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RAHTIKULJETUSJARJESTELMA
. runkokulietukset
. JaKeru KurleruKSer
. terminaalikuljetukset
. kuljetusten suunnittelu

MVR-URAKOINTI
. maa- ja vesirakenn usu rakointi
. maa-ainekauppa
. jalostetut kiviainekset
. omat materiaalinottooaikat

POLTTO- JA VOITELUAINEKAUPPA
. liikenteeseen, liimmitykseen (myos

kuljetukset omakotitaloihin)
. raskaan kaluston varustekauppa
. autotarvikkeet, raskaan kaluston

piiZilyrakenteet

KULJETUS- JA TYOKONEPALVELUT
. maa- ja kiviainesku l jetukset
. vaihtolavaDalvelut
. jatekulietukset
. paketti- ja kevytkuorma-autot
. maarakenn uskoneet

KUlJEruSOY
PAAKONTTORI
PUH.016-3304000
FAX016-347243
snnroposrr:
webmaster@ nakuov.fi
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r.€ilonama'ssi

Tervehdyssanat
Pres. Aarne Malvalehto

uusl€n Lion.vculer vastaanotto
Pr€s. Aarne Halvalehto
Lion Paavo Rautlo

naltafinusiiklda
Kalsa Risllluonra

JrlrlaPuhe
Suomen Lionsllltto ry
vpj l'latti Tuura

Runon lausuntaa
Lecna Vuoiovesl

Lc-Rovanlemi/Ornasvaaran
hlstorllkki

Lion viiind Jokinen

Alslomertklen Ja avustustcn Jako
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ROVAIINWI{ IAPTTTKKI
Rovakatu 27, 96200 ROVANIEMI

puh. (016) 312 005. fax. (016) 312 514
rovaniemen. I -apteekki@pp.inet.fi

Ammattitaitoista apteekkipalvelua
Rovaniemen vanhimmassa aoteekissa

Sampokeskusta vastapaata.

Palvelujamme taydentaa
terveydenhoitaja:

joka toinen viikko maanantaisin ja
tiistaisin verenpaineen, verensokerin,
hemoglobiinin, kolesterolin ja kehon

rasvaprosentin mittauksia.

KYSY OHITTAMATOI{ TARJOUS ROUANIEMEI{

K.RAUDASTA
. RAKENNUSTARVIKKEET
. SISUSTAMINEN
. PUUTAVARA

LVI.,
KOTIPIHA.,
MA.ATALOUS.
TYOVALINEET
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PALVELUTYOLLE
ON AINA TILAUS

Lions-toiminnan ki iynnistyessi i  Suomessa 1950-
luvulla elimme paljon nykyisestA poikkeavaa aikaa.
Kansakunta oli toipumassa sodan ajan ja sith seuran-
neiden sotakorvausten maksamisen aiheuttamista ta-
lousvaikeuksista. Kaikilla ei suinkaan mennvt hvvin.
Siksi  l ioni t  loysiv i i t  helpost i  monia vaihtoeht-ois ia
palvelun ja auttamisen tapoja. Palvelutytjlle oli tilaus
ja siksi klubien ja jdsenten mdirdn kasvu oli vauhdi-
Kasta.

Vuosien kuluessa lionismi on kotiutunut Suomeen
hyvin. Jdsenist6mme miiiirilllii mitattuna olemme suuri
Lions-maa ja kun kokomme suhteutetaan maamme
asukaslukuun, olemme maailman kiirkiluokkaa. Suu-
ruutemme ei ole sattuma. Vapaaehtoinen palvelu,
toiminta elzimdnlaadun ia oaremman tulevaisuuden
hyviiksi sopii jostain syys-ta hyvin meille. Siitii on
osoituksena vuodesta toiseen iatkuvien aktiviteettien
miar l .  josta meidat tunnetaan. Si tai  todistaa myos
triminvuotisen yhteispohjoismaisen aktiviteettimme
onnistuminen. Kun kaikki ovat mukana, tulosta syntyy.

Teemamne mukaisesti me lionit oalvelemme.Kavtan-
ndssa toiminta on hyvin monipuoiista. Me jlirjestiimme
konsertteja, kipputoreja, myyjliisiii, arpajaisia ja monia
muita tapahtumia, joissa keriiiimme varoja kaytettaviiksi
yhdessii pliiittiimiimme kohtei siin. Me toteutamme
mytis palveluaktiviteetteja. Kunnostamme vanhusten
asuntoja, jiirjestiimme vammaisille lapsille retkiii,
liihetiimme nuoria nuorisovaihtoon ia niin edelleen.
Kukin klubi  resurssiensa ja paikkakunnan tarpeiden
mukaan. Palveluistamme meidiit tunnetaan.

Miksi me palvelemme? Siksi, enii me haluamme pal-
vella. Me haluamme Lions-oeriaatteiden mukaisesti
poistaa ymp?iristossii esiintyviii ongelmia ja luoda
yhteiskuntaa paremmaksi paikaksi elii2i. Hyvii mieli
on meille kiitos tekemiistiimme tydstzi. Toki jiisenyys
meille muutakin antaa. Me saamme suuren joukon
samanmielisiii ystavia, joiden seurasta meillii on lupa
naut a.

Hyviit LC Rovaniemi/Ounasvaaran lionit ja puolisot.
Klubinne tayttiiessa nyt 40-vuotta onnittelen teit:i
merkkipZiiviinne johdosta ja kiitan teitii ansiokkaasta
toiminnasta Lions-jiirjest<in jiisenenii. Olen varma, ettri
paikkakuntanne arvostaa teite ja palvelutyritiinne. Onnea
ja menestyst,i tuleville vuosikymmenille.

Jouko Ruissalo
CC
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PIIRISSA ON YtI 5 MILJOONAA
SUOMA[AISTA.

Kun useimmot yri iyksel vield suunniffolevot omio tietoverkkorqlkoisuioon, Posli l lo sel oinen
on loiminut luoletiovosli Suomesso jo 360 vuoden oion. Vorkkomme kottoo jokoisen kotitolouden, yriiyksen
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NEIJAKYMMENTA VUOTTA
Juhliva yhteisonne perustettiin vuonna 1959. Tuolloin
Laoin lziiinin maaherrana oli Martti Miettunen. Rovanie-
mi-oli vielii kauppala, jossa oli asukkaita hiukan vajaat
20.000. Kauppalanjohtajana toimi Lauri Kaijalainen
ja kauppalanvaltuuston puheenjohtajana Tuure Salo.
Jiilleenrakentaminen oli takanaoilin ia rovaniemekiiset
katse l ivat  opt imist is ina tu levaisuuteen.

Tiiniiiin, 40 vuotta mydhemmin Rovaniemen kaupungis-
sa on Iiihes 36.000 asukasta. Tuievaisuuden niikymit,
huol imatta kuntatxlouden ahdinsosta.  ovat varovaisen
valoisat.  Koulutuksen vahvuus. matkai lun kasvundky-
mat ja ihmisten sitkaus voittaa vaikeudet antavat tiihiin
alneen.

Mikii on Rovaniemi seuraavan 40 vuoden jiilkeen
vuonna 2039, on vain arvailujen varassa. lhmisten
kanssakdymisten muodot ja kokoukset tullevat teknis-
tymiien enti sestiiiln. Mikiiiin viilineisiin perustuva
ratkaisu ei tule kuitenkaan muuttamaan liiheisvvden
merki tyst i i  ihmisten vdl is issd suhteissa ja kommuni-
koinnissa. Kokoontumiset esim. leijona-aatteen mer-
keissi tulevat siiilyttiimiiiln tiirkeiin merkityksensd.
Ken eliiii, se niikee...

Parhaat onni t te lut  juhl ival le LC Ounasvaaral le ja
menestyksen toivotukset yhteison tuleville hankkeille
yhteiseksi hyviiksi.

Matti Pelttari
kaupunginjohtaja



=c
UUl|SIRENGASTA

PALVELEVA 
& 

RENGASTALO

llPlt-G@KllilllY
ROVANIEMI SODANKYLA TORNIO KEI\4INIV]AA

016-3210 000 016-612 255 016-446 601 016-280 373

Rossd HN$IN

ROSSOOIT
7an.'ht4ilr{/ 

saN0l

*$ I'RAIT$MAITITI
DORIKSALIH.

soKos @ Horeu
VAAKUNA

Rovanierni,  Koskikatu 4, Puh. 016-332211, fax 0'16-3322199

KOLARI. JA AUTOPELTITOIDEN

ERIKOISLIIKE
Auton omistajana voit
valita korjaamosi itse!

- vakuutusvhti0iden tvdt
- omat tyof
- kaikki automerkit
- alkuDeraisvaraosilla.
tarvikkeilla tai Durkuosilla

- sijaisauto veloituksetta

Tdyden palvelun talo
- Autopeltikoriaamo
- Autoinaalaaimo
- [,4uovityot
- Saasta aikaasi! Kaytamme
autosi vahinkotarkastuksessalule mukoon men estykseen, lisiitietoia

soat Prisman neuvoinoslo

TATPRISMA
ROUANIEM| Teollisuustie 2, puh. 3305 500

Vain paras on kyllin hyvA!
-4giisJ

.fiUTOPALVEtU
r@



ARVOTSAT LC ROVANIEMI/ OUNASVAARATiI
LEIJONAT JA II\DYT

Lampimat onnitteluni klubille 4O-vuotisjuhlanne johdosta. Olette piirimme
yhdeksiinneksi vanhin klubi ja Suomessakin 128:ksi vanhin. Klubinne ikii
e i  su inkaan  ke r ro  m is tddn  vanhuuden lepoon  s i i r t ym ises t i i ,
vaan erittliin aktiivisesta ja elinvoimaisesta klubista.

Heti kauteni alkajaisiksi sain kutsun saapua Rovaniemelle klubinne jiirjes-
tamaain juhlatilaisuuteen. Sain olla vieraananne Ounasvaaralle pystyttAmanne
niikcialatornin vihkiiiisissii. Aktiviteettinne on merkittiiva palvelu niin
paikkakuntalaisille kuin matkailijoillekin. Kiitokset siitii teille LC Ounas-
vaaran leijonaviiki.

Olen mytis usein kautefirme aikana "tcirmiinnyt" teihin Ritarikilven rytist6-
retki[a. Olette omalla toiminnallanne kasvattaneet lionshenkeii koko piirin
alueella.

Koska olen lionsjiirjestdssii kansainvdlisen presidentimme Kaijit Habanan-
andan virallinen edustaja piirissiimme, haluan vAlittii?i myds hiinen onnittelut
40-vuotisesta palvelutyostanne paikkakuntanne ja koko Lions Club Inter-
nationalin hyviksi. Meitii lioneja on talla hetkella noin 1,43 miljoonaa
maailmassa, 185:ssii eri maassa, joten tosi kansainvdliseen jiirjestiidn tassai
kuulutaan.

Kv.presidenttimme muistuttaa meitii siiti, ette olemme maailman suurin
palvelujirjest6, jonka tunnuslause alusta alkaen (vuodesta 1917) on ollut
ME PALVELEMME. "Palvelu on se tuote, joka meillii on myytavana ja
me olemme sen myyjiii", viestitti Habanananda virkaanastujaispuheessaan
Birminghamissa, Englannnissa. Han kehoittaa luomaan HARMONIAA
yhteiseen palvelutoimintaamme. Harmonia onkin hiinen teemansa talle
kaudelle.

Habanananda kiinnitti huomiota myds jiirjestdmme jiisenistdn miiiriilin ja
laatuun. Hdn sanoo: "Jokaisen klubin menestys riippuu sen jasenisttjsta,
jotka ovat sitoutuneet palvelemiseen ja uhraamaan omaa aikaansaja varojansa
toisten auttamiseen." Erityisesti hAn kehoittaa ottamaan jaseniksi naisia.
koska maailmassa on 5OVo naisia ja lionsjiirjesttjssd vain 87o. Hiin viiittiiii,
etta klubeissa on yllin kyllin tilaa heille.

Omassa piirissiimme on temA naisjAsenyys jo ennakoitu, sillii neljiissii
viimeksi perustetussa klubissa ovat jasenet pelkastaan naisia. Ilman nais-
klubien perustamista olisi piirimme jaisenmaiara katasrofaalinen, sillii piirin
minimijiisenmiilirii 1250 on tullut jo aika liihelle. Onneksi piirimme klubit
ovat ottaneet tavoitteeni, yksi uusi jiisen/klubi, positiivisesti vastaan.
Jlsentilanne tata kirjoitettaessa on muutaman jbsenen verran plussalla.

Vaikka kautemme on kaantynyt puolenviilin paremmalle puolelle, meilli
on viel?i aikaa kasvattaa j,isenmaafaiimme ja siinii ohessa toteuttaa kauternme
tarkeinta aktiviteeuiil, POHJOLAN PUNAINEN SUlKA-kampanjaa. Se
on kohdistettu sotiemme veteraaneihin ja yleensd vanhuusvdesttin elinolo-
suhteiden, itseniiisen el2imiin ja hyvinvoinnin puolesta.

