
 



 



 
 
 

                    
 
 
 
                  Hyvät klubimme lionit ja ladyt, on ollut miellyttävä kokemus olla klubimme  
                peräsimessä tällä kuluvalla kaudella 2003-2004, joka on samalla klubimme  
                  45:s toimintakausi. 
 
                Olemme kuluvalla kaudella ottaneet osaa mitä erilaisimpiin tapahtumiin ja  
                aina on virtaa 1öytynyt jäsentemme taholta. joskus tuntuu, että oma aika ei                                                          
                aina riitä jokaisen tapahtuman Iäpiviemiseen haluamallani tavalla, mutta vuo-                                 
                 desta toiseen samoilla lioneilla riittää aikaa klubin aktiviteetista toiseen ja                     

ilokseni olen havainnut, ettd myös nuoremmat lionit ovat lähteneet aktiivi-                          
seen toimintaan innolla mukaan, tästä suuri kiitos koko klubille niin lioneilla                          
kuin ladyille. 

 
                  Tullessani klubiin tasan kymmenen vuotta sitten klubimme juhli 35-vuotista                           

taivaltaan ja juhlat pidettiin silloinkin Pohjanhovissa. Uuden lionin vastaanot-                              
to on hoidettu klubissamme aina mallikkaasti, muistan kun itse olin rivin                         
edessä antamassa lions-lupaustani ja kummini omaansa.Tänä päivänä huo-                                 
maan, että olen klubimme virkaiässä keskivälin vanhemmalla puolella. Niin se                                  
aika rientää kuin Lion-ties, joka raikaa aina välillä myös meidän klubiko-                              
kousten alkulauluna. Klubin suurimpina aktiviteetteina oli alkuaikoinani naami-                                              
aistanssiaiset, joita pidettiin Pohjanhovissa muutamana vuonna ja taisi viimei-                                      
senä vuonna olla tukkilaisaiheinen. Konkreettisesti näkyvin aktiviteettimme                                      
on Näköalatornin rakentaminen Ounasvaaralle, josta aukeaa hulppeat näky-                                
mät kaupungille ja jokimaisemiin. 

 
               Vuodesta 2000 lähtien suuntasimme toimintaamme porokisoihin ja tähän                          

idean toi Lion Erkki Orre, ja nältä porokisoja olemme järjestäneet joka vuo- 
                si siitä lähtien. Porokisat on ylivoimaisesti suurin aktiviteettimme, jossa jokai- 

sen lionin ja ladyn talkoopanosta tarvitaan. Tämä aktiviteetti on siinä mieles- 
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                   sä hyvä, että se sitoo kerran vuodessa noin viikon ajan, jolloin tarvitaan koko 
                 klubi töihin, tietenkin kisoja aletaan valmistelemaan radan osalta jo 2 kk en- 
                 nen kisaa. 
 
                 Klubissamme on presidentin helppo toimia, koska jokainen lion tuntee vas- 
                 tuuta omasta tehtävästään minkä on vastuulleen ottanut. Klubimme on var- 
                 maan niitä aktiivisimpia klubeja piirisämme, kuluvalla kaudella olimme järjes- 
                 tämässä Turvapäivä-, Päivän Säde-, Pikkujoul-, Porokisa-, Lasten Sprintti- 
                 hiihtoaktiviteetit. 
 
                 Hyvin hoidetut aktiviteetit ja hyvät suhteet paikallisiin yrittäjiin mahdollista- 
                 vat hyvän tuloksen varainhankinta-aktiviteeteissa ja sitä kautta mahdollistaa 
                 erilaisten avustusten ja stipendien jaon runsaassa muodossa. Tästä erityis- 
                 kiitos klubimme ulkopuolisille yrittäjille ja yhteisöille. 
 
                  Lopuksi haluan vielä kiittää menneestä kaudesta koko klubia saamastani tu- 
                  esta tehtävieni hoidossa. 
 
 
 
 
 
                 _______________________________________ 
 
 
 
 

Historiikkitoimikunta kiittää 
veljiä ja ladyja ripeästä avusta 
tämän julkaisun aikaansaamisessa. 

                                 Erityisesti kiitämme ulkopuolisia artikkelinkirjoittajia. 
Rovaniemellä 30.4.2004 

 
         Timo Harju-Autti      Terho Poikajärvi      Paavo Rautio    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 
 
 
 

                    
 
 
                  LC- Rovaniemi / Ounasvaara –klubi täyttää 45 vuotta. Minulla on ilo toivot- 
                  taa aktiiviselle ja esimerkillisestä yhteisöllisyydestään tunnetulle klubille kun- 
                  nioittavat onnittelut juhlavuoden johdosta ja samalla toivottaa klubille kaik- 
                kea menestystä myös tulevaisuudessa tärkeässä työssään hyvän ja ihmis- 
               arvoisen elämän hyväksi. Toimiessani vuosina 2001 – 2004 klubin Järjestä- 
                mien kevättalvisten porokisojen suojelijana olen Iäheltä seurannut juhlivan  
                klubin toimintaa kisojen jäijestelyissä, mutta laajemminkin sen työtä aatteel- 
                listen päämääriensä saavuttamiseksi. Keskeinen havaintoni on ollut, että  
               aatteissa ja arvoissa on edelleen voimaa. 
 
