 5052 564  •  Rytikari sivuapteekki: Rytikatu 4 • puh. 050 5052 565

www.hasti.fi 

Koivuharjunkatu 8, 94100 Kemi

p. 044 352 8800

Pyörä- ja moottorihuolto
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Vetreä Lions Club Kemi on saavuttanut kunnioitettavan 
60-vuoden iän. Tänä aikana Kemin leijonat ovat osallistuneet 
vahvalla panoksella kemiläisen kansalaisyhteiskunnan vahvis-
tamiseen. Lions clubi Kemissä onkin loistava esimerkki vapaa-
ehtoistyön ja kolmannen sektorin merkityksestä paikallisyhtei-
sössä. LC Kemi on ollut matkan varrella konkreettisesti mukana 
tukemassa ja rakentamassa niin kaupungin turvallisuutta ja syr-
jäytymisen ehkäisyä, liikuntaa ja terveyden edistämistä, huu-
meiden vastaista toimintaa ja elinkeinojen kehittämistä muu-
tamia aihioita mainitakseni. 

Yhteiskunnan rakenteet ovat muuttumassa tulevina vuosi-
na ja vuosikymmeninä rajusti mm. huoltosuhteen muutoksen, 
julkisen rahoituksen ja palvelutuotannon haasteiden vuoksi. 
Tämä tarkoittaa väistämättä yksilön oman vastuun kasvamisen 
lisäksi entistä tiiviimpää kumppanuutta kaupungin ja kolman-
nen sektorin toimijoiden kesken. Juuri näillä kumppanuuksil-
la ja välittämisellä on mahdollista rakentaa ja ylläpitää sitä yh-
teisöllisyyttä, jota jokainen meistä tavallaan tarvitsee ja kaipaa. 
Kemin kaupunki haluaa olla vahvasti tukemassa osaltaan näi-
den kumppanuuksien kehittymistä. Arvostamme suuresti LC 
Kemin ja koko laajan kolmannen sektorin toimijoidemme pa-
nosta kansalaisyhteiskuntavaikuttamisessa.

Kiitän Kemin kaupungin puolesta LC Kemiä panoksestanne 
kemiläisten hyväksi ja toivotan mitä parhainta syntymäpäivää 
ja voimia tärkeälle työllenne. Matka jatkukoon.

Tero Nissinen
kaupunginjohtaja

60-vuotias Lions Club Kemi,
kansalaisyhteiskunnan vahvistaja
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Autoliike
Pyyra Oy

Keminmaa
Pentti Rautio p. 0400 690 488
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RITARIN KILPI ja LIONS-TOIMINTAAN 
liittyviä ajatuksia kokeneen

veljemme Kyösti Helmeen kanssa
Suomen lionismin isä Kanadansuomalainen Arne Ritari on lah-
joittanut nimeään kantavan Kilven kiertämään pohjoisimmassa 
piirissä, ryöstöpalkintona. Sen tehtävä on klubien keskinäisen 
kanssakäymisen edistäminen. Kilpi aloitti retkeilynsä v. 1964. 
Kilven ryöstöt toteuttavat osaltaan yhtä Lions-tavoitetta, jon-
ka olin kirjannut viime vuosituhannen puolella : ”YHDISTÄÄ 
klubeja ystävyyden, hyvän toveruuden ja keskinäisen yhteis-
ymmärryksen avulla.”

Omalta osaltani mieleenpainuvin Lions-tapaaminen ulko-
mailla oli v. 1987. Olimme Pohjan Mieslaulajien Amerikan 
matkalla myös Kanadassa, mukana viisi Lions-veljeä lohkom-
me klubeista. Soitin Arne Ritarille ja kysyin, olisiko tapaami-
nen mahdollista.  Myönteinen vastaus tuli heti, hän kertoi ajan 
ja paikan, sekä toivotti tervetulleeksi. Keskustellessamme hän-
tä kiinnostivat kovasti Suomen ajankohtaiset tapahtumat, tie-
tysti Lions-toiminta. Kerroimme myös ryöstöretkistämme. Hän 
muisti hyvin v. 1964 pohjoisimpaan piiriin luovuttamansa Kil-
ven, oli iloinen siitä, että kilpi edelleen kiertää ja toimii sille 
tarkoitetussa tehtävässä.