Oma teemammekin ANNA ILOA HUOMISEEN soveltuu hyvin sulkakam-
panjaan. Ottakaa aktiivisesti osaa kampanjan eri vaiheisiin ja antakaamme
ikiiiintyviille sukupolvelle ILOA HUOMISEEN.

Kiitiin klubianne 40-vuotisesta palvelutydstiinne ja toivotan menestysta
jatkossa.

Veli Kiviniemi
DG 107 .  L



Piirikuverniitirin paras klubi -palkinto 1997.98 presidentti Aarne Malvalehdon kiisissii.

AKTIIVISESTI TOIMTVA TOSI VEIJIEN KLUBI

OSA LAPPILAISTA ELAMAA

9op'fnSKomso
vuodesta 1928

Juhlimme hotelli Pohjanhovissa LC RovaniemVOunasvaaran
saavuttamaa suomalaisen miehen parasta ikaa, 40 vuotta,
yhdessii ladyjen ja ysdviemme kanssa iloisin mielin.

Klubimme aktiiviset ja kunnioitetut perustajaveljet ovat
antaneet meille mite parhaimmat lAhfiikohdat ja opetukset
jatkaa toimintaa nAin pitkiille, jopa palkittuna klubina.

Muistamme kunnioihrksella poisnukkuneita veljiiimme sekli
veljiii, joiden kunto rajoittaa 6ytta toimintaa.

Tavoitteemme on pitaii jesenmaarii 30-35 valillii ja pysya
siten aktiivisena sekii virke?inii klubina jatkossakin. Eri
toimikunnat mieftivat uusia aktiviteetteja valtakunnallisten
lisaksi. Toiminta on saatava avoimeksi ia vhdessiioloa
lisiiiiviiksi teemana VELJET YHDESSA. 

'

Vuosien aikana on klubimme hoitanut onnistuneesti suuriakin
aktiviteercja. On ollut kirkkokonsertti, naamiaiskamevaalit,
kerpputalkoot, tuoheffevintaA, nakdalatornin rakentaminen
ym. Tiistii suuri kiitos kaikille leijonaveljille.

Tulevaisuudessa rakennamme yhteistycttii jArjestitjen, yri-
tysten seka muiden yhteistytikumppanien kanssa. Uudet ja
siirtojasenet voivat niihda klubimme menevdn eteenpain
rehdisti ja ahkerasti esimerkkizi nuorille niiyttiien.

Tyytyviiisenli juhlavuoden presidenttina kiit?in yhteistyti-
kumppaneitamme anteliaasta suhtautumisesta lionstoimintaan
ja toivotan hyvaa juhlavuotta, kevafia, kesaa seka parempaa
tulevaisuuta niin veljille kuin ladyillekin.

Aarne Malvalehto
presidentti



LC ROVANIEMI,OUNASVAARA RY 40 WOTTA
Klubimme juhliessa nyt 4O-vuotista taivaltaan, on var-
masti paikallaan luoda pfiipiirteinen katsaus taakse
jiiiineisiin vuosiin. Lionismi el5ii erittdin voimakkaana
Rovaniemen seudulla, onhan talla alueella perliti 10
klubia.  Lei jona-aate on saavuttanut vakiopaikan yh-
teiskunnassamme. Sen toimintaogriaatteet on hvvdk-
sytty ja tunnustettu kail<issa kansalarspiireiss?i. Kiubien
tekemZi humaaninen ty6 tunnetaan ja sitd arvostetaan.

LC Rovaniemi-Ounasvaaran perustaminen

Klubimme perustava kokous pidettiin Rovaniemen
Kunnal l isklubi l la huht ikuun 21 .  o i i iv l in i i  1959.
Perustavassa kokouksessa oU 23 ensi askeleitaan ottavaa
Ieijonaa. Charter Night-juhlaa vietettiin Pohjanhovissa
24.10.1959.

Mydhemmin klubi sai myos saannot, joiden toisen
LIONS-sanan kirjaimista johdateltu lause "Luovuta pykiil?in viisi kohtaa kannattaa muistaa aina toimin-
Isiinmaasi Onnellisempana Nousevalle Sukupolvelle"
kuvaa tehtAvAkenttiiii hyvin. Se tosin on vain yksi
pZiAmZiiiristemme, olemme valmiita enempiiiinkin. Mah-
tavia esimerkkeia toiminnastamme ovat mittavat kan-
salliset aktivite-etit: Punainen Sulka syopiiii vastaan,
Punainen Sydiin sydlinsairauksien vastustamiseksi,
Punainen Sulka sotiemme veteraanien ja invalidien
olojen parantamiserksi ja tiillli hetkellii on menossa
Punainen Sulkakerays vanhusten eiiimisehtojen paran-
IAMISEKST,

LC Rovaniemi-Ounasvaaran omista aktiviteeteista
alkuvuosina lienee ollut tunnetuin Rovaniemen kau-
pungin verokalenterin julkaisu ja jetkenkynttiltjiden
valmistus. Nykyisistii projekteista mainittakoon ns.
vuosilautasten valmistuttaminen ja myynti, kirkkokon-
sertin jZirjestaminen ja naamiaistanssiaisten pitiiminen
Pohjanhovissa.

Kaikki aktiviteettitoiminnasta saadut varat LC Rova-
niemi-Ounasvaara on jakanut avustuksina apua tarvit-
seville. Vuosittaisen avustusten miiiirii on ollut 10.000
markan tuntumassa. Vaihtelua kuitenkin on ollut mm.
v. 1989 jaettavaa oli liihes viisinkertainen miiiirii ja
t[nii juhlavuotena avustussummamme on huomattava.

Nayttavien alkuaikojen perinteisistA avustuskohteis-
tamme on ollut Lapin keskussairaalan lastenosaston
kroonisesti sairaan varattoman laosen vuoden hoito-
kustannuksista vastaaminen.

Vuosittaisina avustuskohteina ovat vaihdelleet eri
oppilaitosten oppilaille jaettavat stipendit ja erilaiset
jiirjestijt kuten kehitysvamma-, invalidi-, vapaussoturi,
niikdvammaiset jne. sek2i yksittiiiset hetaan joutuneet
henkildt ja heidiin perheensd.

Tiinii juhlavuotena paAavustuskohteemme on Invalidi-
liiton Lapin Kuntoutuskeskus Ilkka, jolle lahjoitetaan
10 kpl televisioita. Avustuskohteinamme ovat myds
kummilapsi Sri Lankassa ja sotaveteraani Virossa.

Vuosien varrella vapaaehtoisella toiminnalla kerAtty
rahasumma on melkoinen, eikii jaettu apu, viihiiinen-
kiliin, ole jiiiinyt ilman vastakaikua. Me LC Rovaniemi-
Ounasvaaran veljet olemme onnellisia siitii, ettii olenune
saaneet olla tessd toiminnassa mukana. Jaettu ilo on
enemmhn kuin kaksinkerlainen.

tamme onJenuorana:

1) luoda hyvii toveruus ja paras mahdollinen yhteys
eri ammatti- ja toimialoilta valittujen jiisenten kesken
2) kehittiie jesentensii kykyii, taitoa ja siveellistii kun-
toa sekzi aikaansaada hyvli ja liiheinen yhteistyo keskei-
sissii kysymyksissii
3) luoda tilaisuus vaDaaseen keskusteluun taloudel-
lisista, yhteiskunnallisista ja muista yleisiste asioista,
lukuun oftamatta kuitenkaan politiikkaa ja uskonnollisia
kysymyksiii
4) harjoittaa yleishyiidyllistii ja yhteiskunnaiiista toi-
mlntaa
5) kehiftaa hyvA?i kansalaishenkeii ja edistiili eri kanso-
jen viilistii keskinAista ymmiirtemystii

Tiimli lyhykiiisesti seanndistA, joihinveljillii on
mahdollisuus tutustua sikiili kuin tarvetta ilmenee.

RAsKAs.CsA RA'KA,S.C3A RASIIAS-CSA RASI{AS-CSA

RASTIAS.CSA OY
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Onni Lehto
Ilmari Liihdesmiiki
Armas Niemi
Arvi Pelkonen
Pentti Norvasuo
Eino Nuutila
Eelis Patrikainen
Jussi Pdykkci
Jaakko Salo
Niilo Nummela
Veikko Ranua

LC Rovaniemi-Ounasvaaran perustajat
Ja jotta perustaj avelj ien nimet siiilyisivAt
tuleville polville, kirjataan ne tessa:

Yrjii Alapeteri
Martti Hooli
Ahti Kakko
Tauno Karvonen
Eino Liikanen
Sulo Llihdesmiki
Urpo Oikarainen
Urho Takanen
Pauli Alaruikka
Aimo Junila
Pentti Karppinen

Sekzi Tauno Tannermaa, joka joutui muuttamaan pian
perustavan kokouksen jiilkeen pois paikkakunnalta
ehtimettA olla mukana perustamisjuhlassa.

Rivit ovat harvenneet

Vuosikymmenet ovat harventaneet klubimme perusta-
javeljien luetteloa. Tuon puoleisen, vai pitiiisikd sanoa
tiimiin jillkeiseen, ovat siirtyneet kaikki muut paitsi
Urho Takanen ja Jaakko Salo.

Mycihemmin klubiimme liittyneiste veljistd ovat poissa:
Arvo Korhonen. I lmari  Kar jalainen, Pentt i  Kouri ,
Kauko Lindholm, Olli Miienalainen, Kari Niemi, Mauri
Pernu, Erkki Poranen. Toivo Saari ia Antero Vuooala.

Muistamme kaikkia poisnukkuneita vel j i i lnme.

Kummiklubimme

Kuten kaikilla laosilla. meilliikin on kummimme. Kum-
miklubimme on LC Rovaniemi ja henkil<ikohtainen
kummimme veli Tuure Salo, joka toimi klubimme
perustamisen aikaan LC Rovaniemen presidenttinii.

Piirikuvernoorinii oli tuolloin veli Nils von Schantz
Turusta. Turku ja Rovaniemi kuuluivat tuolloin sarnaan
piiriin. Lionismin maantieteelliset rajat ovat paljon
muuttuneet tuon ajan jiilkeen. Charter Night-juhlassa
liittoa edusti silloinen piirikuvernddri Esko Ajanko,
joka luovutti klubillemme perustamiskirjan.

Loppulause

Edellii kirjoitetnr on siis suppea selostus LC Rovaniemi-
Ounasvaaran toiminnasta

Monta tzirkeziei asiaa on varmaan jadnyt mainitsematta.
Moncn ansiokkaan velien edesottamukset ovat saatta-
neet jiiiidii vaille huomiota, mutta historiikkitoimikunta
on tehtavassaain liihtenyt siitii, etta piiiiasia, eli klubimme
pl i i ip i i r te inen toiminta on edes jol la in tapaa voi tu
huomioida niiin 40-vuotisjuhlan merkeissii.

Kiitiimme kaikkia veljiii, jotka ovat tavalla tahi toisella
olleet tukemassa tyotrimme. KiitAmme kuvamateriaa-
lista. kiitzimme ilmoitusten hankkijana Paavo Rautiota
arvokkaasta tycistii. Ilman tiimiin julkaisun ilmoitustuloja
i l \  ustusten markkamdlr l  o l is i  huomatlavast i  p ienempi.

Toiveenamme on. etti iaksamme edelleen uurastaa
yhteisen asian hyviiksi ja toivomme ennekaikkea, etH
veljet ja ladyt olisivat palvelualttiita niin klubin sisiii-
scrsi i  ku in ulkoisessakin tyossi i .

H istoriikkitoimikunra:

Pentti Ttrominen
Esko Laakso
Paavo Rautio (talous)

Kal(Dtekovaihe torni-rakenfamisessa. "Kyllii se lAstii" niiytfiiii veli JuhaniYld\p i i in  o l laan meno\sa. io k{ 'hrrnn{. l l : r  ta\antcel la.