                  Porokisojen Järestelyissään LC – Rovaniemi / Ounasvaara –klubin naiset ja  
                  miehet ovat onnistuneet erinomaisesti ja osoittaneet toiminnallaan tal- 
              kootyön ja yhdessä toimimisen merkityksen onnistumisen välttämättömänä  
                 edellytyksenä. Nähtävissä on ollut tekemisen meininki, jota ovat sävyttäneet  
                 luottamukseen, laadukkaaseen yhteistyöhön ja ennalta suunniteltuun järjes- 
                 telmällisyyteen perustuva sosiaalinen pääoma, joka on tuntunut vuosi vuo- 
               delta vain karttuvan. Ja mikä on ollut mieltä Iämmittävintä, porokilpailujen  
                 varsin tuntuva tuotto on jaettu Iyhentämättömäna nuorten hyväksi, huumei- 
                 denvastaiseen työhön ja humanitäärisen avun tarpeessa oleville lähimmäisille  
                 lähellä ja kaukana. Muunkin toimintansa tuoton klubi on jakanut näihin sa- 
               moihin tarkoituksiin. 
 
                 Arvioitaessa klubin toimintaa on paikallaan puhua eettisyydesta ja oikeuden- 
                 mukaisuudesta. Liikkeelle panevana voimana on klubin Jäsenten aito ja lähim    
                 mäisenrakkaudesta kumpuava halu helpottaa vaikeissa elämäntilanteissa ole- 
                vien kanssaihmisten elämää kotimaassa ja ulkomailla, vähentää köyhyyttä ja 
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                 ehkäistä syrjäytymistä. Erityisesti nuorten asiat ovat läheIIä klubilaisten sydä-  
                 miä. Klubin toimintaan osallistuminen on konkreettinen tapa kertoa omista  
                 arvoista ja tahdosta auttaa lähimmäisiä. 
 
                 Nuorten tukeminen on erityisen ajankohtaista, sillä tutkimusten mukaan  
                 nuoristamme 10-15 % voi huonosti. Monet murheelliset teot sekä kasvavat 
                 päihde- ja huumeongelmat ovat ilmeisiä oireita ja seurauksia nuorten lisään- 
                 tyvästä pahoinvoinnista. Nuoruuteen on ilmaantunut uusia vaikuttavia teki- 
                jöitä ja suoranaisia uhkia, jotka aiheuttavat neuvottomuutta ja hämmennystä.  
                 Tilanteessa on kysytty, mihin nuori voi ankkuroida elämänsä ja mistä etsiä tu- 
                 kea pirstaleisten vaikutteiden ja turvattomuuden aikana. Monen nuoren koh- 
                dalla on hämärtynyt tietoisuus siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. 
 
                  Tämän päivän kiihkeässä menossa nuori tarvitsee kaikkinaista tukea ja välit- 
                  tämistä etsiessään omia voimavarojaan ja minuuttaan kasvaakseen täysi-  
                  painoiseksi kansalaiseksi. Nuoren vastuunoton toteutuminen määräytyy siitä,  
                  minkä nuori kokee itselleen ja toiselle hyväksl ja mitä hän pitää elämässään  
                  tärkeänä ja arvokkaana. Nuoren voimavaroihin sisältyy myös omien arvojen  
                  tiedostaminen, itsensä ja toisten hyväksyminen sekä yhteys myönteisiin tun- 
                 teisiin. Eettiseltä kannalta katsottuna kyse on ihmisyyden puolustamisesta. 
 
                  Nuorten tukeminen kannattaa. Se on investointi heidän elämäänsä. Lisäksi  
                  tarvitaan vuoropuhelua nuorten kanssa. Tarvitaan kuulevia korvia sekä turval- 
                 lisia ja välittäviä "kotipesiä" kodeissa, kouluissa ja vapaa-ajan harrastuksissa. 
 
                 Vielä kerran 45-vuotiaalle klubille parhaimmat onnittelut ja kaiken menestyk- 
                 sen toivotukset. Työllään klubi on omalta osaltaan rakentamassa parempaa  
                ja ihmisarvoisempaa yhteiskuntaa. 
 
                  Haluan lopettaa tervehdykseni lainaamalla kirjailija Ilmari Kiannon osuvia sa- 
                  noja "Ryysyrannan Joosepin" alkulauseesta: "Kuinka syvään täytyneekään yh- 
                  teiskunnan nöyrtyä, kuinka kovan kurituksen alle koko kansan sortua ennen  
                 kuin sydämen suuri viertotie on raivattu niiden luo, jotka hukkuvat tuhansi- 
                 en järviemme tuntemattomiin vesiin ... !" –Vielä tänäkin päivänä meidän ih- 
                 misten sydämissä tulisi sykkiä tuon sydämen suuren viertotien, jotta me kuu- 
                  lemme vaikeuksissa olevien lähimmäisten hätähuudot emmekä sulje korvia  
                  ja silmiä niiltä. Olkoon Kiannon lainaus tunnustus juhlivan klubin huma- 
                nitääriselle työlle. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                    
 
 
 
                  LCIF on perustettu 1968 kanavaksi, jota pitkin kuka tahansa henkilö tai mikä  
                  tahansa yhteisö voisi osallistua kansainväliseen avustustoimintaan. Tämä  
                  säätiömuotoinen organisaatio on lionsklubien oma järjestö, jota johtaa  
               lionsjärjestön kansainvälinen hallitus yhdessa kahden erikseen nimetyn jäse- 
                 nen kanssa. 
 
                LCIF:n avustuksia saavat suurehkot projektit eri puolilla maailmaa, ennen  
                muuta kehitysmaissa. Näkyviä ovat esim. SightFirst-kampanja, johon kerättiin  
                  Suomessakin varoja erityisesti vuonna 1993. Tämä on LCIF:n historian suu- 
                rin yksittäinen projekti ja siihen on käytetty rahaa y1i 150 milj. US$. SightFirst  
                  toimii voimakkaasti sokeuttavia tauteja, kuten harmaakaihia, jokisokeutta,  
                  trakoomaa, diabeettista retinopatiaa ja glaukoomaa vastaan. Vuoteen 2003  
                  mennessd LCIF on lahjoittanut kaikkiaan 315 milj. US$. Suomikin on saanut  
                  avustuksia yhteensd noin 792 000 $. 
 