Kirjaan tähän keskustelukumppanin, veli Kyöstin 50-vuoti-
sen Lions-uran: kaikki klubin ja piirin tehtävät, Piirikuvernöö-
ri 83-84, ARS-Ritari, Melvin Jones -jäsen. Hänellä on tietysti 
monenlaisia kokemuksia ja ajatuksia vuosikymmenien ajalta. 
Kotimaisten lisäksi myös kansainväliset osallistumiset tuntuivat 
olleen mieluisia, esim. valokuvia näytti olevan runsaasti. Kyös-
ti on sitä mieltä, että osallistuminen liiton ja jopa kansainvä-
lisiin kokouksiin tarjoaa mielenkiintoisia ja laajoja kokemuk-
sia sekä elämyksiä.

Timo Korhonen sai vastaanottaa vuonna 1987 Arne Ritarin luona vie-
railtuaan Kanadan Sudburyn pöytästandaarin muistoksi. Mukana oli 
viisi Lionia lohkomme klubeista.

Kilpi on meidän, riemuitsi LC Kemin tyytyväinen kilvenryöstöporukka 
lähtötunnelmissa Simon Halttarin saaresta.

Kyösti Helme ja Timo Korhonen.

Kyösti Helme luovuttaa kilpeä.
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Vanhan hissin korvaaminen uudella voi tuntua hankalalta ja aikaa 
vievältä hankkeelta. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla.

Uusi KONE NanoSpace™ -hissi voidaan asentaa vanhan hissin tilalle 
jopa kahdessa viikossa. 

Koe uusi KONE NanoSpace™ osoitteessa www.kone.fi /nanospace.

Ajat 
muuttuvat.
Pitäisikö 
myös hissisi 
muuttua?

20141972

Kun Arne Ritari toi lionismin Suomeen, niin vieläkin ovat 
voimassa samat tavoitteet ja periaatteet. Mitä tämän päivän 
lionit ajattelevat, haluavatko jatkaa näiden periaatteiden mu-
kaan? Onko hyväksyttävää, että avustustoimintaa suuntautuu 
myös ulkomaille? Arne Ritari-säätiö jakaa avustuksia kotimaan 
aktiviteeteille, kannattaa olla yhteydessä.

LC Kemi on vuosikymmenien aikana ollut kohtuullisen / 
hyvin aktiivinen kilven ryöstöissä. 1970–2000 -luvuilla onnis-
tuneita ryöstöjä on tehty 2–6 kertaa / vuosikymmen. Nyt vii-
meisten neljän vuoden aikana olemme aktivoituneet, ryöstöjä 
on tehty 17, niistä onnistuneita 13 kertaa. Niinpä olemmekin 

voittaneet Piirin kilpailun ainakin kaksi kertaa, palkintoina AR-
adresseja. Kokemukset ryöstöretkistä ovat yleensä mukavia, so-
pivan rentoja, veljellisiä ja rattoisia. Ei se epäonnistunutkaan 
retki turhauttava ole, vaan silloinkin voidaan todeta: ”Olipa 
hyvä kun lähdettiin”. Aktiivivuosien aikana tuohiset ryöstökon-
titkin on uusittu v. 2013 LC Kemin toimesta. Konttien sisällöt-
kin ovat tutustumisen arvoisia. 

Piirin lehdissä ja klubien juhlajulkaisuissa on ollut monipuo-
lisia tarinoita kilven ryöstöretkistä.

Timo Korhonen
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Viime vuosina LC Kemin akvititeettitoiminta on ollut aktiivista 
varainhankintaa, palvelu- ja liikunta- toiminnassa.

Varainhankinta-aktivititeetit
Klubilaiset ovat tehneet mm kesäasuntojen ulkomaalauksia, 
kuusiaidan leikkaamista, polttopuiden tekoa, liiterirakennuk-
sen siirto.

Klubilaiset ovat kokeneet mielekkäänä varainhankinta muo-
tona kesäiset maalaustyöt, joihin klubilaiset ovat osallistuneet 
monilukuisin joukoin. Yhdessä tekeminen ja yhdessäolo on 
koettu hauskaksi. Vuosittain olemme tehneet noin 100–350 
talkootyötuntia.

Varainhankinnoista suurimman osan tuotoista olemme vii-
me vuosina hankkineet kesäisillä maalaustalkoilla ja ulkotyö-
talkoilla.

LC Kemin akvititeettitoimintaa

Kuvassa iloiset talkoolaiset, Kemin jakokunnan Valkeakarin rakennuk-
sen ulkomaalaus,  Klubilaiset tekivät yhteensä noin 350 työtuntia.

Jari Heikkilä

Talkoolaiset aamulla käskynjaossa.

Käynnissä palotikkaiden asennus.
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Palveluakvititeetit
Klubimme on osallistunut vuosittain järjestettyihin veteraani-
keräyksiin. Lipaskeräkseen olemme suorittaneet Kemin S-Mar-
ketissa.