LC Rovaniemi-Ounasvaara

r8Toirrinta\ uosi

1 9 5 9  1 9 6 0
| 9(r0- I 96 I
t 9 6 l  -  l 9 6 l
1962-  |  963
1 9 6 3 -  I 9 6 l
196: t -  1965
1 9 6 5 -  1 9 6 6
1 9 6 6  1 9 6 7
1 9 6 7  t 9 6 u
1968- |  969
1 9 6 9 -  r 9 7 0
1 9 7 0 -  1 9 7  l
t 9 1  t - 1 9 1 )
t97- l -  197-1
t97.1-  1975
t915 t976
t916-1911
t,.)17 - 1918
1 9 7 8 -  1 9 7 9
t 9 7 9 -  1 9 8 0
1980- |  98 i
t 9u l - t 982
1982-  I  983
19lt3 198-+
l9t t '+ l9t i5
t9,35- 1986
t 9ri6- | 987
t 9t i7- t988
l9rJ8- t989
t9119- 1990
1990  l99 l
l 99  t  t 992
l99 l -  t 99 l
1993- I 99;+
199-+- 1995
1995- I  996
1996-  t997
1997- I  99u
1998-  1999

Sihteeri

Jaakko Salo
Pentti Karppinen
Pentti Kouri
Ecl is  Patr ika inen
Yr jii Alapetcri
Lco Laaksonen
Pekka Halnrc
Arlo H. Korhoncn
Lauri Rclander
Jornra Tervo
Kar-rko l-indholnr
Kalcrvo Laht inen
Vilho Pr,rr.rrula
Olavi Miikynen
Esko l-atkso
Alvo H.  Korhoncn
Mant i  Talv i t ie
Tin lo Ha{u-Aut t i
Jorna Lai t i la
Laul i  Wuot i la
Antero Vuopala
Jouni Poikajiin,i
Mauri Pcrnu
Tinro Takkincn
Arlnc Haavikkcr
Markku Torkko
Eero Lanrpell
Aatos Pietili i
Terho Poikajiirvi
Kale vi ALrtio
Juhr  Mustoncn
Aarne Malvalehto
Seppo Kemppaine n
Ris lo Lc inonen
Jonna Lai t i la
Tapani Kaakinen
Mikko Matrn lass i
Laur i  Koskcla
Heikk i  Pernu

presidentit ja sihteerit

Prc side ntti

Jussi P(i1'kkii
Pcntti N()rvlsuo
Tluno Kalr onen
Almas Niemi
Tluno Karttunen
Ur'1.ro Oikarainen
Onni  Lchto
Su lo Liihdcsrndki
Eino NLrut i la
P a u l i A h m i k k a
Aimo JLrn i la
Eino L i ikanen
Urho Tukancn
Ahti Kakko
Kalcrlo Lalrtincn
Kar"rko [-indholnr
Ol l i  Mr ienalanen
Toivo Saari
Vi lho Puurula
Arvo H. Korhoncn
Esa Haavikko
Reino Roivainen
Esko Lalkso
OIavi N'li ikl,nen
Jorma Lai t i la
Kar i  Hulkko
Risto Piiykkii
T inro Hul jLr -Aut t i
Laul i  Wuot i l l
Antcro Vuopala
Eero Llmpcla
Timo Takkinen
Aalne Hrirr ikko
Kalev i  Aut io
JoLrni Poikr ji i lr i
Juhani Petiij i i
T"-rho Poikrjii lvi
MarkkLr  Sel in
Aalne Malvale hto
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Suunnittelukeskus Oy on
konso invcil i nen, mon ioloinen

r5l suu N N ITTE LUKESKUS OY
l-l-r-l Aittalie 3. 96100 ROVANIEMI
lJ IJ Puhelin: (016) 345 737, telefax (016)319 690
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Klubimme jdsenet l i i ton tehtdvlssi i

Pentti Norvasuo oiirikuvernoriri 1969-1970
PenttiNorvasuo varapiirikuvern6tiri 1965-1976
Erkki Orre alueen puheenjohtaja 1998-1999
Erkki Orre DC 1995- 1998
PenttiNorvasuo lohkonpuheenjohtaja 1962-1963
TaunoKarttunen lohkonpuheenjohtaja 1964-1965
Mikko Jokela lohkon puheenjohtaja 1965-1966
Onni Lehto lohkon puheenjohtaja 1966-1967
UrpoOikarainen lohkonpuheenjohtala 1971-1972
Olli Mllenalainen lohkon puheenjohtaja 1977 -19'78
PenttiTuominen lohkonpuheenjohtaja 1991-1992
Erkki Orre lohkon puheenjohtaia 1993-1994
Vliin0Jokinen lohkonpuheenjohraja1994-1995
Kalevi Autio lohkon puheenjohtaja 1996-1997
Heikki Pernu lohkon puheenjohtaja 1998-1999

Lions Club Rovaniemi/Ounasvaara kuuluu Lions-piiri
107-L, II alueen 1. lohkoon. Tiihiin lohkoonkuuluu 4
klubia: LC-Rovaniemi, LC- LC-Rovaniemi-Alakemijoki,
LC-Rovaniemi/Lainas ja LC-Rovaniemi Ounasvaara. 40-
vuotta tayttava LC-Rovaniemi Ounasvaara on II-alueen
toiseksi vanhin klubi, jiirjestysnumeroltaan 128. Piirissa
on kolme aluena (3), I-alue, jossa lohkot I ja 2, Il-alue,
jossa lohkot I, 2, 3 ja 4 sekii III-alue, jossa lohkot 1,2la
3 .

Piirin asioita hoitaa piirihallitus, johon kuuluvat piirikuver-
nddri, varapiirikuvemticiri, piirisihteeri, rahastonhoitaja,
alueiden ja lohkojen puheenjohtajat seka asiantuntijoina
toimikuntien puheenjohtajia.

Piirin ruosikokous pidetAiin vuosittain huhtikuun loppuun
mennessa. Piirikuvernticirin neuvoa antavat toimikunnat
(PNAT) pitavAt toimikauden aikana kolme kokousta
(lohkon kok
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Perustaiaiflsen
Urho Takisen
muisteloita
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Lion Esko Laakso
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AKTTVITEETIT
Erilaiset aktiviteetit kuuluvat kiinteiisti klubimme
toimintaan.Ovat kuuluneet koko neliiikvmmenvuotisen
toimintamme ajan. Akt iv i teet i t  ovat-s i in i i  mielessd
toimintamme perustekijtjite, ettii niiden avulla toteu-
tamme klubin toiminnan tarkoitusta, ts. yleishycidyllist?i
avustus- ja palvelutoimintaa. Erilaisina avustuksina
vuosittain jaettavat varat keriitadn aktiviteettien kautta.

Suuremmat ja pienemmt aktiviteetit toistuvat vuosittain
klubin toiminnassa. Suurimmat liittyviit valtakunnal-
listen kampanjoiden toteuttamiseen kuten mm. meneil-
Iiiiin oleva Pohjolan Punainen Sulka -keriiys. Perintei-
sesti klubitasolla merkifiAv?i aktiviteetti on ollut Lanin
keskussairaalan lastenosaston tukeminen. joka jat l iuu
edelleenkin. Muina avustuskohteina mainittakoon
erilaiset jiirjesttit kuten niikovammaiset, autistiset lapset,
invalidit ym. erityisryhmat.

Vuosien varrella toiminnan laatu on kiiyt2inniillisesti
katsoen siiilynyt periaatteessa muuttumattomana vuo-
sikymmenien ajan. Kehitystiikin on kuitenkin tapahtu-
nut. Erityisesti tiimri on havaittavissa siinii, etta varain-
keriiysten tuotto on pitkalla aikaviilillii kasvanut.

Viime vuosien aikana klubimme on muutamien aktivi-
teettien kautta saanut paljon mydnteistii julkisuutta.

Klubiveliet Esa Haavikon (ias.) tilalla Sinetesse
kerppuf alkoiden jelkitunnelmissa,

Vuonna 198 1 valmistunut Ounasvaaran luontooolku
ja kesiillli 1998 kaytt(jajn vihitty nlikdalatom.i ansaitsevat
tassa yhteydessa tulla erityisesti mainituiksi. Vuonna
1997 aloitetun naamiaistanssiaisten jiirjestiimisen voi-
daan hyviillli syyllii sanoa jo muodostuneen perinteeksi
Rovaniemellii. Tanssiaisista on lyhyessii ajassa kehif
tynyt klubimme suurin paikallinen aktiviteetti, jonka
tuoton ansiosta olemme voineet kayttaA entistA enem-
mtin varoja erilaisiin avustuskohteisiin.

Lion Jorma Haavikko
aktiviteetti tmk:n pj.

Er tkoi sh amm a s[ eknikot
iina ja lvlarkku 1elin

Pekankatu 3 B
96200 Rovaniemi

40-vuotiaalle
LC-Rovaniemi/
0unaavaaralle!

TTLAUSATOT
NYKYAIKAISILLA

BUSSEILLA

O.NIEMELA9
Veinam6rsente 45 . 96300 ROVAN El '1 .  ouh 312 280 . fax.3l2)51



LC Rovaniemi-Ounasvaaran kaikkien
aikojen rakennusurakka v. 1998

NAKOALATORNI
OUNASV
LC Ounasvaara kantaa Rovaniemen tunnetuimman
maamerkin nimeii. Klubi haluaa auttaa monikAyttoisen
luonto- ja liikuntapuiston kiytcin mahdollisuuksia. LC
Ounasvaara on ollut vuosia sitten rakentamassa Ou-
nasvaaralle luontopolkua, ja nyt klubi p?iatti ottaa veli
Vziino Jokisen ideoimana uuden haasteen: rakennamme
niikdtomin "vaaran" Iiinsilaidalle, "suoraan kaupungin
yliipuolelle". Mainittakoon, ettd Ounasvaaran huipulta
ei kaupunki nay mets.in peittiimiin kuperan vaaran
kyljen takaa.

Rovaniemen kaupungin virkamiesten mycinteisen kan-
nan jiilkeen tomin sijoitusta ja suunnittelua veti veli
Timo Hariu-Autti. Tomin Deriaatteena oli "nrihdri mutta

,  . . ,  . , . iei ni ikyi i " .  L is i iksi  halut t i in srada torni l la kaynnistA
liikunnallinen tanahtuma.

Kaupungin mydnteisen luparatkaisun jiilkeen raken-
nusurakkaan ptiristiin toden teolla toukokuun lopulla.
Iltarakennusurakkana torni oli valmiina narissa kuu-
kaudessa. Saimme raken n usmater iaa) ia ja tyokoneita
edullisesti rovaniemeliiisfirmoilta. kertoo tornin raken-
nusoiiiillikkii. veli Heikki Pernu. Talkooaktiivisuus oli
kiitattAvaA, vaikka heindkuun lomat liihestyiviit. Kiiy-
6nndn pystytystyitta johti esimerkilliiiin innostavasti
veli Juhani Kestilii.

Torni on rakennettumassiivisestti kylliistetystii pylviis-
ja lankkutavarasta. Sen korkeus on 13 metrid ja katse-
lutaso n. 100 metriii Kemijoen pinnan yliipuolella.
Rakennuskustannukset olivat noin 100 000 mk. Arne
Ritari-siiiitio avusti rakennushanketta.

Etsitko

SA/ATIE OY

varoil lesi parempaa tuottoa?

AHJOTIE 2I, 96300 ROVANIEMI
PUH.016-3680 111



Nakiialatornin juhlallinen kayttiiitnotto. Nauhaa leikkaamassa Rovaniemen
kaupungidohtaja Matti Pelttari avustajana klubimme

Dresidentf i Aarne Malvalehto.

Niiyttiivnt vihkiiiiset
26.7.t998
Tomin viralliset avajaiset jiirjestettiin kauniina kesii-
sunnuntaina. Tornin siunasi kiivtt6on isri Johannes.
klubivel i  Jussi  Parviainen. Tomin avajaispuheen pi t i
kaupunginjohtaja Matti Pelttari. HZin totesi tornin
soveltuvan hyvin Ounasvaaran parhaillaan rakenteilla
oleviin muihin oalveluvarustuksiin. Piirikuverno<iri
Veli Kiviniemi kiitti LC Ounasvaaraa oikeasta lions-
hengen palvelutydstii, josta voivat nauttia laajat yhteis-
kuntapiirit. Mainittakoon, etta edellisen kauden piiri-
kuverntitiri Esko Herranen nimesi aiemmin keviiiillii
LC-Ounasvaaran L-107 piirin vuoden klubiksi.

Tornilla vilkas kiiyttii

Torni on otettu innostuksella vastaan. Rovaniemeldiset,
heidiin vieraansa ja kansainviiliset vieraat ovat kilvan
ihastelleet tornista avautuvia maisemia. Suoraan Jrit-
kiinkynttiliin sillan yliipuolelta avautuvat upeat maisemat
Kemijoen alajuoksulle ja Ounasjokea ylds pohjoiseen
ja niiden viiliin sijaitsevaan kaupunkiin Koskenrannasta
aina Korkalovaaraan saakka.

Tornin kiiyton helpottamiseksi viereen rakennetaan
tulevana kesiinii vielii laavu, tulisija ja kiiymillii sekii
parannetaan opastuSta.

Korkeantason piiytiikunta juhlalounaalla OH:n majalla. Oikealla enfinen
piirikuverndbri Mikko Rundgren Arne Ritari -siiiitiiin €dustajana, Piiri-
kuverniiiiri Veli Kiviniemi ja lady Liisa, klubin presidentti Aarne Malva-
lehloja sel in Melvin Jones l ion ErkLi Orre.

ASI ANAJOTOIN4IS1'O

ROVANIEMI: VALTAKATU 6 B 22
PUH. 016-344 695 . FAX 016-344 696

OULU: RAUTATIENKATU 13 B
PUH. 08-311 8372 . FAX 08-311 5832

Kahvikupin mittainen tauko tornitalkoissa. lYiimaan primus motor veli
Juhani Kestilii (selin vas.) vastasi myiis huollon toimivuudesta.



\:ikdalan)rnissr k:rlseet kohli krupunki:r. \'elj€l \asr|nmalla
Heikki  Prr  u.  \ r rne \ lahr l (hto.  I 'nr \o R:rut io ta l i t ln)  l l : t r j r -Aut t i .