                  Varat LCIF saa lahjoituksina ja ne tulevat yleensä leijonilta tai klubeilta, jotka  
                  ovat voineet hankkia rahat yleisöltä. Lisäksi lahjoitettavaa saadaan rahaston  
                  pääoman tuotosta. Merkittävä lisäys varojen saantiin tuli, kun MELVIN JONES-   
                  jäsenyyksistä tulevat varat liitettiin rahastoon. Jäsenyys Melvin Jones- 
                  jäsenkunnassa (MJF) on suurin kunnianosoitus, jonka LCIF-säätiö voi myöntää.  
                  Sen saa henkilö, jonka puolesta on tehty 1 000 $ lahjoitus. Jäsenyyden merkiksi  
                 annetaan palkintoplaketti sekä jäsenmerkki, johon voi hankkia timantteja, safiireja  
                  ja rubiineja määrätyillä lisälahjoituksilla. Erityishuomion saa klubi, jonka kaikki 
                  jäsenet ovat MJF:iä. L-piiriin on ensimmäinen MJF arvo hankittu vuonna 1988 
                (n:o 51, Onni Harju-Autti LC Rovaniemi/Lainas). Kaikkiaan jäsenyyksiä on  
                 piirissä tällä hetkellä (kevät 2004) 74. LC Rovaniemi/Ounasvaarassa on kolme  
                 MJF:a, Paavo Rautio, Erkki Orre ja Markku Selin. 13.2.2004 järjestettiin  
                 Rovaniemellä ensimmäinen piirikohtainen Melvin Jones-tapaaminen. 
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                   Menestys oli niin hyvä, etta tapahtumalle pyritään saamaan jatkoa. LCIF- 
                    säätiön toiminnan teemaa kuvaa erinomaisesti piispa Wille Riekkisen 107-K- 
                   piirin LCIF-tilaisuudessa lausuma ajatus: 
 
                  "Me ihmiset olemme liian usein valmiita auttamaan vain omia läheisiämme  
                  tai samoin ajattelevia oman kansamme, heimomme, rotumme tai järjes- 
                tömme ihmisiä. Mutta silloin kun antamamme apu ylittää kaikki ihmisten pys- 
                   tyttämät raja-aidat, on apumme epäitsekästä ja koituu ihmisen ja ihmiskun- 
                  nan hyväksi." 
 
 

                                              
                    MELVIN JONES-jäsenyydellä palkitut Sirpa Orre ja Paavo Rautio 

                      

                     Arne Ritari-Säätiö 
                    Kotimaisten lionsklubien aktiviteetteja tukemaan perustettiin vuonna 1986  
                    Arne Ritari-säätiö. Säätiö on Suomen Lions-liitto ry:n omistama ja sen asioi- 
                    ta hoitaa vuosittain valittava hallitus. Peruspääoma on 100 000 mk ja sitä  
                     kartutetaan toistaiseksi niin, eta tulevista varoista vain osa käytetään avustuksiin.  
                     Varoja pyritään keräämään erilaisilla tavoilla, mutta käytännössä niitä saadaan  
                    etupäässä myönnetyistä lionsritarin arvoista sekä adresseista. Säätiön oma  
                    pääoma on tällä hetkellä (kevät 2004) noin 350 000 €. Säätiö voi tukea klubien       
                      aktiviteetteja vuosittain lähes 100 000 eurolla. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                    
 
                   tiölle nimityksestä 850 euroa. Säätiö järjestää liiton vuosikokouksen yhtey- 
                 dessä aamukahvitilaisuuden ritareille ja heidän puolisoilleen. Useat piirit jär- 
                   jestävät myös vuosittain Ritari-tapaamisen. LC Rovaniemi/Ounasvaaran jäsenistä  
                  Lions-Ritareita ovat Pentti Tuominen, Esa Haavikko, Väinö Jokinen, Esko Laakso,  
                  Aarne Malvalehto ja Erkki Orre. 
 
                 ARS-adressi sopii muistamiseen niin ilon kuin surun hetkellä. Erilaisia adresseja  
                on markkinoilla tavattoman paljon ja ala on kovasti kilpailtu. Jos jokainen leijona   
                  käyttäisi vuosittain yhden adressin, saisi säätiö siitä kymmenen kertaa liiton jäsen- 
                  määrän mukaisen summan euroja. 
 
 
            Apura ha t  

 
                  Säätiön tarkoituksena on tukea taloudellisesti klubeja, piirejä ja liittoa näiden  
                  aktiviteeteissa. Periaate on, että aktiviteettia voidaan tukea, kunhan klubi itse  
                  maksaa puolet kustannuksista ja osallistuu talkootyön muodossa hankkee- 
                seen. Apurahaa anotaan säätiön hallitukselta mieluimmin vahvistetulla kaavak- 
                  keella. Useimmin apurahat ovat menneet nuorison hyväksi tehtäviin palvelu- 
                  aktiviteetteihin, kuten partiomajojen korjaamiseen ja kerhotilojen rakentamiseen.  
                  Lähes jokaisena vuotena on avustettu yksittäistä perhettä sitä kohdanneen onnet- 
                  tomuuden takia. Säätiön hallitus toivoo, että klubeilta tulisi enemmän hyviä eli   
                  palveluaktiviteettejä koskevia apuraha-anomuksia. 
 