Pihasiivous talkootöitä olemme tehneet Kemin Invalidilii-
ton Ajoksen majalla yhdessä LC Kemin Merenhelmien kanssa.

Liikuntaktivititeetit
Osa klubilaisisitamme käy yhdessä uimahallilla säännöllisesti 
kaksi kertaa viikossa, jolloin hyvää yleiskuntoa hankitaan ve-
sijuoksun avulla.

Golf harrastus on monen klubilaisen intohimoinen kesähar-
rastus. Klubimme edustajat ovat osallistuneet Lions-liiton Suo-
men mestaruuskisoihin useana vuotena. Parhaana sijoitukse-
na on vuodelta 2011 joukkue kilpailun Suomen mestaruus.

Vuosittain järjestettävissä Lions-liiton Lapin piirin golf-kisois-
sa klubimme on menestynyt myös erittäin hyvin. Klubin omat 
golf-kisat klubi järjestää vuosittain elokuussa.

Jari Heikkilä

Kuvassa Suomen mestarit Hannu Prykäri ja Juhani Rimpisalo vuon-
na 2011.

Klubin joukkue SM-kisoissa Meri-Teijon Golf-klubilla 2013.
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LC-Kemi aloitti ”Pyramidi”-varainkeräyksen 6.6.2003. Ensim-
mäinen ”Pyramidi” pystytettiin silloisen Kauppakeskus Botni-
an, nykyisen City-Marketin, sisääntuloaulaan. Seuraavat kerä-
ys-”Pyramidit” sijoitettiin Kemin Prisman ja S-Market Kemin 
auloihin. Rahankeräysluvan myöntää Peräpohjolan poliisilai-
tos. 

Keräys-”Pyramidit” ottavat vastaan rahalahjoituksia yleisöl-
tä. Myös pullonpalautuskuitit ovat tervetulleita lahjoituksia. 

”Pyramidiin” lahjoitetut varat klubi käyttää omalla paikka-
kunnalla tapahtuvaan palvelutyöhön mm. koulu- ja nuoriso-
työhön, opiskelijavaihtoon, koulujen huumeidenvastaiseen va-
listustyöhön sekä vanhus- ja veteraanityöhön. 

Tammikuussa 2015 Kemin vanhin Lions-Klubi, 60-vuot-
ta täyttävä LC-Kemi, luovuttaa kertyneet varat harkitsemiin-
sa avustuskohteisiin. 

Vastaavia keräyslippaita voi nähdä kotimaan lisäksi myös 
maailmalla.

“Pyramidi”-varainkeräys

Thaimaan Leijonatkin keräävät 
rahaa samalla tavalla.

Pyramidi.

Meiltä saat taloyhtiön tarpeita 
vastaavan palvelukokonaisuuden.

Ota yhteyttä                            

Ovenia Isännöinti Oy
Keskuspuistokatu 6-8, Kemi
www.ovenia.fi 

    020 177 4733

Isännöinti-, huolto-, siivous- ja 
remonttipalvelut.

Monialaista suunni eluosaamista vuodesta 1983
Tehdassuunn elua, kone- ja putkistosuunn elua

Sähkö-, autom o- ja LVI-suunn elua 
teollisuuteen ja julkiseen- ja asuntorakentamiseen 

Projektoin  valvonta
Kuntoarviot ja Mo van hyväksymä LVIS-energiakatselmoin

L östämme www.kalo konsul

Myös energiatodistukset

Oy Kalottkonsult Ab

Meripuistokatu 16, 94100 Kemi puh. 0207 439 700

www.veljeksettoivanen.fi

Kari Uimaniemi.
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Klubissamme on ollut nykyiset jäsenet mukaan lukien yh-
teensä 189 jäsentä. Jäsenmäärä on vaihdellut 18 ja 45 välillä. 
Joukossa on ollut jäseniä, joiden jäsenyys ei ole kestänyt vuot-
takaan ja toisessa ääripäässä jäseniä, jotka ovat olleet aktiivisia 
yli 40 vuotta. Kolmannes kaikista jäsenistämme on palvellut aa-
tettamme yli 10 vuotta. Lokakuussa 2014 jäsenmäärämme oli 
31, joista tukijäseniä 4 ja etuoikeutettuja 5. Klubissamme on 
tällä hetkellä 3 ”Melvin Jones Fellow”- jäsentä, Kyösti Helme, 
Timo Korhonen ja Hannu Prykäri. Kyösti Helmellä (94v) on li-
säksi ”Lions Ritarin” arvo. Aikaisempia ”Melvin Jones-Fellow”-
jäseniä ovat olleet Rolf Henriksson ja Allan Väänänen.