Tornitalkoidcn krttorakente€n Dosl{)vrilrr

AVAIN LUOTETTAVAAN RAKENNUTTAMISEEN

YH-RAKENNUTTAJAT
Pohjois-Suomi

Hallituskatu 26/4.krs
96100 ROVAN|EMI
p. 016 - 34 23 666
f .016 -  34 23 667

toimitusjohtaja Toivo Nurminen
p.  08 -  88 98 212
projektipaallikko Hannu Kerkela
p. 02 08 393 047
toimistovirkaili ja Outi Hietajarvi
p. 0't6 - 34 23 666

- rakennuttamispalvelut
. PerusKorjaus
. osaomistusasunnot
. asumisoikeusasunnot
. vuokra-asunnot
. toimisto- ja li ikerakennukset
. palveluasuminen

- muut rakennuttamiskonsultointipalvelut
- vuokranvalivspalvelut

#



Wanhan Puukkotehtaan
puukko museo j a myyntinaiyttely

on avattul
Tervetuloa !

' Wanha Puukkotehdas. Varttokatu 32
' Joulupuldn PdakyH, Napapllrl

J. Marttllnin Puukkotehdas Oy
PL 4044, 96101 ROVANIEMI
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uusin mouslein.
Pomoeii on uutuus-
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Vahva klubihenki on LC'Ounasvaaran erds voimavara
Omasta kohta 30-vuotisloinsjiisenyydestiini on kulunut 10
luotta LC-Ounasvaaran klubissa. Verlailin 1 0 \uoden takaista
ja nykyistii jiisenluetteloa. Vuonna 1989 klubin jiisenmiiiirii
oli mittava; perAti 40 veljeii. Vuoden 1998-99 vuosikirjasta
kiytyy 34 veljeii, joista 14onollutmydsv. 1989 jiisenistiissa.
Ikii, muutto paikkakunnalta tai siirtyminen uuteen klubiin
ovat tavallisimpia muulon syi6.

Suurta vaihtuvuutta on klubissamme taDahtunut edelleenkin.
Peret i  7  ve l jeA on kuluval la  kaudel la  jananyt  k lub imme.
Vastaavasti jiisen- ja liisnliolotoimikunta on tehnF huolellista
jasenhankintatyote ja tAlle kaudelle kirjataan 4 uuden
klubiveljen liittyminen joukkoomme. Klubin vahvuus 1999
keviiiillii on 3l veljeA.

Edellii kootut tilastot ovat mielenkiintoisia ja itseasiassa
nostavat esille kaksi kysymysti: l) Jiisenten klubissa pysy-
minen ei tapahdu istsestaan. 2) Uusia tuoreita voimia
tarvitaan koko ajan.

"Sulkekaa se takaovi" kirjoitti viime vuoden kansainviilinen
presidenttimme Howard L. "Pat" Pattersson jr. Sulkekaa se
takaovi, josta kerran niin energiset ja optimistiset leijonat
kdvelevat ulos. Mik?i avuksi? Toivominen ja puhuminen ei
riit:i. Takaoven sulkeminen ja jlisenten sAilyttdminen vaati
toimintasuunnitelman, joka edellyttiiii klubin jokaisen jiisenen
Danosta. Taman toimintasuunnitelman toteutus alkaa het-
kestii, jolloin uusi jzisen liittyy klubiin. Toivottakaamme
henet tervetulleeksi ja ottakaamme hanet vastaan vaikutta-
valla seremonialla. Ratkaisevaa on, efta uusi leijona pAAsee

mukaan toimintaan viilittomasti. Kaikkien iiisenten. seka
uusien efta vanhojen. nrhsi oll koko ajan klubin aktiviteeteissa
mukana. Vastuun hyvliksyminen varmistaa, etu jasenten
mielenkiinto sailyy ja he ovat ylpeitii j i isenyydestlii in ja
suhtautuvat luottavaisesti klubinsa osaan yhteisijssAAn.

Uusi leijona klubiin? Mistii hdnet voi l0ytiia? Jokainen
leijona voi olla kummina tarmokkaalle, kansainvalisestd
palvelujiirjesttlstii kiinnostuneelle miehelle. Kummin tehtlivii
on vaativa; uuden veljen on ymmarrettAvA, mita hanelta
leijonana odotetaan ja mitkii ovat sekii klubin tavoitteet efta
jarjestitn pitkAn aikav?ilin paamaarat. Uuden leijonan pitaa
varmasti tietad, mitA leijonat ovat ja mitd he tekevAt oman
paikkakuntansa ja ihmiskunnan hyviiksi.
Nuorten miesten vahvuuksia ja niikemyksiii ei voi tarpeeksi
korostaa. He palvelevat omaa klubia sekii jiirjestde tulevai-
suudessa. Heita kiinnostaa liittya klubiin,jossa on edustettuna
paikkakunnan eri li ikealoja ja ammattikuntia vahvoine
JOnm]rneen.

Nykypiiivin lionsklubilla pitiiii olla kykya uusiutua, tarttua
haasteellisiin aktiviteetteihin ja ji irjestae klubin sisiil l i i
toimintaa, josta kaikki pitavat. Meille ei riiti alkuunkaan
kuukausittain istuttu klubikokous Pohianhovissa tai iossain
muual la .  Yhte isestd tekemisesta rakentuu vahva LC-
Ounasvaaran klubihenki.

Viiinii Jokinen
Jesen- ja lesneolotoimikunnan jiisen

JOKELAN
HAUTAUSTOIMISTO KY
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P u h . 0 1 6  3 1 2  6 1 6

,: n'ni ru!.ttn 4lDrun'ijrpirticD khi'i ink.n

rhdcrroh<n ir rmn b'd ru r

r.hir! ir l l l(Nr ro'n,umn€ sur

srn,ri u!ri, Ehr: 'trb. i.h hnd 'Nn{r!tr.

&'kruno'H.ui<i

1923 -  1998



STLTA UUTEEN VUoSISATAAN

E
o

v{A'P
,)

oa

A1
{

b
%

'r& 
PsNAl$f





l{

.  t .





-rsl*Fl#"e
Kansankatu 15, puh.310 700

OIIf,O II,IUIO
Presidentli Esa Haavikko kertol terwelsel kevdLdn lvalossa pidetyst,a piirikokoul<sesLa.
Ihmettelya kokouksessa oli heratLanyt piifikuvernddriehdokkaan kieltaytJrminen
rchtavds 5. va. i l<ka hanet ol i  pova n iemelais ien ldut l ier  i :o.mesLa aseLpLLU yksimiel isest i
ehdokkaaksi .  , - ik6 sl l ra i  vaiheessa ehdokas ol luL Leniavasr6 6o.r iyaJar.Vl .  yksim.el jsesr i
r ' ovan ieme la .seL  k - l  l b i r  sc6LLdrv& t  s .n jd l keenAnrc roKronqv .s r . t ' LaEJ<s^ , i oka , rL_ r l l k i n
si en valiuuksi uudeksi Dlirikuvernooriksi.

KUNTVAI.IJSPOIJTIIKIrAA
Apulaiskalipunginjohtaja llon Esko h{aunu piti eriitaiin mielenkiinl,oisen a.lustuksen Roi
ka ,L r  l - run  k i  . a  Ro .  T r l d la i skLn lakun -a j l l l osas -as ta .  f u r ; - r r  o  l o ' ' i r - '  I  ' , ' ,  ' c i o  , "  cv rn l r ks -A
seka er:itialn vilkkaan keskustelun asiasta.

TA$(EITAASIONA
Veli Onn, Lphdoll. on viimein]{,n posr iL,.LLLI hopeinen l.,f,mr IilEinJal ka s.kd v.uos.ikirja,
jonka hdn ' .1,ohL. kaydessaan kokouksessa. Sama--a toivof el t i tn hd n.Lle;a ladyl le HyvdA
Joulua la OnnellisLa Ulrlla Vuofta.

AICIIVTTEET'|rIASIOTfA
Luerriin klu bil-lc sa.apuneeL kirJeet. PaatelL.i.in ltr.her Lala P iirikuvernoor.il.le kirJe, ioka koski
vuoden ml,Tnllaktiviteetteja, joita kalsoftiin olevan Lilkaa "Lionsklubi ei ole mlkaren kaup-
paralsujen kerho".

Piiytikirj amerkintiij !i
vuosien varrelta.

Ei juuri hammasten kiristelyfl
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Meidiin lionien toiminnassa yksi tiirkeimmist2i aktivi-
teeteista on aina ollut nuorisotyd eri muodoissaan,
ehlii tiirkeimplinii kansainviilinen-nuorisovaihto. Lions-
klubin kansainvZilinen jiirjestii hyvdksyi nuorisovaih-
don lions-aktiviteetiksi vuonna 1961 edistiiiikseen
lionismin ensimmziistii pziiimiiiiriiii "luoda ja ylliipitiiii
yhteisymmiirryksen henkea maailman kaikkien kan-
sojen kesken".

Ohjelman tarkoituksena on:
a) Antaa nuorisolle tilaisuus tavata toisten maiden
nuorisoa ja aikuisia.
b) Osallistua perhe-eliimiiiin ja paikkakunnan tapah-
tumiin toisessa k u l t tuu r io i i r issi i .
c) Edistiie kansainviilistii yhteisymmZirrystii ja hyv212i
tahtoa kaikissa lions-maissa.

Nuorisovaihto-
toiminnan taustaa

Nuorisovaihto taDahtuu lions klubin aktiviteettina.
Piiiitoksen toimintaan osallistumisesta tekee aina
klubikokous. ionka nimeiim?inii vastuuhenkilona toimii
vuosittai n nubrisovaihtoasiamies.
Kaukaisimmat nuorisovaihtoon osallistuneet maat
ovat USA, Kanada, Brasilia, Argentiina ,Chile sekii
eksoottiset Japani, Uusi-Seelanti ja Australia. Myiis
Etelii-Afrikka on ollut muutaman vuoden nuorisovaih-
to-ohjelmassa mukana. Edellii oleviin matkojen kes-
toaika on n. 5-6 viikkoa ja ylivoimaisesti suosituin
kohde on ollut USA. Euroonan maista selvAsti kiin-
nostavimmat ovat Ranska, Saksa ja Englanti. Uusina
maina ovat toimintaan mukaan tulleet Tsekinmaa,
Slovakiaja Viro. Oleskelun kestoaika on Euroopassa
3-4 viikoa.

Nuorisovaihto
LC Rovaniemi/Ounasvaarassa

Nuorisovaihtotoiminta klubin historian ensimmiiisillii
vuosikyrnmenillii oli suhteellisen viihaista. Vuosittai-
sista toimintakertomuksista on ilmennvt. ettd nuori-
sovaihto suuntautui  l i ihes yksinomaan val tameren
taakse USA:han ja ette vaihdokit olivat usein klubim-
me iasenten laDsia.

Klubimme nuorisovaihtotytdt vas. Maria Pernu, SaIi Mustonenja Le€na
Vuotovesi vastapeeta 3. vasemmalta nuorisovaihtoasiami€s

veli Paavo Rautio

|or,6'lu,',r. 'r i ,1



Asiasta oltiin kuitenkin syystekin huolestuneita. Seu-
raavassa pari lainausta viirikkiiiin ivalolaisen piiriku-
verndrtrin Timo Hyvririsen tiedotteesta:

"Nuorisovaihtokin on vielii pakkasten mydtii jeiissa,
mutta toivon kinkun ja muun hyviin jouluruuan tietiiviin
hyviii piiiitdksiii. Ilmoitukset veli Antille ajoissa." Ja
"Piirin nuorisovaihtoasiam ies on Anrri Pesonen. Uskon
nuorisovaihdon piirimme alueella nousevan ennatys-
lukemiin, kun muistelen Montrealin lupauksia. Siis.
hyvi i t  vel jet  ot takaa nuorisovaihtoasia 'myos klubin
aktiviteetiksi ja olisi toivottavaa, ettii jokaisesta klubista
saisimme yhden nuoren maailmalle. Nuoren ei tarvitse
aina olla "leijonan pentu". Siispii nuoret maailmalle.
Onhan se kehitysta YHDEN YHTENEVAISEN MAA-
ILMAN puolesta."

Niiin siis armon
vuonna 1979.

Tiillii vuosikymmenellii olen sitten kihemmin voinut
tutustua nuorisovaihtotoimintaan. Minut kelpuutettiin
hoi tamaan nuorisovaihtoa klubissamme -97 la olen
si in l  tehtdvdssa edel leenkin.  Kaksi  nuorta Sari  Musto-
nen ja Maria Pernu, k lubimme " lei jonan pen-
tuja", Lyseonpuiston lukiosta, otti minuun yhreytta
piiistiikseen nuorisovaihtoon mukaan. Sana kiersi
lukiossa ja Leena Vuotovesi ilmoitti kolmantena ha-
lukkuutensa mukaan. Kutsuin marraskuussa tvtiit ko-
t i in i .  kenoin t ietoni  nuor isovaihdosla ja mahd-ol  l is ista
isiintAmaista ja teytimme hakemuslomakkeet. Esitin
hakemukset klubikokoukselle, joka piiiitti yksimielisesti
tyttdjen llihettiimisen. Myds klubin rahallinen tuki oli
keskimiiiiriiistl suurempi I 07L-piirissii.