                  Monet klubit ovat toimineet niin, että ne tukevat vuorotellen näitä kahta säätiötä.  
                 Näin siis hankitaan MJF ja Lions-Ritarin arvoja lomittain. Tällainen tuntuu  
                  sopivan hyvin suomalaiseen klubitoimintaan. Me korostamme toimintaa lähi- 
                  ympäristössä, mutta emme saa unohtaa kansainvälistä ulottuvuuttamme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritari-kilta 

 
Lionsklubi voi palkita kokeneen ja ansioi-
tuneen jäsenensä hankkimalla hänelle Ritari-
killan jäsenyyden. Tähän vuonna 1994 perus-
tettuun kiltaan kuuluu yli 500 jäsentä. Lions-
Ritariksi tullaan klubihallituksen esityksestä ja 
arvonimen myöntää säätiön hallitus. Killan jä-
senyys annetaan juhlallisesti klubikokouksessa 
tai muussa lionstilaisuudessa. Klubi maksaa sää- 



 
 
 

                    Historiikki         Klubimme viettää nyt perustamisensa 45- vuotisjuhlaa. Kuten ihmiseIämässäkin  
                    on tämä "välivuosi" ennen viisikymppisiä jo sen juhlahumua. Olemme kuitenkin  
                    laatineet tämän historiikin helpottaaksemme muistojemme säilymistä. 
 
                   Erityisesti viime vuosina on klubistamme kehittynyt toimiva ja aktiivinen  
                   veljien ja ladyjen yhteisö, joka saavutustensa ja taloudellisen panostuksensa puolesta   
                   erottuu muista paikkakuntamme kymmmenestä klubista. 

                Henkilöhistoria 

                   LC-ROVANIEMI / OUNASVAARAN PERUSTAMINEN 

                   Klubimme perustava kokous pidettiin Rovaniemen Kunnallisklubilla huhtikuun 21.           
                 päivänä 1959 kummiklubina LC Rovaniemi ja henkilökohtaisena kummina sen   
                    presidentti veli Tuure Salo. Paikalla oli 23 veljeä: 
 
                    Yrjö Alapeteri        
                    Aimo Junila  
                     Tauno Karvonen  
                     Ilmari Lähdesmäki  
                      Pentti Norvasuo  
                    Urpo Oikarainen  
                    J u s s i  P ö y k k ö   
            Urho Takanen 
        
                    Sekä Tauno Tannerma, joka muutti pian paikkakunnalta, ehtimättä osallistua   
                    perustamisjuhlaan. 
 
 
                       LC-ROVANIEMI / OUNASVAARAN PRESIDENTIT,  SIHTEERIT ]A  
                    VUODEN VELJET 
                       
                      Toim.vuosi          Presidentti               Sihteeri             Vuoden veli 
              1959-60            Jussi Pöykkö         Jaakko Salo 
                    1960-61              Pentti Norvasuo    Pentti Karppinen 
                    1961-62              Tauno Karvonen   Pentti Kouri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauli Alaruikka  
Ahti Kakko  
Onni Lehto 
Sulo Lähdesmäki 
Niilo Nummela Eelis 
Patrikainen Veikko 
Ranua 

Martti Hooli  
Pentti Karppinen  
Eino Liikanen  
Armas Niemi  
E ino  Nuut i l a   
Arvi Pelkonen  
Jaakko Salo 
 



 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Presidentti 

 
Armas Niemi  
Tauno Karttunen  
Urpo Oikarainen  
Onni Lehto 
Sulo Lähdesmäki  
E i n o  N u u t i l a   
Pauli Alaruikka  
Aimo junila 
Eino Liikanen  
UrhoTakanen  
Veikko Ranua  
Ahti Kakko 
Kalervo Lahtinen  
Kauko Lindholm  
0lli Mäenalanen  
Toivo Saari            
Vilho Puurula  
Arvo H. Korhonen 
 Esa Haavikko  
Reino Roivainen  
E s k o  L a a k s o   
Olavi Mäkynen  
Jorma Laitila 
Kari Hulkko 
Risto Pöykkö  
Timo Harju-Autti  
Lauri Wuotila  
Antero Vuopala  
Eero Lampela  
Timo Takkinen  
Aarne Haavikko  
Kalevi Autio 
Jouni Poikajärvi  
Juhani Petäjä  
Markku Selin 

 
 
 
Toim.vuosi 

 
1962-63  
1963-64  
1964-65  
1965-66  
1966-67  
1967-68  
1968-69  
1969-70  
1970-71  
1971-72  
1972-73  
1973-74  
1974-75  
1975-76  
1976-77  
1977-78  
1978-79  
1979-80  
1980-81  
1981-82  
1982-83  
1983-84  
1984-85  
1985-86  
1986-87  
1987-88  
1988-89  
1989-90  
1990-91  
1991-92 
1992-93  
1993-94  
1994-95  
1995-96  
1996-97 
 
 

 

 

 

Sihteeri 

 
Eelis Patrikainen  
Yr j ö  Alap e te r i   
Leo Laaksonen  
Pekka Halme  
Arvo H. Korhonen  
Lauri Relander 
J o r m a T e r v o  
Kauko Lindholm 
Kalervo Lahtinen  
V i l h o  P u u r u l a   
Alpo Eeronheimo  
Olavi Mäkynen  
E s k o  L a a k s o   
Arvo H. Korhonen 
Martti Talvitie  
Timo Harju-Autti 
J o r m a  L a i t i l a   
Lauri Wuotila  
Antero Vuopala  
Jouni Poikajärvi  
M a u r i  P e m u   
Timo Takkinen  
Aame Haavikko  
Markku Torkko 
Eero Lampela  
A a t o s  P i e t i l ä   
Terho Poikajärvi 
K a l e v i  Au t i o   
Juha Mustonen 
Aame Malvalehto  
Seppo Kemppainen 
Risto Leinonen  
J o r m a  L a i t i l a  
Tapani Kaakinen  
Lauri Koskela 