LIONS-järjestö on perustettu liikemies Melvin Jonesin 
aloitteesta Chicagossa vuonna 1917 parantamaan paik-
kakuntaa ja maailmaa. Vuonna 1948 perustettiin Euroo-

pan ensimmäinen Lions-klubi Tukholmaan, Suomen ensim-
mäinen klubi vuonna 1950 Helsinkiin ja Lapin ensimmäinen 
klubi vuonna 1954 Rovaniemelle Oma klubimme on perus-
tamisjärjestyksessä Lapin toinen klubi. Klubimme perustamis-
kokous pidettiin 14.1.1955.

LIONS-nimi tarkoittaa seuraavia asioita tänä päivänä: Lib-
erty, Intelligence, Our Nation´s Safety

Suomessa Lions-nimi tulkitaan: Luovuta Isänmaasi 
Onnellisempana Nouseville Sukupolville

Klubimme on toiminut aktiivisesti saavuttaakseen nuo yle-
vät päämäärät. Jotta klubi on toimiva, vireä ja aikaan saava, 
siihen tulee kuulua aktiivisia omaa etuaan tavoittelemattomia 
ihmisiä. Perustajajäseniä oli klubissamme 18. Heidät ja klubim-
me perustaminen ja nykyiset jäsenet on esitelty toisaalla täs-
sä julkaisussa. Vuosittain on kutsuttu uusia Leijonia klubiimme 
0-12. Vuonna 2009 kutsuttiin 8 uutta Leijonaa. Samalla vuo-
sittain on poisnukkuneita, siirtojäseniä ja Lions-liikkeestä eron-
neita ollut 0:sta 9:ään.

Viime vuosina on kaksi henkilöä palkittu jäsenhankinnasta. 

Katsaus menneeseen 
LC Kemin täyttäessä 60 vuotta

Hannu Prykäri

Kemin LC on kunnostanut Suo-
men Sodan muistomerkin kah-
teen kertaan.

Pekka Vatajan palkitsi kansainvälinen 1. varapresidentti Sid L. Sc-
ruggs III Rovaniemellä L-piirin yhteisessä SUUR PNAT-kokouksessa.
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viihdyttämässä esim .vanhuksia, sairaita tai lapsia tai paranta-
massa elinympäristöämme. Näistä mainittakoon Poppelikujan 
istutus paikkakunnan muiden klubien kanssa, Suomen sodan 
muistomerkin kunnostus kahteen kertaan, päiväkotien lasten 
kuljetukset palo- ja poliisiautoilla lentokentälle, paloasemalle 
ja hevostalleille, vanhainkoti säätiön tiloissa nimikkohuoneen 
kunnostukset ja TV-lahjoitukset, karaoke- ja äänentoistolaittei-
den lahjoitus Palvelukeskus Purolaan, invalidiliiton majan ym-
päristön siistiminen jne.

50-luvulla kerättiin mm kirjoja, jotka lahjoitettiin Merimies-
ten lukusaliin, samoin sinne hankittiin magnetofoni.

Klubimme on kustantanut monena vuonna opettajia 
”LIONS QUEST” -koulutukseen, joka on kahden päivän mit-
tainen toiminnallinen tapahtuma. Ohjelman avulla annetaan 
kasvattajille, kuten opettajille, varhaiskasvattajille ja nuoriso-
työntekijöille välineet opettaa lapsille ja nuorille elämisentaito-
ja. Kursseja on eri asteen kouluttajille. Kurssien sisällön alueet 
ovat 1. Turvallinen ryhmä, 2.Itseluottamus ja päätöksenteko, 
3. Vuorovaikutus, 4. Tunteet, 5. Terveys.

Lisäksi olemme osallistuneet Sotaveteraanien hyväksi teh-
täviin lipaskeräyksiin, jossa paikkakunnalta kerätyt varat jäävät 
paikkakunnan veteraaneille jaettavaksi.

2) Varojenkeruuaktiviteetteihin, joissa teemme jonkin työ-
suorituksen, josta saamme palkkion, järjestämme arpajaisia, 
myymme joulukortteja (olemme teettäneet kemiläisen taitei-
lijan maalauksista omia joulukortteja), keräämme varoja py-
ramideilla jne.

Näistä mainittakoon: Leijona metsän istutus Kuivanuoroon, 
lyhteiden teko ja myynti, joulukuusten toimitukset, veikkaus 
ensimmäisen laivan tulosta keväällä Ajoksen satamaan, erilai-
sia arpajaisia, joissa on ollut palkintona mm. rahtilaivamatkat 
Lontooseen, mopo jne. 