Vaihdokkimme kevivait tammikuun kokouksessa esit-
telemassa itsensri osin myijs tulevan isrintdperheen
kielellii. Tytiit osoittautuivat erittiiin kielitaitoisiksi,
iloisiksi, reippaiksi, luotettaviksi ja ties miksi. Ja olivat
myds ilo vanhalle silmiille. Olimme vakuuttuneita, ettA
olisi vaikea lciytiiii parempia rovaniemeltiisiri nuoriso-
lehettilaita kansainvriliseen atmosfeAriin. Tytijt kaviviit
syksyllli kenomassa mydnteisiS kokemuksia niin isiin-
tiiperheistA kuin -maastakin ja esittiviit klubillemme
kauniit kiitokset. Niiin he saivat myds kiinnostavan
koske tuksen  kansa invd l i seen  l i on i sm i in  j a  osaava t
arvostaa laajaa nuorisotydtdmme.

Kuluvan vuoden lahtiiiiksi nuorisovaihtoon klubi on
hyviiksynyt samasta lukiosta Heidi Pietililn, joka odoftaa
mielenktinnolla tietoja tulevasta isinralmaas6. Varnistus
saadaan huhtikuun aikana. Piirimme alueelta vain 8
nuofia 6 eri klubista on hakenut nuorisovaihtooaikkaa
ulkomai l ta.  Kun l07l-pi i r in alueel la toimi i46 klubia.
tilanne lienee jokseenkin huolestuttava.

Hyvda paivde, nimeni on Tracey Parsons. Olen kotoisin
Warracknabealista Victorian osavaltiosta, Australiasta. Olen 16
vuotta vanha ja olen juuri pdetenyt 1 1. vuoden WarEcknabealin
yleasteella.
Minulla on kaksi siskoa, Peta 19 ia Amanda 14, isi ini Maurie on
rakentaja ja myds Lions clubin jdsen, jossa hanelle on monia
tehtavie nn lohkon puheenjohtaja, jasenyysiuttujen jarjestelija ja
puislon puheenjohtaja.
AitiniVal on kotiavustaja. Hdn auttaa vanhuksia kodeissaan
siivoamalla ja pesemalla heille (pyykkia ym).
Tulen nyt kertomaan teille hieman iietoa Warracknabealista.
Warracknabeal on pieni maalaiskyle, jossa on 3500 asukasta. Se
on monien maanviljelijdiden koti, jotka viljelevat monia viljakasveja
mm. hemeitd, vehnea ja ohraa. Maanviljelijat hoitavat mytjs
lampajta ja lehmia.
lsantclubissani, warracknabealin Lions clubissa on 35 jesentd,
jotka ovat hyvin aktiivisia yhteisossd. He yllapitavat paikallista
hautausmaata ja keradvet kaikkia kierrAtetteviii purkkeja ja pulloja.
Lionsien Flora ja Fauna (kasvi-ja elaimistopuisto) puisto on
mahtava nahtavyys. Siellg on monia lintuja ja elaimid, joita voi
nahde. seka hieno leikkikentte lapsille. Jouluaikaan lionsit
vierailevat paikallisessa sairaalassa ia antavat pienia lahjoja kaikille
potilaille. Potilaat todella rakastavat lionsien pienia lahjoja.
Wanacknabealin Lions Club myos iakaa atedoita kaikille
vanhuksille heidan koteihinsa. Tame on mahtava atdiivinen yhteis6.
Viimeiseksi haluaisin kiittea tSta Lions Clubia heiddn
isanndinnistaan ja haluaisin my6s kiittae Pernun perhetta kun he
ndwivet minulle Suomea.

K i i t o s !

IsiintIperhetoiminta
klubissamme

Myds islintiiperheenii klubimme jiisenet ovat olleet
viime vuosina. Niin veliet Erkki One kuin Juha Mus-
tonenkin ovat saaneet vieraansa EurooDasta- kun taas
veli Heikki Pemu aina Austraaliasta asti. Tdssd Pemun
perhe teki tosi hienon tydn antaessaan Tracy Parsonille
kodin 3 viikon ajaksi viime jouluna vain noin kuukau-
den varoitusajalla. Jotta jatkossakin saisimme nuoria
maailmalle, isiintiiperhetoimintaa tulisi piirimme alu-
eella selviisti tehostaa.

Lopuksi

Klubimme on ollut erittiiin mydnteinen nuorisovaihto-
toiminnalle ja luonut ne mahdollisuuder ja puitteet,
joissa niiinkin tuloksellista nuorisoty6d on voitu tehde.
Toivon, ettd klubimme kannustava ja tulevaisuuteen
uskova toiminta si i i lyy jarkossakin.  

-

Lion Paavo Rautio
nuorisovaihtoasiamies



Arne Ritari-sfletiti ja -kilta
Amerikansuomalainen Arne Ritari (07.03.1906-
18.10.1996) on Suomen lionismin kummi. Hiinen
ansiostaan Suomeen perustettiin ensimmliinen Lions-
klubi (Helsinki) 14.08. 1950. Kunnioittaakseen Ame
Ritarin eliimiintyotit erityisesti maamme lionstoiminnan
hyviiksi tehdystii tydstii perustettiin Arne Ritari s?iiiti6
1986. Siiiiticin tarkoituksena on tukea ja edistiiii Suomen
Lions klubien hyviintekeviiisyyteen johtavia aktiviteet-
teja.

Siiiitidn toimesta perustettiin v. 1994 Arne Ritari-kilta.
Killan jlisenyydellii lionille mydnnettiin Lions-ritarin
nimi ja arvo. Jiisenyyttii voi anoa vain Suomen Lions-
liitto r.y:n jiisenklubin hallitus klubin omalle jiisenelle.
Ehtona on, ette jasen on ollyt klubin toiminnassa
viihintAan 5-vuotta ja toiminut aktiivisesti klubin eri
tehtevisse jaltai aktiiviteeteissA useina toimikausina.
Jiisenyysmaksu on 5.000 mk. Jiisenyys- maksuilla
kertyneilti varoja siiZitidn hallitus saa kiiyttiiiiii vain
saa t i 6n  se i i n td jen  muka is i i n  t a rko i tuks i  i n .

Tiimiin toimikauden alussa oli Lions-ritareita 82. Klu-
bimme j?isenelle Pentti Tuomiselle on myiinnetty Lions-
ritarin arvo 05.03.1997 numerolla 45.

DC Kyiisti Halme luovuttaa lion Pentti Tuomis€lleArn€ Ritarikillan
jAsenyystodistuksen maaliskuussa 1997.

*HI"':"TI,TrKEsrrr,
p_uh.016-358 1b2 "{S
fax O16-358 194

Nonrajflruelle, 22 km piiissd Rovaniemelti.
Luonnonkaunilla ja rauhallisella paikalla.

Mahdollisuus j iirj estnn ulkoilu- j a virkistyspiiiviii.

Jdrjestiimme ruokailut sopimusten mukaan.
Majoitustilaa 8O hengelle.

trfil3l:Ffflptfffi



LionViiinii Jokinen:

LC-Ounasvaaran
monta ikimuistoista
aktiviteettia 9o-luvulla
ROVANIEMEN VUOSILAUTASET
Aktiviteetti kiiynnistettiin v. 1990 Jiitkzinkynttiliisilta lautasella. V1991
aiheena o1i Kaupungintalo ja 1992 Arktikum. Tavoitteena oli 5 lautasen/ 5-
vuoden projekti, joka monista syistii jiii kesken. Lautaset olivat sievoinen
tuloliihde. Aika nayttaa, jatkuuko projekti.

VANHOJEN AUTOJEN HUUTOKAUPPA
Automaailman ammattilainen, klubin nykyinen presidentti Aarne Malvalehto
kokosi eri autoliikkeistii vanhoja autoja myytAviiksi huutokaupalla Sampo-
keskuksen edessii. Jo autojen kuljetus oli klubiveljille haasteellinen homma.
Autot kun eiviit keynnistyneetkeen noin vain. Huutokauppapaikkakin tarjosi
melkoisen ylliityksen. Perjantai-illan ja ydn juhlinnan jiilkeen katu o1i tiiynnii
rikottuja pulloja ja ydllistii roinaa. Ei muuta kuin harjat ja hiat heilumaan,
etteivat autojen renkaat puhkeaisi. P?iivii oli i 1.5.1991.

Viikeii kertyi huutokauppapaikalle niinkuin aina. Luultavasti liikkeitten
asettama autojen pohjahinta oli liian korkea tai ostajilta petti huutohetkellii
kantti. Julkinen paikka tuo aina paineita. Yhtiiiin autoa ei saatu huutokaupatuksi.

Testiajoj a kyllii teh-
tiin ja saattoi olla, ettii
autot ostettiin liik-
keist i i  "hi l j  a isel la
kaupalla". Hauska ja
opettavainen projekti
kertakaikkiaan.

LC-OUNASVAARAN
3s-VUOTISJUHL L t6.4.199 4

Klubi jiirjesti pienimuotoisen vuosijuhlansa Potrjanho-
vissa klubiko- kouksen jiilkeen. Tilaisuuden kohokohta
oli klubin perustajajiisenen Sulo Liihdesmiien huomi-
oiminen Melvin Jones -jiisenyydellii. Veli Sulon jiise-
nyys oli Suomen listan n:o 1050 ja virallinen piiiviiys
8.2.1994. Palkitsemishetkellii veli Su1ol1a oli io 37
lei ionavuotta hartei l laan. kaikki vuodet l00so osal l is-
tumisella.

ROVANIEMEN LEIJONIEN
KEILAILUMESTARUUDET V. 1993

LC-Ounasvaara jZirjesti huhtikuussa 1993 Rovaniemen
leijonille keilakisan. Vaikka tarjolla oli helppoja sarjoja
eiviit muut klubit kiinnostuneet ia kisa iili LC-Ounas-
vaaran jasen renvi i l iseksi.  Kisasia on L, i loksia ial iel ta
esim. parikilpailu (ammattilainen -amat66ri)

1. Rautio - A. Haavikko 1575
2. Rautio - Jokinen 1483
3. Autio - Vuopala 1445

sronaENs3F,
Viiind Jokinen



LC-OUNASVAARAN LEIJONAT SM-KISOISSA
Klubiveljet ovat vierailleet Lionsliiton SM-kisoissa
kohtalaisella menestykselle.
-95 hiihdossa Viiino Jokinen 8. sija
-96 golfissa Paavo Rautiolle henkilcikohtainen 5. sija
ja pari Rautio - Tapani Kaakinen 2.
-97 golfissa Paavo Rautiolle henkilokohtainen 3. siia

$raplotA
Huo Iehd in  rne  /<anssas  i  huon  i s c - s  t a .
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Muotia
maailman

ja pari Rautio - Kaakinen 14.
-97 keilailussa joukkue Rautio, Kaakinen, Haapanen
ja Lziiikkulii 4.

ILOINEN KEVATPAIVA KEMIJOELLA -95
Tiihiin yhteisprojektiin osallistuivat kaikki lohkon klubit
yhtii lukuun- ottamatta. Tavoitteena oli jiirjestlii koko
perheelle hauskaa tekemiste kevatauringossa Kemijo-
ella, Ounasjoella ja Lainaanrannassa. Tarjolla oli

lumiveistoskisa koululaisille
j iiiirata-aj oa oikeilla jiiiirata-autoilla
pilkkikisa
moottorikelkka-aielua
pulkkamiiki,
hiihtoa,
luistelua,
porongrillausta,
lasten talviuhteiluviilinekirpputori

Tavoifteena oli saada kaikki klubit yhteiseen tekemiseen
ja saada "tuhansia rovaniemeliiisiii mukaan tapahtu-
maan. Molemmissa onnistuttiln.

UUSI ELAMIi - KT]NTOILUSTA ELAMANTAPA
V 1995 alkoi valtakunnallinen Kunnossa Kaiken Ikiiii
kuntokampanja keski-ikiiisille suomalaisille. LC-
Ounasvaara toimi pilottiryhmiinii, kun kaikkia 275
rovaniemen leijonaveljeii patistettiin siizin<jn mukaiseen
kuntoiluun. Tulokset raportoitiin klubien sihteereille.
Todettakoon, ettii kampanja jatkuu vielii v. 1999 loppuun.

huipulta



MONEN KESAN HUIPPUHETKI . TALKOOT
HAAVIKON VELJESTEN MAATILALLA
Klbihengen rautaisimpana tekijiinii pid?in veljien yhteisiii
talkoohetkiii. Esa ja Aame Haavikko ovat jArjestaneet
tosi mahtavia kesiitapahtumia, joissa on talkoiltu ensin
ja sitten pidetty hauskaa. Palojiirven paliskunnan po-
roille tehtiin ladollinen kerppuja; kiskottiin tuohia
Museovirastolle ja risusavotan avulla puhdistettiin
taimikoita.Alun trllle hommalle saattoi antaa veli Antero
Vuopalan metsataitokilpailu. Samaan talkoohetkeen
on saattanut liittyii "salkkujen" vaihto l. halli- tusten
vahtoseremonia. Yhteisen saunomisen iiilkeen on ollut
epdv i r a l -  l i se t  k l ub in  t upp imes ta ruusk i l pa i l u t .