 

Vuoden veli 

 
 
Klubimme valitsee  
vuosittain keskuudes- 
taan, edesmenneen  
ansioituneen lionveljen  
Antero Vuopalan  
ideoiman,"vuoden-
veljen". 
Valinta suoritetaan syys- 
kauden 1. kokouksessa  
suljetulla  
lippuäänestyksellä.  
Valintakriteereiksi on  
hyväksytty 
mallikelpoisen  
leijonan ominaisuudet. 
Vuoden veljiksi on  
tähän mennessä tulleet  
valituiksi seuraavat veljet: 
 
 
 
  
 
 
 
Sulo Lähdesmäki           
 Lauri Wuotila              
Antero Vuopala               
Esa Haavikko              
Veikko Ranua         
K a l e v i  A u t i o       
Vdin6 jokinen               
Aarne Malvalehto         
Paavo Rautio 
 
 
 
 



 
 
 
 
                    
                 Toim.vuosi     Presidentti            Sihteeri                  Vuoden veli   

   1997-98          Terho Poikajärvi     Mikko Matinlassi    Juhani Kestilä                 
                 1998-99          Aarne Malvalehto   Heikki Pernu           Markku Lääkkölä 
                 1999-00          Juha Mustonen        Kari Salmela           Heikki Pernu 
                 2000-01          Seppo Kemppainen Jorma Haavikko     Erkki Orre 
                 2001-02          Paavo Rautio           Hannu Kerkelä       Markku Selin 
                 2002-03          Pekka Rinne            Heikki Haapanen   Pekka Rinne 
                 2003-04          Seppo Rautiainen    Jouko Alasuutari     
 
                  LC ROVANIEMI/OUNASVAARAN JÄSENET LIITON TEHTÄVISSÄ 

                 Pentti Norvasuo          piirikuvemööri                     1969-70 
                 Erkki Orre                piirikuvemööri                     2001-02 
                 Pentti Norvasuo          varapiirikuvernööri              1965-66 
                 Erkki Orre                alueen puheenjohtaja        1998-99 
                 Heikki Pemu                alueen puheenjohtaja        2001-02 
                 Erkki Orre                DC                                       1995-98 
                 Pentti Norvasuo           lohkon puheenjohtaja        1962-63 
                 Tauno Karttunen          lohkon puheenjohtaja        1964-65 
                  Mikko Jokela               lohkon puheenjohtaja        1965-66 
                  Onni Lehto                 lohkon puheenjohtaja        1966-67 
                  Urpo Oikarainen          lohkon puheenjohtaja        1971-72 
                  Olli Mäenalanen          lohkon puheenjohtaja         1977-78 
                  PenttiTuominen           lohkon puheenjohtaja         1991-92 
                  Erkki Orre                 lohkon puheenjohtaja         1993-94 
                  Väinö Jokinen             lohkon puheenjohtaja          1994-95 
                  Kalevi Autio                lohkon puheenjohtaja           1996-97 
                  Heikki Pemu               lohkon puheenjohtaja           1998-99 
                  Paavo Rautio              lohkon puheenjohtaja           2003-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piirikuvernööri Erkki Orre avaamassa 
piirikokousta Rovaniemellä. 



                Aktiviteetit 
                 Pystyäksemme hoitamaan järjestömme ulospäin suuntautuvaa päätehtävää,  

                 palvelua yleishyödyllisenä ja yhteiskunnallisena toimintana olemme osallistu- 

                 neet mitä erilaisimpiin aktiviteetteihin. On ollut kansallisia ja kansainvälisiä  

                 aktiviteetteja, Punaista Sulkaa ja Punaista Sydäntä. Mutta ennen kaikkea run- 

                 saat omat aktiviteettimme ovat tuottaneet paitsi varoja samalla mielihyvää  

                 auttamisesta sekä yhdessäolon hetkiä veljien kesken. Tällaisia tapahtumia ovat  

                 olleet esimerkiksi talkoot veli Esa Haavikon mökillä ja nimikkopaikkamme,  

                 Ounasvaaran, luontopolun ja näköalatornin sekä laavun rakentaminen. Var- 

                sinaisia varojen keräysaktiviteettejamme ovat olleet alkuaikojen Ounasvaaran  

                 50 km:n voittajan ajan veikkaus, pitkäaikainen päätulonlähteemme verokalenterin  

                painatus ja myynti, vuosilautanen sekä naamiaistanssit. Vuodesta 2002 on jär- 

                  jestetty Lapin Päivänsädekilpailu Lapin Kansan myötävaikutuksella sekä keväisin   

                 esikouluikäisten sprinttihiihdot Ounasvaaran hiihtostadionilla. Veli Erkki Orren  

                 ideoimien porokisojen myötä klubimme siirtyi tuotoissa v. 2001 ihan uusiin mitta- 

                 suhteisiin Porokisojen myötä. Aiemmasta n. 5 000 €:n vuosittainen avustustaso  

                nousi yli 17 000 €:oon. Valtaosan porokisojen tuotosta ovat muodostaneet jul- 

                 kaisutuotot, joiden hankinnan on mahdollistanut veli Paavo Raution esimerkil- 

                  linen ahkeruus ja hyvät yrityssuhteet. 

                  
                  Viime vuosien paikallisia avustuskohteita ovat olleet mm: Veteraanit, vanhukset,                 
                   omaishoitajat, autistiset lapset, Elo-ryhmä, nuoret lupaavat urheilijat sekä yläasteitten,   
                   lukioitten ja ammattikorkeakoulun oppilaat. 
 
                   Kansainvälisinä avustuskohteina ovat olleet mm. alueen nuorisovaihto-oppilaat,  
                   Sri Lankan kummilapset ja Viron "Suomi-poika". 
 