Pyramideilla on kerätty rahaa City-Marketissa, Prismassa ja 
S-Marketissa vuodesta 2003 alkaen, ensin yhdellä, sitten kah-
della ja nykyisin kolmella pyramidilla, yhteensä n 4300 €. Ra-

Poppelikuja.

Piirin tehtävissä ovat toimineet piirikuvernöörinä Ahti Sor-
ri, Kyösti Helme ja Allan Karvonen. Alueen pj Ahti Sorri, Kyös-
ti Helme, Allan Karvonen, Timo Korhonen ja Hannu Prykäri. 
Lohkon pj Ahti Sorri, Kyösti Helme, Allan Karvonen, Timo Kor-
honen, Hannu Prykäri ja Tuomo Vanhainen. Toimikunnan pu-
heenjohtajana on toiminut Kyösti Helme.

Klubin järjestötoiminnan periaatteena on, että presidentti, 
sihteeri ja rahastonhoitaja vaihtuvat vuosittain, jolloin kenel-
lekään ei noista toimista muodostu rasitetta. 

Piirin ja liiton vuosikokouksiin ovat osallistuneet usein tuleva 
presidentti, sihteeri ja rahastonhoitaja puolisoineen. 2000-lu-
vun alkupuolella, kun jäsenmäärämme kävi alhaalla, osallistu-
minen oli vähäistä ja se tapahtui aktiivisimpien veljien toimes-
ta. Viime vuosina toiminnan aktivoituessa myös osanotto ko 
tapahtumiin on kasvanut.

Kansainvälinen järjestö on ohjaillut toimintaa melko seikka-
peräisesti, sillä esim. alkuaikoina kokousmuistiot tehtiin eng-
lanniksi painetuille lomakkeille, samoin kuukausi-ilmoitukset 
liittoon ja kansainväliselle järjestölle tehtiin itsemonistaville lo-
makkeille. Nykyään sihteerin työ tapahtuu pääasiassa interne-
tin välityksellä. Monenlaisia ohjeita on myös saatu. Esimerkkinä 
mainittakoon 80-luvun puolivälistä ohjekirjanen, joka käsitte-
lee jäsenistä huolehtimista, jotta he jaksaisivat toimia Lions-
liikkeessä mahdollisimman pitkään.

Klubimme on osallistunut uusien klubien perustami-
seen aktiivisesti. Olemme kummiklubi LC-Ylitorniolle 1956, 
LC-Pellolle 1957, LC-Keminmaalle 1958, LC-Kemi/Sauvosaa-
relle 1961, LC-Tervolalle 1967, LC-Kemi/Perämerelle 1987 ja 
olemme olleet mukana perustamassa LC-Torniota 1955 ja LC-
Raahea 1957. Lisäksi olemme olleet elvyttämässä LC-Muhos-
ta 1956 ja LC-Muoniota 1965.

Varsinainen hyväntekeväisyystoiminta paikkakunnallamme 
jakaantuu kolmeen osa-alueeseen nimittäin:
1) Palveluaktiviteetteihin, joissa Leijonat käyvät auttamassa tai 
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hat on jaettu lupaehtojen edellyttämällä tavalla. (Tarkempi ku-
vaus toisaalla)

Olemme tehneet inventaarioita ja auditointeja eräisiin liik-
keisiin. Vuodesta 2009 lähtien olemme maalanneet eri kohtei-
ta mm Isovalkeakarissa, Pellossa, Maulassa, Länsikoskella, Ke-
minmaalla, Kemissä Ja Simossa.

3) Avustustoimintaan, jossa jaamme avustuksina edellä ku-
vatulla tavalla hankitut varat.

Avustuksia on annettu markka-aikana n. 210000 mk ja eu-
roaikana n. 19000 €.
– Lasten ja nuorten hyväksi esim. jääkiekko, voimistelu, partio
– Merimiesten ystävät, Pelastusarmeija, Sotainvalidit, Sotaso-

keat, kehitysvammaiset, Diabetesyhdistys, Kuulonhuoltoyh-
distys. 

– Eri kouluille stipendeinä, opiskelijaryhmille matka-avustuk-
sia. 

– Joulurahaa vähäosaisille seurakunnan diakoniatyön kautta. 
– Erilaisia apuvälineitä laitoksille ja henkilöille. 
– Tapahtumien järjestämiseen mm. Alhonkatu Rock.

Maamme ja maailman parantamiseen osallistumme siten, 
että keräämme erilaisissa yhteyksissä suomalaisiin ja kansain-
välisiin kohteisiin varoja, esim. viime aikoina Nenäpäivä-kam-
panjassa, Lastensairaala-projektissa, Punainen sulka keräyksis-
sä, Sight-fi rst kampanjoissa jne. 