PUNAINEN TAKKI -96
Jo kauan oli suunniteltu yhteniiistii klubitakkia lei-
jonaveljille. Klubitakki-projektista tuli totta alkuvuo-
desta 1996. Klubin profiili nousi selviisti, kun tuliteriit,
viininpunaiset klubitakit p[iilla kaytiin rytjstemessd
Ame Ritari-kilpi Kuusamosta. Tiimlin jiilkeen on LC-
Ounasvaara esi intynyt yhtenaisesszi  asussa monissa
tilaisuuksissa. Mita enemman veljiI on kerralla yhte-
niiisesti pukeiutuneena, sitii nayttavampi joukkue on.

R ITARI  .  K ILVEN RYOSTORETKET
Kuinka vlirikkiiitii klubikokouksista tuleekaan. kun
sata vierailijaa rynnistiiZi pieneen kokoustilaan. Tlitb
tapahtuu vain Suomen Lapissa. Muu Suomi on kuu-
Iemma hukannut Ritari-kilpensii ja ry6stoaktivi- teetti
on unohdettu. L-107 niirillii on rautainen aktiviteetti-
kohde vaalittavanaan.
Kilven pistelaskua kiiteffiAn ja kirotaan. Pieni porukka
liiiinin toiselta laidalta nappaa kilven bussilastillisella
veljiii. Ennen suuria voittoja on osattava hevitd monta
kertaa. Sama piitee kilven rydstossa. LC-Ounasvaara
on yrittiinyt saada retkistiiiin hauskoja, muuten ei pitkillii
selkosilla oika bussissa kulu. Olein aavistavinani, ettii
kilpi 6ytyy olla seiiraavan kerran kaukana, ennenkuin
porukka liikahtaa matkaan.

VIERAILUKOKOUKSET
ELAvdrrrAvAr n nxpArvAA
Klubikokousten jiirjestiiminen veljien ty<ipaikoille tai
muuten kiinnos- taviin kohteisiin kuten liikelaitoksiin.
kouluihinja yrityksiin lisaa tietA- mystA yhteiskunnan
eri aloista. Kokousoaikan vahto elavoittAa arkiru- tiinia
enemmiin kuin arvataankaan. Klubin vierailukohteina
tiillii vuosi- kymmenellii ovat olleet mm. FINNAIR,
KEMIJOKI, SAVA-YHTIOT, ROVANIEMEN ENER-
GIA, LAPIN URHEILUOPISTO, LAPIN LENNOS-
TO, LAPIN ILMATORJLINTARYKMENTTI, ROVA.
NIEMEN AUTOPALVELU JA LAPIN KANSA.

Edellii mainitut ovat vain osa LC-Ounasvaaran tomin-
taa. Naistakin aktiviteeteista monet iatkuvat uudelleen
jalsotettuna. Klubi hakee mielelliiiin vlir J<eitii haasteita
kohti 2000lukua.

IHASII
huippu-
mukav||n

hou
T E XMAN



tanut lEihes tuhannen markan srvoista arpa j ai svoitt oihin.
Kokous ir iclet i l l in pohtinolanpi-hotel l- issa per jai-ntaina I5. 5. BI

T,. \  R nrr" . . . . t -  -^ , :  - .Lr \ , .  y  Is9 "D.Ld' |J

Vel- i  Pentt i  [uominen X$oi nuorisovaitrt  oasiastar:#* Suomesta

l i ihtee kaksi lent olrone el l i  sta charterlennolla nuoria tutus-
tumaan USA!han. Hen kertoi matkojen olevan erinomaisen hyvin
organisoltuja ja nuLltenkin suurenmoisen opettavia nuori l ]e.
Jyrki tuoninen, joka matkustaa klubirnme nuorisoed.usta jana

USA:han, saa matkaeveekseen klubinme vi ire j i i  2 kpl.

II .$ Kokouksen paattEiBinen
P r o q i r l o n i t i  R e D  H a c r r i L k n  n 4 H t t i  k ^ k . l l t k < a n  t o i r r n a r r -  e t t 4

Iolvottcr Lg BOVAEIErI-OUIASYATRA

kluDr.a ttl scururlEac!

(preelilcntla nonogralul )

LAPIN LIIKUNTAKESKUSTILAUSAJOKULJETUKSET

KAIKKIIN LAHTOIHIN

KAIKKIALLE

GOLD LINE OY
PUH.0204 523012
FAX 0204 5 23015

PALVELEE
MAJOITUS JA RUOKAILU'146 vuodeDaikkaa 1-4 henoen huoneissa

Ruokailumahdollisuus seis6vasta poydasta

LUENTO- JA RYHMATYoIMT
3luentosal ia
6 rvhmatvotilaa
ULiSI AUbITORIO RAKENTEILLAI

ULKOLIIKUNTAPAIKAT
Ulkoilu- ja hiihtoreitit
Palloilukentat
Laskettelurinteet
Hyppyrimaet

SISALIIKUNTAPAIKAT
Palloilukentat
Juoksurata
Yleisurheilun hyppy- ja heittopaikat
Uimahall i
Ampumahall i
Keilahall i
Voimistelusalit
Kiipeilyseinat

VALMENNUS- JA TESTAUSASEMA
Lisatietoja Lapin Liikuntakeskus, puh. 334 411

7p r,xYtN Lr r KUNTAKES KUS J_J_.=E_



Melvin Jones/Lions Clubin
International -siiiitiii (LCIF)
Melvin Jones oli Lions Internationalin perustaja ja
piiiisihteeri. H[n syntyi Foot Thomas-nimisessii kau-
pungissaArizonassa 13.01.1879. Vuosisadan vaihteessa
2l -vuotiaana hiin muutti Chicasoon. Siellii hiin toimi
vakuutusalal la ja myohemmin aloi t t i  oman l i ikeyr iLyk-
sensii nimell?i Melvin Jones -vakuutustoimisto. 1920-
luvulta lahtien han antoi aikansa ja tarmonsa triysin
Lions Intemationalille. Melvin Jones kuoli 01.06.1961.

Lions Clubs Internat ional  -sai i t io Derustet t i in
13.06. 1968. Si iAt i i j  on perustet tu kanavaksi .  jonka
kautta kuka tahansa voi osallistua kansain- vriliseen
avustustoimintaan kaikkialla maailmassa. Siidtid on
perustanut Melvin Jones -jiisenkunnan, jonka jiisenyys
on suurin kunnianositus, jonka s2iiirid voi myrintiiii.
Jiisenyyden saa vain se yksityinen lahjoittaja, joka tai
jonka puolseta on sliiiticjlle lahjoitettu 1.000 USD.
SAiitidn myontamrit apurahat Suomeen n. 400.000
USD. iosta summasta n. 2'7 5.000 USD Sotainvalidion

i  . r
salrasKoternln-

Mainittakakoon, ettii Melvin Jones-jiisenkunnan jZise-
nyys my6nnetiizin myiis muillekin kuin lions-jiisenille.
Suomessa on jiiseniii yli 2000. Klubiveljistiimme on
tiimiin kunnianosoituksen saanut edesmennyt lions-
veljemme Sulo Liihdesm?iki 08.02.1994 numero 1051.

Lion Pentti Thominen

Edesm€nnyt uuttera Lion'veli Antero Vuopala
esittelemiissa kettensii tiiitii,

Klubi v€ljemme laskemassa kukkalait€tta 1. presidentin Jussi Piiykiin
haudalle Lc-Ounasvaaran 2s-vuotisjuhlassa. v€ljet vasemmalta
Veikko Ranua, Vilho Puurula, Lauri Vuotilaja M€lwyn Jones Sulo
L:ihdesm:iki.

tf.,v

Klubivelj€t ladyineen 2s-vuotisjuhlassa. Etualalla veli Heikki Pernu lady Marjatan kanssa silloin
vielii Ranuan klubista ja taustalla veli Markku Selin lady Kristiinan kanssa, Keske e Terho Poika-
jerven lady Helena.



WARRACKNABEALIN
LIONS CLUBIN PROFIILI
Wanacknabealin Lions Club perustetiin 10. juolukuuta
1964. Silloin oli 29 jiisentii, ja klubi oli 345. kun
toimilupa saatiin 3.4. 1 965.

Meidiin klubissamme on nyt 35 jAsente. Meid?in ktu-
bimme voitti piiri- kuvernddriliisan vuosina 1997-
1998. Tapaamiset jarjestetaan kahdesti kuukaudessa
kaikkien jiisenten liisniiollessa. "Tytjskentelevh
mehilliinen" pidetiilin joka kuukauden viiem.isend sun-
nuntalna.

Joka kuukauden kolmantena keskiviikkona pidetiiiin
kaikkien jlisenten kanssa piiiviillistapaaminen. yleensii
paikal l isessa hotel l issa.- Ni imii  tapaamiset yleensi i
sisdltevat vierailijan puheen sekii raportteja johtajilta
ja erityisten komiteoiden puhemiehilta. 

- -

Klubilla ei ole naisjiisenia, mutta kaikkien iesenten
rouvat ovat Lions Ladyjii. Lions Lady. joita presidentin
var.mo Johtaa. autravat mielel l i i i in j i i r jestelyissh ja
tarjoiluissa erikoistapahtumia varten ieka yleisedti
tukevat Lions kumppaneiraan klubin jlrjeitiimissa
tolmrnnotssa.

Suurin osa vyoden piiiviillistapaamisista on julistettu
"sekoitetuiksi illoiksi", joihin Ladyt ja vierailijat ovat
teryetulleita ottamaan osaa, esim. Vuoden nuoii. piiri-
kuverntjtjrin vierailu. nuorisovaihto. vuosijuhlatapaa-
miset jne.

Klubi yllapitiia kolmea mensossa olevaa, piiiiasiallista
projektia kuukausinain. Kaikki klubin liisenet on miiii-
retty yhteen projekti- komiteaan ja suurin osa joka
kuukauden viimeisenii sunnuntaiaamuna oidettavaiin
"Ty<iskenteleviiiin mehiliiiseen".

WARRACKNABEALIN HAUTAUSMAA :
Me olemme, omistautuneina Lionsien vastuuseen
hautausmaalla, tehneet marmoriset sisiiiintulooortit.
Perustaminen ja meneilliiiin oleva ruohokentiin yilapito
haltausm_aalla sekii yleinen hautojen ja niiden ym:pa-
ryksien yllhpito.

KASVI. JAELAINPUISTO
Perustaminen, varastoiminen, hoito ja ylApito kaupun-
gin kuuluisassa puistossa. Lintujen ja eliiinten ruokinta,
!qq jrkit"" puiston kasviston ja ympiiristtin ylliipito
Ja Kenlttamrnen. Askettaln asetettu
12 000 dollarin arvoinen leikkiviilineisto ia. kuin
Australian Lions projektin 50-vuotispiiivlin kdnniaksj.
valtav Rotunda.

KIERRATYS

fu]lo1en. lasin. alumiinin ja joidenkin muovien kerdys
koko kaupungista. Sopimukien tiihiin kieniitykseen on
antanut kreivikunnan neuvosto Lions klubille. ioka
tekee kuukausittaisen kierrarenevien keriiyksen. Tiimii
toiminta on meidzin piiiiasiallinen varojen keriiys.

KLUBIN MUITA VUOSITTAISIA PROJEKTEJA
Vuoden nuori kysymys
Nuorisovaihto-is?innciinti ia avustaminen
Yliiaste
kansalaisuus palkintojenjako. -
kirjallisuuspalkintojenj ako
huumetietoituus- ja rauhanjulisteentekokilpailut
Lions minttukarkkien mvvnti
Lions joulukakkujen myynti
Autojen pysiikciinti Warracknabealin kilpaklubi
"Ateriat pytirille" joulukuussa ja joulupiiiviin iairaala-
vierailut
Wanacknabealin maatalousndyttely -ohjelman esittiijien
sponsororntl
sekii grilli- ja juomakojut
Esiintymislava joulukulkueessa
Osanotto yhdistettyyn palveluklubin vuosittaiseen
pliivZilliseen ja ku nnalliseen perheiltaan
Useita satunnaisia toimintoia

vqlokul
ROVANIEMI  'Ruokasenkatu  4 .  Puh.  (016)  314195,319
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'V"- pA^ar4'

l. joulukuuta 1998

Hyviiii piiiviiii Lions presidentti

Haluan esitellii sinulle meidiin vaihto-oppilaamme
Tracey Parsonin, jota isiinnoi joulu-tammikuun ajan
kulbistasi  Heikki  Pernu ia hi inen Derheensd.
Tracey on l7 -vuotias ja asuu isiinsri Maurien ja Aitinsai
Valin sekii siskojensa Peten ja Amandan kanssa War-
racknabealissa. Isii Maurie on Lion ja on klubimme
entienn presidentti sekli on nykyiien kolmatta kauttaan
lohkon puhemiehenii -jiisenyyspuhemiehenii piirin V4
hallituksessa, sillli viilin kun iiti Val on opas ja parito-
tyttojen ohjaaja.