                                                         Lapin päivänsäde-kilpailun palkitsemisia 
 



 

                   
 
 
 
 



 
 
 

                      



             
  

 
 
 



                    

 

 

                    Kilpailutoiminta 

                  Klubimme on ollut koko toimintansa ajan hyvin liikuntaviritteinen ja urhei- 
                  lulla on ollut merkittävä osuus sekä avustuksissa että tapahtumissa. Nuoret  
                   lupaavat urheilijat ovat olleet 90-luvun alkupuolelta avustustemme kohtee- 
                  na. Neljä maailmanmestaria, Hannu Manninen, Pirjo Manninen, Mona-Liisa  
                    Malvalehto ja Matti Keskinarkaus ovat klubimme stipendiaatteja. 
 
                    Klubimme järjesti veli Markku Lääkkölän johdolla keilailun Lions SM-kilpailut  
                    v. 2001. Joukkueemme veljet Heikki,Tapani, Markku ja Paavo voitti 4-miehis  
                    mestaruuden ja veli Paavo henkilökohtaisen pronssin. 
 
                    Lions Golfin SM-kisoihin on myös osallistuttu vuosittain ja parhaita saavutuk- 
                    sia 5-vuotiskaudella ovat veli Paavon hopea v. 99 ja v. 02 niinikään hopea 4-   
                    miehisjoukkueella veljet Jouko,Tapani,Timo ja Paavo. 
 
                     Hiihtopuolella veli Pentti voitti SM-pronssia veteraanisarjassaYlläksellä ja veli  
                     Esko 6. sijan pujottelussa. 
 
                     Osoituksena klubimme aktiivisuudesta, on 107 L-piirin klubien välisessä piiri- 
                     kilpailussa tullut voitto vuosina 2002 ja 2004 sekä 3. sija vuonna 2003. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Vuoden 2001 voittajajoukkueessa keilanneet Paavo Rautio, 
 Markku Lääkkölä ja Tapani Kaakinen (kuvasta puuttuu Heikki Haapanen). 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Orren Erkki harrastaessaan porourheilua ehdotti porokisoja aktiviteetiksi.  
               Clubissa tiedettiin Erkin taidot ja oli kuultu kuinka hän oli Posiolla ollut pe- 
               rustamassa ihan urheiluseuraa porourheilun ympärille. Niinpä kukaan ei  
               epäillyt alkuunkaan Erkin laskelmia, että porokisoista voisi saada ihan hyvän  
               varainhankinta-aktiviteetin. 
 
               Taas se joka tämän clubin kyvykkäät leijonat tuntee ei ihmettele sitäkään, että  
               clubin loistavien myyntimiesten ansiosta jo ensimmäisienkin kisojen tulos oli  
               huomattavasti Erkin arviota parempi! 
 
               Ensimmäisellä kerralla vain Erkillä oli kokemusta porokisoista joten kaikki oli  
               clubilaisille uutta mutta hyvällä lions hengellä kaikki onnistui loistavasti joten  
               clubi oli 1öytänyt oman AKTIVITEETTINSA ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Leijonalähdön startti on tapahtunut. 
 
 
 
 

Lion Tuomas Nousiainen 
 

Porokisoista 

 

pääaktiviteetti 
 
Lions club Ounasvaarassa jouduttiin 
miettimään syksyllä 1999, että mikä otetaan 
pääaktiviteetiksi Naamiaistanssiaisten jälkeen, 
joka aikaisemmin oli ollut clubin 
pääaktiviteetti, tilalle piti saada jotain uutta. 

 



 
 
 
 
 
 
                    Ilolla Erkki kiitteleekin clubilaisten aktiivisutta. Erityiskiitoksen saavat LADYT  
                    jotka vastaavat koko muonituspuolesta ja ovat mukana myös monessa muussa! 
 
                   Vaikka kisat ovatkin kaksipäiväiset itse kilpailijoille, ne ovat huomattavasti suu- 
                   rempi ponnistus clubille. Näinä kahtena virallisena kisapäivänä toki koko clubi  
                   on paikalla mutta talkoopäivinä ennen kisaa tehdään uskomaton määrä töitä  
                   kisojen onnistumiseksi. 
 
 
                   Leijonien oma lähtö 

                   Lionien kohokohta kisoissa on LEIJONA-lähtö.Vuonna 2004 mukaan uskaltau- 
                   tuivat Jorma Kuukasjärvi LC-Lainas, Heikki Kivinen LC-Muonio, Jorma Haavikko  
                   LC-Rovaniemi-Ounasvaara, Jouni Poikajärvi LC-Rovaniemi-Ounasvaara ja Kari 
                   Salmela LC-Rovaniemi-Ounasvaara. (Tässä järjestyksessä tultiin myös maaliin,  
                   koska Ounasvaaran miehet ovat vieraskoreita he jättäytyivät kohteliaasti häntäpäähän). 
 
                   LEIJONA-lähtö on haluttu pitää perinteisenä lähtönä joten siinä ei käytetä nykyajan   
                   lähtöhäkkejä vaan miehet pitävät kuumia härkiä paikoillaan kun lionit kumartuvat              
                   vuottoraippojen päihin ajohihnojen vapistessa toisisessa kädessä. Kun päälähettäjän  
                   (Erkki Orren) kettulakki heilahtaa niin koparaa tulee toisen eteen ja kilometrin matka  
                   taittuu nopeasti. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lähdön jännitys piinaa tulevaa voittajaa.       
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
      

                  
 
                 Toimintakauden (1999-2004) aikana on tavoitteenamme ollut aktiivisesti      
                 kehittää klubin puolisotoimintaa. Tätä tavoitetta on tukenut myös Lions- 
                 piirimme (107-L) toimintavuoden 2000-2001 teema "laatua jäsenyyteen ja  
                 palveluun". Toimintaamme on ohjannut myös kaikkien klubien yhteinen  
                 kansallinen teema "turvallisen tulevaisuuden luominen".Vuonna 2001-2002  
                 klubimme lady Sirpa Orre toimi piirikuvernöörin puolisona ja vuoden PK- 
                 teemana oli "anna aikaasi nuorille". Nuorten huomioiminen ja toimintaan mu- 
                 kaan ottaminen on ollut yksi tärkeä tavoitteemme toimintakauden alkana. 
 