”Punainen Sulka” -kampanjoissa on kerätty vuodesta 1972 
koko maassa n. 21 miljoonaa euroa. Näillä varoilla on taisteltu 
syöpää vastaan, torjuttu sydäntauteja, autettu sotiemme vete-
raaneja ja tuettu vammaisia ja vanhuksia. Esimerkiksi vuonna 
1985 keräsimme rahaa sotiemme veteraaneille klubimme toi-
mesta myymällä ”Punainen Sulka”-tuotteita n. 33000 mk ar-
vosta ja tuosta summasta 6500 mk saimme osoittaa kahdelle 
kemiläiselle sotaveteraanille.

Klubimme toimesta on lähetetty vuosien saatossa useita 
vaihto-oppilaita maailmalle. He ovat käyneet pitämässä esi-
telmiä kokemuksistaan klubikokouksissamme. Nuorisovaih-
toasiamiehenä ovat toimineet Kullervo Brusila ja viime aikoi-
na Hannu Tikkala.

Lady-toimintaa ovat paremmat puoliskomme harrastaneet 
klubin perustamisesta lähtien aina 2000-luvun alkuvuosiin 
saakka. He auttoivat meitä veljiä juhlien järjestelyissä ja rahan 
keruussa jne. Vuonna 2005 Kemiin on perustettu Nais-klubi 
Merenhelmet, jossa puolisoitamme on jäseninä.

Veljien viihtyvyydestä klubissa on huolehdittu monenlai-
sin tapahtumin. Klubimme on järjestänyt pikkujouluja, vappu-
juhlia, kevätriehoja. Kesäisin on kokoonnuttu ns vaihtokokouk-
seen, jossa klubivirkailijoiden tehtävät on vaihdettu vanhoilta 
uusille ja samalla vietetty hauskoja iltoja. Teatterivierailuja on 
tehty Ouluun, Rovaniemelle ja Kemiin, on käyty katsomassa 
klubiveljemme harrastajateatterin näytöksiä.

Viime vuosina pikkujoulut on muutettu ”Kaamoksen kaa-
tajaisiksi”. Niissä on ollut monta kertaa ”Ritarin Kilpi” ryöstet-
tävänä, koska olemme tarkoituksella käyneet sen ryöstämässä 
tilaisuutta varten, jotta olemme saaneet tilaisuuteen kauem-
paakin vierailijoita. Juhlassa veljemme ja ladyt ovat esittäneet 
erilaisia ohjelmanumeroja ja laulaneet karaokea.

Urheiluharrastustakaan ei ole unohdettu, vaan pieni joukko 
veljiämme käy läpi vuoden harrastamassa allasjuoksua Kemin 
uimahallissa joka viikko tiistai ja torstai aamuisin.

Kolmannes klubiveljistämme harrastaa golfi a. Tämän joh-
dosta klubimme on voittanut Piirikuvernööri Golfi n joukkue-
mestaruuden ja henkilökohtaisia mestaruuksia monta kertaa 
ja vuonna 2009 klubimme joukkue voitti LIONS SM-golfi s-
sa joukkumestaruuden. Klubissamme on kilpailtu Klubin golf-
mestaruudesta monta vuotta.

Edellisillä vuosikymmenillä pidettiin lohkomme alueella len-
topallo-, keilaus-, hiihto- ja ampumakilpailuja. Osa kilpailuis-
ta oli leikkimielisiä tai muutoin helpotetuilla säännöillä pidet-
täviä. Erikoisin tapahtuma oli 80-luvulla pidetty Gurling-kisa.

Vierailuja L-piirin ja maailman klubeissa on tapahtunut 
paljon. Eräät Veljemme ovat tavanneet mm Aarne Ritarin Ka-
nadassa. Piirikuvernöörimme ovat käyneet Maailman kon-
ferensseissa. Samoin useat klubiveljemme ovat matkoillaan 
maailmalla vierailleet paikallisissa klubeissa ja tuoneet sieltä 
muistoina mm viirejä, joita on vitriinissämme. Lisäksi olemme 
osallistuneet Aarne Ritarin (Lions-liikkeen Suomeen tuonut)
lahjoittaman ”Ritarin Kilven”-ryöstötilaisuuksiin L-piirin alueel-
la ja useasti olemme voittaneet ryöstön ja tuoneet kilven oheis-
materiaaleineen ryöstettäväksi kokouksiimme.