Warracnabeal sijaitsee Wimmeran alueella kintisessri
Victorian osaval- tiossa kaakkois-Austraaliassa. Wim-
mera tunnetaan laajasta viljan ja villan tuotannosta.

Haluiaisin kiittiiii kulbiasi ja eriryisesti Pemun perheuii
isiinnniiides- sAAn TraceyA. Me olemme ylpeita, ettii
Tracey edustaa klubiamme ja kyliilimme. Tiediin hiinen
sopeutuvan hyvin, koska hdn on herttainen nuori neiti
ja erittiiin hyvii oppilas, joka tulee oikein hyvin kun-
nioitetusta perheesta Waracknabealista.Hdn on innokas
kokemaan elAm,htapaa Suomessa.

Tiediin, ettii Tracey tulee tiedottamaan tielle meidin
klubimme toiminnasta. ioissa hiim on ollut usein mu-
kana isirnsii kanssa. Samoin tylen olemaan innokas
oppimaan teidiin klubinne toiminnasta, kun htin palaa
kotiin.

Kiitokset vielii kerran sinulle. klubillenne ia Pernun
perheel le ist innci idessi i in Traceyi i  ja ot tamal la osaa
t l i hz in  mah tavaan  nuo r i sova ih to -oh je lmaan .

Parhaat terveiset Warrackanbelain Lions klubilta teille
sekii jiisenillenne antoisasta nuorisovaihto kokemuk-
sesta.  ja \  uodeksi  eteenpi i in Lionismia.

Nuorisovaihtoasiamies lion Paavo Rautio ladv Anittan kanssa tanssin
pyiirteiss:i Naamiaiskarnevaaleissa Pohjanhovissa lokakuussa -97

"baiierilaisittain",

| | o v a i i o e l , 2 . 9 . 8 0

Intiaariles:l oa ohL. 0n aykBy la tosl tciElmd aila alkaa.

P r " s - . d e n L L t t u e  o n  v a i h t u u l . . a  t o i ' e a  & i y t * i i i  8 0  w o L L a .
(lubiirme tekl kevadlLii b].8tollalUae! laafijksensii; uusl

kokous!alkkame tulee oLeoad !alka1L!ne! Hetakabvila e1i
volma.kkaaa ehostuksen alalseoa oleva lohiaihori. Alki:i sltt,s

Eyvat, Yeljet ainakad 6n5a toituDuksesla 6enkd side {alnaan
paikkaa! kokouksen alku orlott.el€na@. slls; IQEJAIHOVI. !Jir:

taitaa o11a us6imnj.ue tuttu laixka, eii5 sa ei
liih6nldA eEittelye kaiame. sen veud kui|e.'kib, ett.! se

81 j  a i i see  Poh j  & !u i6 tossa (en l  joen  !a !a l la  Ja le !a tsaa

liihettyvillai.

PdateEna leijorilla on tdoii vuohna+ nAlr,lA Ilii4lsijlirt tOMi -

roucb a  1 i f€  u i tJ r  no le r ,  heas teenoe on ,  e t i : i  j oka i -neE le i jo -
naleli autteisi o8altaaa toi6en ibnlsen el:tr?i:i. tuonal,la

hA-/,!Iiu(stN {oi(o!s

hatl.ltuks€4 kokouk8ed tutfaa! !ltiinaaD entisen katytamijn

nukaiseeti i.ltBtals1!, ka.k€I leiaea en.ea kuukaueikokousta.
5yy6kauden 1 .  ha l l i td<sen kokos  l ide te?ra  ens i  t i l s ta ina

9.9 .80  k lo  1  8 .  00  loh j  anhov i4  se lko4eo-kab ine t issa

aiiutraus!i(01(0us

Vas i :aavas t i  k1ub1m4e 1 .  syy6kokou6 p ide t i ta ia  to .s td ipa  11 .9 .&

k lo  1a ,00  lOBJt I t rO{ lSSA Ca€t !6 r iE  kab ine t issa .  le rve tu loa .

!C/rtovanleol-ounasvaala

E6rk. lresldertlr! lsa snavI^r'o
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''VUODENVELI''
Klubimme valitsee vuosittain keskuudestaan edesmen-
neen, ansioituneen lionveljemme Antero Vuopalan
ideoiman "vuodenveljen".
Valinta suoritetaan syystoimintakauden 1. kokouksessa
suljetulla lippuiiiinestyksellii.Valintakriteereiksi on
hyvaksytty mielestrimme todella mallikelpoisen leijo-
naveljen ominaisuudet: Idearikkaus jaideoiden toteut
taminen vuoden aikana. Klubitehtevien mallikas hoito.
Yhteistydhalukkuus. Klubiveli on hyvii kummittelija
ja niiin edisttii klubiveljeytt?i.Vuoden veljen tunnustuk-
sen ja nimen kiertopalkintoon "veljentuoppiin" ovat
tdhdn mennessd saaneet seuraavat klubimme jilsenet:

1989 Sulo Liihdesmiiki
L990 Lauri Wuotila
199l Antero Vuopala
1992E;sa Haavikko
1993 Veikko Ranua
1994 Kalevi Autio
1995 Viiinii Jokinen
1996 Aarne Malvalehto
1997 Paavo Rautio
1998 Juhani Kestilii

l a

--I
Sri Lankan kummityttiir€t, joiden koulun kiiyntiii ja harrastetoimintaa
klubimme ladyt ovaf tukeneet koko 90-lu!un ajanja edelleen.

9Y
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\*
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Vallakunnan kokouksen ilta-juhlassa Rukahotelissa Kuusamossa 12,6.98 Etualalla P€llon teholeijona Armas Kristojututtaa veli Paavo Rautiota lady
Anitta takana oikealla. Entiset Rovani€miset Pekka Jaakon poika Jokelaja lady Pirkko kuulolla: Piiytiiseurrssa lis?iksi ktubiveti Thpani Kaakinen tidy
Leenan kanssa s€ke Lc-TorniolPudaksen kokous edustaiat,

Ponkkiti l io tuottovompi
osokkeito vokoompi'.

Jaoko ponkkit i lei l lc i  olevien socistoiesi
luotto kitu kosvu iseksi? Arveluttovotko
osokesiioittomiseen liittyvcit riskit? Tule
konitori imme tulustu moo n vokuutus-
socistcimisen mohdoll isuuksi in. Autom-
me Sinuo vol i tsemoon omiin tovoit iei-
si isi  sopivot toi eloketurvosi tciyden-
fcimiseen.

,%raart rz
SAMPO

oo

POHJOIAN
PAINOTUOTE OY

VEITIKANTIE 8
96IOO ROVANIEMI
PUH. 016-314 072
FAKS|0t6-312313

Rovoniemi,  Rovokotu 30, p.  010 515 370



ROVANIEM I-OU NASVAARA

Tzirna! on Uuden itruoden I9BI ensimi:iisen kfublkokouksenrne
Vira l  L inen i iokouslnr tsu,
Uusi  Vuosi  -  Uudet l ]y-vat  leetbkset  l ionstoin intanne
,{kt ivoi ] l isc. i i i  ovat ' to ivot t . l \ .ast i  Jol .a isen J i isenenrne
Paatdsl i  s ta lLa.

Joulul.uu,-} lo.uk:rusikokous ieki hysi.a ja rr;kentavia
piiAt iiksla I,I OllS C LUB l0lA.,i1rllril-Oul1-rJvri. ,iun t oindr.nan
Lrehi t tanj iseksi  n i in jesenist i jnne l {uu rnuunkin to in in-

, n  s u t  L . - n .  . . - , r .  ]  i  o n  n i i " l ,  - r , a  t  : : . - a k  a  i o i r o i n -
,  .  . ' i  r ' j r :  e  L .  " ! . .  . n . i l i n u r  { r r - 1  j :  l o r v o t h l 1

i i lubinne hr ]1 i tus kolroontuu hotel - f i  Pob.re.nhovisga.
tamrikuun 6.  oaiv; in: i  kel lo IB.0O

Pohjanhoville omistettu alkulaulu 11.9.1980
Sanat: veli Arvo Korhonen, ARKO
Siivel: "Tiiiillii Pohjantiihden (Pohjanhovin) alla jne.

"Tiiiillii Pohjanhovissa on uusi kokouspaikka,

tiiiillii kielet kirpoaa ja maistuu muukin kuin saikka.

Tiiiillii "Rantakahvilassa jutut pannaan kuntoon,
jotta sitten keviihiillii suru ei jiiii omaantuntoon"
lAlkuiairss\ Iaklctndn handdsti tu |onvtkko sti)

I

ROVANIEMI

6E3A.^.1=O

3T v T ITsl

HOTTr POHJANHOVT



OLI VAARA, VASAM JA JUSSI
Kuvakavalkadi TORNl-projektin eri vaiheista.



EngeLsmannei l laon s€mmoinen luulo,et tatumman puvun kanssa
eivoi  p i l i i i j  lenkkarei la.  lenkkien mielesta mikaan ei  esta
o,liimasla. Rans\asra .ialellaan. elld l'l^an kan((d <opi, punavriri
ja  kalan kanssa valkovi in l .  l ta l iassa juodaan ihan mita huvi t taa
ihan minkl  kaissa tahansa. Saksalai5et  k; i t te levat  kaver lnsa
Eielstubessa. Belgialaiset vaihtavat poskisuudelmia. Espanjassa
on h;pei t l l is ta tuUa juovuksi in.  l r lannissa ei .  Yle isest i  ot taen
ni,yttiia siltii, etta maailma lla ei paljo n villiteta tehda asioita niin
kuin to iset tekevst .  [ le i lLa suomalais] l la  valn on outo hata,  et . '
p i t i ia  pohua v i rheel tdmast i  muukalais len k ie l t ; ,  pukeutLra
muukalaisten 5aant6jen mukaan ja noudattaa omituisia muuka'
la is iaseurustelutapoja. 'Oh, howricel '  l ,1 l ta muka kreikkala iner
ymrnartd i  naistentan5seista,  japanlLai ' ren ty i jpalkkadenrok-
lat iasta ta i  ran5kalainen ru is le ivast i i? Eimitaan,  rnut ta e ipA ole
tarpeenkaan. Elaki t i jn  omaper i j isyys,  Suomessa ja muual la.

^AIIIIE^F,
Viron kummipoika Lembit N€idre ladyineen veli Heikki Pernun scurassa nekiiala
tornissa vihkieisten uikaan.

ROVAKI IU  24 ,  nOVA t  E t f ,  I
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(2/(..a,lu;mme onnitella juhlivaa LC-Rovaniemi / Ounasvaaraa klubimme tilyttiiessa 40 vuotta.

Me ladyt olemme iloisia, ettii olemme saaneet olla veljiemme rinnalla Lions-toiminnassa ikliiin kuin tukijoukkoina
jArjesGmassa omaa pienimuotoista varainhankintaa ja muuta humaanitaarista toimintaa.

Ladyt ovat kerdnneet sairaalatarvikkeita, vaatteita, kotitaloustarvikkeita yms. tilyden laivakontillisen liihetettaviiksi
Ambomaalle. Jouluna olemme kayneet tervehtimassii vanhuksia vanhainkodilla hankkimalla heille huoneisiin
radioitaja siihkdkynttildia. Olemme vuosittain lahjoittaneet sairaalan kiiytttirin ehtoollispikareita seki veljien
kanssa dialyysiosastolle elintlirkeiin jiiiipalakoneen potilaiden plfivittiiiseen keyttijon. Lisiiksi olemme hankkineet
vfiiivaraisille lapsiperheille lastenvaatteita ja yhdessii veljien kanssa lahjoittaneet rahaa autististen lasten
toiminnan tukemiseen. Niiin mytis tinzi juhlavuotenamme. Olemme koko 90-luvun ajan kustantaneet Sri Lankan
kummilapsen koulunkayntia ja hanastetoimintaa ja niiin myds jatkossakin.

Vaikka Lady-toiminta onkin epavimllista ja rekisterdimatiinta, pitkAlti vetiijiin aktiivisuudesta riippuvaista,
toivoisin tulevina vuosina lisiiii ladyjd mukaan, uskoakseni ainakin veljien mielestii, arvokkaaseen ja virkis6vaan
toimintaan.

Lopuksi toivotan veljille Hyv?iii ja Toiminnallista Juhlavuotta seka seuraajalleni mukavan Lady-joukon toiminnan
jatkumista. Hauskaa kevatta ja kesiiii sekii Lady-iltoja!