                 Kauden aikana on toimintamme ollut selkeästi jäsentyneempää, tavoitteel- 
                 lisempaa ja aktiivisempaa. Kokoontumisemme ovat pääsääntöisesti olleet sa- 
                 maan aikaan puolisoittemme kanssa eli joka kuukauden toinen torstai. Kutsu  
                 kokouksiin on liitetty puolisoiden kutsukirjeeseen. Vuosittain ladyillä on ollut  
                 myös omia kokouksia, joissa on suunniteltu tulevaa toimintaa,tehty erilaisia   
                 tutustumiskäyntejä ja virkistäydytty. Ladytoiminnan vetäjänä on pääsääntösesti 
                 toiminut lions -toimintaa vetävän presidentin puoliso ja slhteerina vastaavasti  
                 sihteerin puoliso. 
 
                 Puolisotoiminnalle on laadittu vuosittain oma tarkennettu toimintasuunnitelma,             
                 kokoontumisista on kirjoitettu muistiot ja toimintakauden päättyessä on toteu- 
                 tuneesta toiminnasta laadittu toimintakertomus. Suunnitelmat ja toimintakerto- 
                 mukset on tallennettu ladyjen omiin kansioihin sekä vuosittain myös klubin  
                 WWW- sivuille. Aktiviteeteista saadut varat on talletettu omalle tilille osana  
                 rekisteröidyn lions -klubin kirjanpitoa. Toimintavuoden päättyessa on yhdessä  
                 sovittu avustusten kohteet ja avustuksen määrät. Toimintaan ja kokouksiin on  
                 osallistunut aktiivisesti 6-18 ladya. Yhteisenä pääaktiviteettina ja osallistujia  
                 yhdistävänä toimintana ovat olleet vuosittain 
  
 
 
 
 
 
 
 

Lady Rauni Kemppainen 
 
 
 

Lions Club 

Rovaniemi 

Ounasvaara, ladyt 



 
 
 
 
 
 
                     järjestettävät poro-cup kisat. Aktiviteettitoimintaa varten hankittiin vuonna  
                     2001 yhtenäiset leijona -logolla varustetut työesiliiinat. 
 
                   Aktiviteetit, Joihin olemme osallistuneet ja/tai joita olemme tuottaneet yh- 
                   dessä puolisoittemme kanssa ja osin myös omana toimintanamme 
 
                   - Kaksipäiväiset Porocup -kisat vuosina 2001-2004. Ladyt ovat osallistuneet   
                       kuuluttamiseen, sihteerin tehtäviin ja ravintolatoiminnan pyörittämiseen.     
                       Kokonaisbudjetti ravintola-toiminnassa on ollut noin 4500 € 
                     - Vuosittain tapahtuva SriLankan kummilapsen koulutuksen tukeminen ja 
                        kummilapsen kasvun ja kehityksen seuraaminen kirjeenvaihdon avulla 
                     - Vuosittain tapahtuva raha-avustusten jakaminen.Avustusten kohteina ovat olleet     
                        vanhukset ja koulunsa päättävät nuoret. Avustukset on jaettu sosiaalisin         
                        perustein.Avustusten määrä on ollut 1000-1500 € 
                     -  Nuorten opiskelijoiden kansainvälistymisen ja kulttuurin tuntemuksen lisäänty- 
                        miseen tähtäävien opintomatkojen tukeminen. Nuoret ovat osallistuneet omalla   
                        työpanoksellaan porokilpailujen toteuttamiseen. Avustuksen määrä on ollut 1000 € 
                     -  Vuosittain tapahtuvaan "Päivänsäde -kilpailujen " -toimikuntaan osallistuminen 
                     -  Vuosittain tapahtuviin lasten Sprintti -hiihtokilpailujen järjestämiseen  
                         osallistuminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Hetken hengähdystauko vai lieneekö "tyyntä myrskyn edellä". 
 
 



 
 
 
 
 
 
                  -  Merkkipäivien muistamiset 
                  -  Siivoustalkoot keväisin näköalatornilla 
                  -  Irti huumeista ry:n Rovaniemen aluetoiminnan tukeminen mahdollistamalla  
                     osallistuminen Lions Quest -koulutukseen 
                  -  Nurkat puhtaaksi-tempaus 2001, jonka tuotto lahjoitettiin seurakunnan diako- 
                      niatyön kauttaViroon apua tarvitseville 
                  -  Osallistuminen valtakunnalliseen liikenneturvallisuuskampanjaan lokakuussa 2003 
 
 
                  Puolisotoimintamme on ollut lionsjärjestöjen tavoitteiden ja päämäärien mukaista   
                 vapaaehtoista ja vapaamuotoista toimintaa, mukavaa yhdessäoloa ja yhdessä   
               tekemistä, Aktiivisella omalla toiminnalla ja tukemalla puolisoittemme  
                   työtä olemme osaltamme voineet edistää tavoitteiden saavuttamista. 
 