Lainaus 17.1.1992 klo 18-24:00 Kemin OP:n tiloissa pi-
detyn ”Leijonahengen kohottamisillan” muistiin panosta 
kertoo seuraavaa:
”Kansan voi kasvattaa sen tulevaisuutta varten vain sen men-
neisyys” Langbehn

Siis: LC Kemilläkin on tulevaisuus. ME voimme tehdä siitä 
vaikka kuinka hyvän.

”Passiiviset kansat ovat poispyyhittyjä Historian kirjasta”, 
Lindner, Problem des Glucks

Jos veljet ovat 100%-tisia, klubi ei ole passiivinen.
”Ihminen jaksaa ja kerkiää kaiken sen, mitä pitää RIIT-

TÄVÄN TÄRKEÄNÄ”, Yritysjohtaja lehti”

Hannu Prykäri

Kuivanuoron Leijona-metsää 20 vuotta istutuksen jälkeen.
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Kemiläiset kodit lämpiävät
kotimaisella lähienergialla

Kemin Energia Oy:n toimittama kaukolämpö lämmittää joka 
toisen kemiläisen kodin ja lukuisan määrän liike- ja julkisia ra-
kennuksia. Kemissä kaukolämpö on oman maakunnan lähi-
energiaa, sillä asiakkaille toimitetusta lämmöstä 98 prosenttia 
tuotettiin viime vuonna kotimaisilla polttoaineilla; turpeel-
la ja puulla. Niiden tärkeä etu on huoltovarmuus eli poltto-
aineiden hankinnassa ei olla ulkomaan tuonnin varassa, vaan 
kaikki polttoaineiden ostoon käytetyt varat jäävät hyödyntä-
mään omaa maakuntaa. Lämmöstä hieman yli puolet eli 55 
prosenttia oli hiilineutraalia uusiutuvaa energiaa. Kemin kau-
kolämmössä on saavutettu ja jo ylitetty Suomen vuotta 2020 
koskeva uusiutuvan energian tavoite 38 prosenttia. Suomes-
sa kaukolämmöstä vuonna 2013 uusiutuvalla energialla tuo-
tettiin 29 prosenttia. 

Kemissä  asiakkaiden kaukolämmön hinta on valtakunnallis-
ta keskihintaa alhaisempi. Suomen hallitus on luvannut keven-
tää turpeen verotusta ja lisätä puupolttoaineiden hintatukea. 
Molemmat toimenpiteet ovat tarpeen kotimaisten polttoainei-
den kilpailukyvyn säilymiselle. Kemin Energian kannalta tur-
peeseen  ja puupolttoaineisiin kohdistuvat tukitoimenpiteet 
ovat tärkeitä. Ne mahdollistavat jatkossakin sekä polttoainei-
den hankinnan lähialueelta että kaukolämmön hinnan säily-
misen edullisena ja kilpailukykyisenä.

Kemin Energia Oy on pienellä osuudella mukana uusiutu-
van sähkön tuotannossa Kemijoen vesivoimaa omistavan La-
pin Sähkövoiman kautta. Yhtiöllä on myös  osuus Innopowe-
rin Ajoksen tuulivoimaloista.

Vesi- ja tuulisähkön osuudet pystyvät kattamaan noin kym-
menesosan Kemin Energia Oy:n asiakkaiden sähköntarpees-
ta. Kemin Energia Oy on kiinnostunut myös aurinkosähköstä. 

Valmisteilla on aurinkopaneelien hankinta Karjalahden lämpö-
keskuksen polttoainevaraston katolle. Paneelien käyttöönoton 
jälkeen keväällä 2015 osa kaukolämmöntuotannon sähköntar-
peesta katetaan uudistuvalla aurinkosähköllä. 

Kemin Energia Oy on virkeä 102-vuotias sähköyhtiö, joka 
aloitti kaukolämpötoimitukset asiakkailleen vuonna 1975. 
Kaukolämpötoiminnan 40-vuotisjuhlavuoden kynnyksellä toi-
votan  valoisat ja lämpimät onnittelut 60-vuotista toimintaan-
sa juhlivalle Kemin Lions-klubille. 