Ladv Eila Malvalehto

Pohjolan Punainen Sulka

Suomen Lionsliitto on kaynnistanyt 50-vuotisen historiansa mittavimman kampanjan: Pohjolan Punaisen Sulan
teemalla: Itseniiisellii eliimiillii ei ole ikiirajaa - auta poistamaan esteet.
Kampanja on yhteispohjoismainen. Siihen osallistuu Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ja Islannissa
yhteensa 2 500 lionsklubia, 70 000 lionia. Meitd suomalaisia niiistii on lZihes 30 000.
"Sulkakampanjamme kohderyhmiinii ovat sotiemme veteraaneja painottaen 1900luvun rakentajat, ikaihmiset,
heid:in itsenAisen eliimansa turvaaminen ja heidiin merkityksensa korostaminen tietoa ja perinteita valittavana
voimavarana. Haluamme korostaa ikiiihmisten arvokkuutta ja sukupolvien v?ilistii vuorovaikutusta. Sukupolvi,
joka ottaisi vastuun yhteiskunnasta ilman vanhempien polvien vdlittamaa tietopohjaa, olisi ajelehtiva, neuvotonja
havidijn tuomittu". Niiin lausui Punaisen Sulan Suomen kampanjajohtaja PCC Hani Ala-Kulju kampanjan
avajaistilaisuudessa Tampereella. Vuosi 1999 on YK:n ikliihmisten teemavuosi ja Punainen Sulka -kampanjan
tavoitteena on ker:itzi Suomessa 35 mi1j. mk. Kerdyskampanja on alkanut 1.10.1998 ja se paAttyy 30.9.1999.
Kaikissa pohjoismaissa keriilijiit ovat samanaikaisesti liikkeellii huhtikuun neljiinnellii viikolla, joka on kampanjan
"huipputapahtuma".
Keriiys on alkuvaiheessa kdsittAnyt lahinna yrityksille kohdistuvaa yritystuotteiden myyntia. Joulukortteja myytiin
hyvin, sulkapyramideja niin ikazin ja serigrafia-teosta on taitelijalta tilattu toinen tyii. Edellii mainitulla, 17.4.
alkavalla viikolla lionit ovat suuren yleisdn keske e toteuttamassa sulkien myyntiii ja kyseisen viikon ponnistelut
ovat taloudelliselta merkitykseltAzin suuria. Valtakunnallinen mainonta tukee n:ikyviisti viikon tapahtumia.
Sulka hattuun jokaiselle.
Rovaniemen ja maalaiskunnan yhteensii 10 klubia ovat ottaneet haasteen vastaan. Yhteensa alueen tavoitteena on
saada keratyksi n. 400 000 mk. Uskomme sulkien kiiyviin kaupaksi ja kannamme "kortemme kekoon',
valtakunnalliseen tavoitteeseen. Varusmiesten suorittama kerays tulee myds olemaan niikyv:i osa kampanjaa. Tiimit
akaa valiftdmasti lionien 25.4. paattyviin kerayshuipun jiilkeen ja pliiittyy 6.6. Varainkeriiyksen tuloksesta
Suomessa ohjataan 30 7o paikallisesti yli 900 lions-klubin kautta kampanjan kohderyhmille.2O 7o ohjataan
yhteispohjoismaisesti vanhuusian sairauksien tutkimiseen. Puolet varoista ohjautuvat yhteistydkumppaniemme
osoittamiin kohteisiin. Yhteistyokumppaneitamme Punainen Sulka -kampanjassa ovat: Sotainvalidien Veljesliitto,
Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamamiesveteraanien Liitto, Kaatuneitten Omaisten Liitto, Rintamanaisten Liitto,
Sotavangit ry Vanhustydn keskusliitto, Vanhus- ja Lfiimmziispalvelun Liitto, Folkhalsan, Alzheimer-keskusliitto,
Puolustusvoimat ja STAKES.



Lions-Quest periaatteesta ja toiminnasta

Lions-Questin avulla pyritaiin tarjoamaan elimisen laatuaja yhdessii kasvamista peruskoulun nuorille. Ohjelma
on kohdennettu 10-12 (13) ikiiisille lapsille. Tessa iassa oleviin nuoriin voidaan vielii hyvin vaikuttaa. Ohjelman
toteuttaminen tapahtuu koulun oppituntien puitteissa.
Lions-Quest on enemmiin kuin normaali tapakasvatusohjelma. Sen pyrkimyksenii on vaikuttaa syviillisesti nuoreen
tiihiin teh6vaan koulutettujen opettajien avulla.
Lions-Quest opettaa itseniiseen piiiittiksentekoon, opitaan sanomaan joko KYLLA tai EI asioihin, jotka liittyviit
nuoren omaan eliimaiin. Opitaan itsensii ymmlirtiimista, hyviiksymisE ja itsensii hallintaa. Keste6iin kavereiden
painostusta, viihdytaiin kotona. Tiirkea osa-alue elamassa on tavoitteiden asettaminen.
Lions-Quest tukee peruskoulun tavoitteita. Se on sekii kouluhallituksen ettii laakintdhallituksen hyvliksymii ja

suosittelema. Ohjelmasta on tutkimusten mukaan saatu pelkastAan mydnteisiii kokemuksia.
Lions-Quest organisaatio :
. Liiton lions-quest {oimikunta (LQT)
. Piirin lions-quest -toimikunta
. Klubin questlion
Oman klubin quest-toiminnasta:
Klubi on kustantanut yhden opettajan koulutuksen. Rahaa on varattu useammankin opettajan koulutukseen.
Ongelmana on ollut, efta Lappiin on saatu ainoastaan yksi koulutustapahtuma.
Klubi on osallistunut huumeiden vastaiseen kampanjaan. Tilatfi 22 kappaletta koskettavia "Tomi" CDJevyje,
jotka on jaettu kaikille Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan ylaasteille, ammattikouluille ja lukioihin.

Quest-toiminta sopii hyvin lionsjiirjestdn keskeisimpiiiin ajatukseen ja tavoitteeseen: "Luovuta isdnmaasi
onnellisempana nousevalle sukupolvellel"

Quest-lion
Jorma Laitila
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LC-Rovaniemi / Ounasvaaran
juhlavuoden j dsenluettelo

LC-ROVANIEMVOUNASVAARA
78N:o 128 (kv n:o 4030 020857)
Perustamispeivii 2I.4.I9 59
charter Nighr 24.101959
Kokouspaikka hotelli Pohj anhovi,
2. pe (hall. edellinen ti) klo 18.00

Haapanen Heikki 09.05.53
Tehtaanjohtaja, Valio Oy
Nivankylli, 96100 Rovaniemi

lady Arja Vakkuri
puh 010 381 129
384 r81,0400-391 011

Haavikko Aarne 26.0 1.38
Liikkeenharj. Haavikon Kenkii Ky
Pajanpolku 25, 97240 Sonka

lady Anja
puh3I2 665
0400-392 169

Haavikko Esa (etuoik) 04.03.30
Sahateknikko. evo
Lehtoiiirventie 260. 91 220 Sinelrta

lady Liisa

puh367 7603

Haavikko Jorma 09.03.58
Lakimies, Lakiasiat Haavikko-Kokkonen
Valtakatu 6 B22
e-mail jorma.haavikko@haavikko.kukkonen.inet.fi

lady Ulla Hyviinen
pth344 695
0400-692'797

Harju-Autti Timo 30.05.45
DI, Suunnittelukeskus Ov

puh345 737
040-556 8590

Jokinen Viiinii 03. 10.36
Liikuntatoimenjohtaja, Roi kaupunki
Kielasmutka 6, 96440 Rovaniemr
E-mail: vaino.jokinen@rovaniemi.fi

lady Pirkko
puh.322 2590
348 3444

Kaakinen Tapani 04.07 .44
Pirkkakatu 8 A,96440 Rovaniemi
Asemapalvelupiiillikkd, Finnair Oy
Kivikatu 18, 96400 Rovaniemi
e-mail: tapani.kaakinen @finnairfi

lady Leena
puh 363 6701
346'720
374 '774

Kemppainen Seppo 23.06.52
Piiiillysyksik6n johtaja, Savatie Oy
Tuulenkaato '7 

,96190 Rovaniemi
e-mail: r@s.kemDDainen.fi

lady Rauni
puh 368 0111
379 3858

Kerkelii Hannu 11 .70.52
ProjektipAelhkkij, P-S YH-Rakennuttajat
Napapiir int ie 7 D l .96900 Rovaniemi

puh 0208 393 0457
fax 34 23 667

Kestilii Juhani 09.01.43
Kirvesmies
Toukotie 16, 96300 Rovaniemr

lady Marja-Leena
puh 312 706

Kuivila Antti 28.01 .60
Liikkeenharjoittaja
Ruokasenkatu 8 A 4, 96100 Rovaniemi

lady Maarit Karaksela
puh 3551 110
050-5305 334



Kylmaniemi Hannu 02.02.6 I
Esikuntapiiiillikk<i. ItR
Evakkoti-e 75 A, 96100 Rovaniemi

puh 1814 501
0400-726 005

Laakso Esko 06.10.34
tnsindtiri ladY Ritva
Kiviniementie 8. 96400 Rovaniemi puh 3 t2 309
Laitila Jorma 2'7 .01.41
Opettaja, Lehtojiirven koulu
Kulppilantie 26, 96900 Saarenkylii

lady Kaisa
pth367 7626
356 1422

Lampela Eero 10.02.33 lady Tellervo
Piiriedustaja, E.J. Lampela Edustusliike puh 314 958
Inapolku 3 B 22. S6200 Rovaniemi

LeekkitH Markku 07.01 .50 lady Marjo
Toimitus johtaja,  Osuuskunra Lapin Maito puh o0l0 381 5640
Metsi i r inne 5 D, 969 t0 Rovanieini  3SO OSOS
e'mail: markku.laakkola@valio.fi 0400-396 026

Malvalehto Aarne 06.03.46
Toimitusjohtaja, Roi Autopalvelu Oy
Tamsint ie 38, 96100 Rovaniemi
e-mail :  aame.malvalehto@roi-aulopalvelu. inet.f i

Kuvia klubimm€ toiminnasta vuosien takaa.
Ylhifiil6 alaspeinl

Konjakkia
Veljet lippua naulaamassa

Niikymd tornista kaupunki in
Uudcn v€lj€n klubiintulo

Ladyt lippua naulaamassa

lady Eila
puh 318 100
384 042

ROVANIEMI: VALTAKATU 6 B 22
PUH. 016-344 695. FAX 016-344 696

OULU: RAUTATIENKATU 13 B
PUH.08-311 8372.  FAX 08-311 5832

ASI A N AJ OTOIJVIISTO



Mustonen Juha 31.01 .51
Toimitusjohtaja, Napapiirin Kuljetus Oy
Syvdsentie 20, 96910 Rovaniemi
e-mail : iuha.mustonen@nakuov.fl

lady Sirpa
puh 0400-292 900
330 4000
342 4142

Niemelii Esko 18.09.54
Liikenntiitsijii, Liikenne O. Niemelii Oy
Karhakkatie 15. 96300 Rovaniemi

lady Maila
puh 312 280fax3l228O
puh3l4 651

Orre Erkki 19.05.43

Rantavitikantie 24, 96300 Rovaniemi

lady Sirpa
puh 310 544fax3l0 544
puh 0400-239 315

Pernu Heikki 06.01.40
Tyomaapiiiillikkd, Tielaitos, Urakointi
Va l taka tu  2C  l , 96100  Rovan iemi
e-mail: heikki.pemu@tieh.fi

lady Marjatta
puh020444 3730
0400-399 12217 63'7
fax tyo 0204 44 3'739

Petiijii Juhani 05. 1 1.43
Hammasliiiikiiri. Roi kaununki
Purri*u"tu ii. soioo i"'""ri"-i

lady Marjukka
pth322 2560
31.2 481

Poikajiirvi Jouni 04.01 .37
Poromies
Napapiirintie 15, 96900 Rovaniemi

lady Vappu
puh 049-221 988
362 408

Poikajiirvi Terho 07 .11.46
Kuljetusesimies, Enso Oy
Koskenkvlii. 96600 Rovaniemi
e-mail: terh6.poikaiarvi@storaenso.com

lady Helena
puli 020 463 4763
319  183
0400-696 111

Piiykkii Risto 12.07.33 lady Kaarina
Varatuomari, As.ajotoimisto Pdykko&Pyyny ky pufi 319 092
rurivaarantle:tS, q6ZOO nova;iemi " 

' 
3X3_1i3,r,

Rautiainen Seppo 10.06.60
Siihkdmestari, LKS
Hiikinrinne 1. 96900 Saarenkvlii
e mail: seppo.rautiainen@pp2.inet.fi 

-

lady Maritta
puh 3281 (hakuun)
364 232

Rautio Paavo 14.02.38
Majuri
Kuukkelintie 15 C 10, 96400 Rovaniemi

lady Anitta
puh 348 1010
0400-690 821

Rinne Pekka 18.01.55
Toimitusjohtaja, Konttorikone Palis Oy
Hirvas.97130 Hirvas

lady Terttu
puh 346 088
319 0379
o 04 0-392 t92

Salmela Kari 13.09.65
Aluepiiiiilikkd, Tapiola-Yhtidt
Mettieisentie &, 96900 Saarenkylii

lady Laura
puh 314 009
319 333 040-582 5055

Selin Markku 13.04.44
Erikoishammasteknikko
Karhunkaataianlie 22. 961O0 Rovaniemi

lady Kristiina
puh 312 036
342 t62I

T[rominen Pentti 19 .03.27 , etuoikeut | .1 .1999 alk lady Leila
Ekonomi
Mylliirintie 50 A, 96400 Rovaniemi

puh 365 286