Anne Salo-oja
Kemin Energia Oy:n toimitusjohtaja
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Kemin Puistopaviljonki Ky

Urheilukatu 1, 94100 Kemi
Puhelin: (016) 223 110

Sähköposti:myynti@puistopaviljonki.fi 

Avoinna:
ma-to klo 10.30–20, pe 10.30–22 

la 12–22, su 12–21
Lounas ma-pe 10.30–14

Kemin Satama Oy onnittelee
Lions Club Kemiä
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Ajoksentie 748,
94900 Kemi
Puh. +358 (0)16 258 100

Kemin satama
Perämerellä
on erinomainen
Pohjois-Kalotin
teollisuuden vienti-
ja tuontisatama.
Sen kautta kulkee
nopea reitti Suomen, 
Ruotsin ja Norjan
pohjoisille alueille
sekä Murmanskin
alueelle Venäjälle.
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Isännöintipalvelut Korkiakoski Oy

Valtakatu 25, 94100 KEMI

puh. 0400 828 586
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PH Infra Oy   
Hallituskatu 31 B14
90100 OULU
Phone: +358 44 5115815
www.phinfra.fi 

MUOTTI-, RAUDOITUS- JA BETONOINTITYÖT
AMMATTITAIDOLLA
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KEMI Valtakatu 1, p. (016) 254 751 TORNIO Keskikatu 9, p. 040 3150 150
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WETTERI
OHITTAMATON.
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KEMIN ENERGIA OY
PL 1100, 94701 Kemi

Puh. (016) 259 303 (vaihde)
Fax (016) 220 032

Osuuskaupan omistajan 

   käyntikortti
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Aukioloaikamme:
ma–pe 9–17, la 9–14

Miltä tuntuisi jos kotisi ikkunasta 
näkyisi tämä puistomaisema?

Urkinkulma nousee rauhalliselle valmiiksi 
rakennetulle alueelle lähelle palveluja. Valoi-
sista ja viihtyisistä YIT Kodeista valittavanasi 
on useita huoneistokokoja 26–81 m2. Valmis-
tumisaika 27.8.2015. Tule tutustumaan!

YIT Asuntomyynti  |  Rovakatu 5, 96100 Rovaniemi 
Ritva Anttila, puh. 040 868 4650  |  Jari Alaiso, puh. 040 519 5900
Heidi Laukkanen, puh. 050 560 1941  |  yitkoti.fi

As Oy Kemin Urkinkulma
Kerrostalo | Koulukatu 18, 94100 Kemi

Myynti ja esittely  |  Kemin OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Valtakatu 14, 94100 Kemi, puh. 010 2587 100

Loistava sijainti Kemin 
Kirkkopuistossa

jk/pa

pk-kr
var

lvi-laite

sk
ap

mu
var

py

 kk
 6,1 m2

 s

 mh
 9,0 m2

 kh

 et

 oh
 12,5 m2

 parv
 6,6 m2

esimerkiksi 4. krs
2 h+kk+s, 39,5 m2  | mh. alk.39 300 | vh. alk. 131 000
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Jäsenet 
Vataja Pekka presidentti
Tikkala Hannu rahastonhoitaja
Pudas Markku sihteeri
Helme Kyösti 
Kontio Juha 
Korhonen Timo 
Kortelainen Sami 
Luukinen  Hannu 
Mäntynen Pekka 
Niskala Toivo 
Poikela Kari 
Prykäri Hannu 
Pulkkinen Pekka 
Rahtu Jukka 
Rautio Pentti 
Sainio Mika 
Sainio Toni 
Simola Ari-Matti 
Sonntag Kenneth 
Toivonen Eero 
Tolvanen Juhani 
Tolvanen Pekka 
Uimaniemi Kari 
Vanhainen Tuomo 
Vataja Veikko 
Vittaniemi Hannu 
Ypyä  Pentti 

Takarivi vasemmalta Toivo Niskala, Esa Frant, Pekka Mäntynen. Toinen rivi ylhäältä vasemmal-
ta Kari Filpus, Juhani Tolvanen, Timo Korhonen, Jari Heikkilä, Hannu Tikkala. Kolmas rivi vasem-
malta Pekka Vataja, Kenneth Sonntag, Hannu Prykäri, Pekka Pulkkinen, Markku Pudas. Alarivi va-
semmalta Tuomo Vanhainen ja Kyösti Helme.
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LAITTEISTOLAHJOITUS 
KEMIN KAUPUNGILLE
SENIORIPUISTOON

Iän karttuessa meidän kaikkien fyysinen suorituskyky laskee. 
Suorituskyvyn alenemista voidaan hidastaa sopivalla liikkumi-
sella ja harjoittelulla. 60-vuotias LC Kemi on veli Timo Korho-
sen aloitteesta käynnistänyt hankkeen ikäihmisille sopivan lii-

kuntapisteen, Senioripuiston, kehittämiseksi ja rakentamiseksi. 
Kemin kaupunki on osoittanut Senioripuistolle sopivan sijoitus-
paikan ja LC Kemi hankkii sinne oheisen laitteiston.

Sijoitus
Hakalanpuistoon
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