 
 
 

On ollut ilo osallistua ja toimia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Lions Club Rovaniemi Ounasvaara, ladyt 
 

 



 
 
 
 
 
 

                      
 
 
                    Seitsemäntoistavuotiaana pääsin Lions Clubin nuorisovaihdon ansiosta kokeile- 
                    maan, miltä tuntuu viettää kuukausi vieraassa maassa, ennestään tuntemattomien  
                   ihmisten seurassa, oudossa kieliympäristössä. Vanhempieni kanssa aiemmin   
                    matkustaneena tuntui hienolta päästä matkalle aivan yksin, katsomaan kuinka  
                    pärjäisin. 
 
                  Olin keväällä 1998 hakeutunut nuorisovaihtoon tavoitteenani päästä kokei- 
                  lemaan jotain aivan uutta kesällä 1998. Hakupapereiden täytön ja haastattelun  
                   jälkeen minulle löytyi mielenkiintoinen kohde Saksasta. Jännittyneenä ja odotuk- 
                    sia täynnä lähdin matkaan kesäkuun 13. pälvänä edessäni sekä majoittuminen pai- 
                    kalliseen isäntäperheeseen, että osallistuminen kansainväliselle nuorisoleirille. 
 
                    Ensimmäiset kaksi viikkoa vietin Löhne-nimisessä, hieman Rovaniemeä suurem- 
                    massa kaupungissa Hannoverin lähistöllä. Nelihenkinen isäntäperheeni majoitti  
                    minun lisäkseni myös toisen Lions Clubin nuorisovaihdossa olevan tytön, meksi- 
                    kolaisen Olgan. Kahden viikon päästä pääsimme Olgan kanssa tutustumaan mm.  
                    Löhnen ja lähikaupunkien nähtävyyksiin sekä paikallisen Lions Clubin järjestä- 
                    mään kesätapahtumaan. Isäntäperheen samanikäinen polka vei meidät muuta- 
                 mana pälvänä mukanaan kouluun, joten saimme myös mahdollisuuden tutus- 
                    tua hänen ystäviinsä sekä paikalliseen koulujärjestelmään. Unohtamatta tietenkään  
                    niitä lukuisia juhlia, joihin koulussa tapaamamme nuoret meidät kutsuivat! Perhe  
                    oli todella vieraanvarainen ja ystävällinen, joten kahden yhdessä vietetyn viikon  
                    jälkeen tuntui haikealta jättää heidät. Toisaalta ilmassa oli taas jännitystä uusien  
                    kokemusten edellä. 
 
                    Matkani kahden viikon nuorisoleirille Siebengebirgeen, Köningswinteriin oli  
                    erityisen rattoisa siksi, että samassa isäntäperheessä ollut Olga oli myös me- 
 
 
 
 
 

Sari Mustonen, ent. vaihto-oppilas 
 
 
 
 
 

Kansainvälisyyttä 

 

oppimassa 



 
 
 
 
 
 
                    nossa kyseiselle leirille. Saavuimme periIle 27.6. ja leiripaikassamme saimme  
                    majoittua yhteiseen huoneeseen. Leirin vetäjä oli saksalainen, osanottajia hie- 
                    man alle parikymmentä ja eri kansallisuuksia tässä joukossa yli kymmenen.  
                    Kyseessä oli siis aidosti kansainvälinen leiri. Kaksi viikkoa kului hyvin erilaisten   
                    ohjelmanumeroiden sekä iloisen yhdessäolon merkeissä. Leirin ehdottomasti  
                    parasta antia olivat mielestäni siellä tapaamani ihmiset. Opimme kaikki paljon   
                    toistemme kulttuureista ja tavoista, pääsimme harjoittamaan kielitaitoamme ja  
                    ennen kaikkea saimme uusia ystäviä. 
 
                    Noin kuusi vuotta Bitten nuorisovaihdossa viettämäni kuukausi on vieläkin  
                    elävästi mielessäni. Tuon kuukauden jälkeen vierailin Saksassa lukioaikanani  
                    lukuisia kertoja ystävyyskaupunki-toiminnan merkeissä. Lukiosta ylioppilaaksi   
                    valmistuttuani lähdin vuodeksi töihin Lontooseen, Englantiin. 
 
                    Kansainvälisyydestä ja eri kulttuureista saamani miellyttävät kokemukset ovat  
                    siis Lions Clubin nuorisovaihdon jälkeen innostaneet minua lähtemään ulkomaille  
                     yhä uudelleen. Kokemus,jonka mahdollistitte, oli minulle kallisarvoinen ja iki- 
                     muistoinen. Toivottavasti myös jatkossa mahdollisimman monet nuoret saavat  
                     kauttanne samanlaisen mahdollisuuden kansainvälisyyden opetteluun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Vaihto-oppilaskanditaatteja esittäytymässä klubikokouksessa. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

                      
 
 
                    Olin imarreltu, kun minulta pyydettiin artikkelia tähän leijonien juhla- 
                 julkaisuun. Hetken pysähdyin miettimään, olenko oikea ihminen leijonien toimin- 
                  taa arvioimaaan, vaikka läheistä ja itsestään selvää leijonatoiminta on omassa   
                    elämässäni ollut. 
 
                    Mukavien setien laijonsklupi 

 

              Kirjoitusta pyytäneet leijonaveljet puhuttelivat minua kauniisti leijonanpennuksi,  
                   mitä pysähdyin hetkeksi mielessäni maistelemaan. Oikeassa olivat nämä veljet,  
                    jo pikkutyttönä törmäsin johonkin, jota kutsuttiin "laijonsklupiksi". Pienen tyttären   
                    näkökulmasta se näytti mukavien setien hommalta,jossa isä-Antero oli mukana. 
                    Hommaan kuului useimmiten juhlia tai muita tilaisuuksia, joissa oli väkeä, reipasta  
                    menoa sekä mehua, keksejä tai muita herkkuja. Limsanjuonnin ja muun ilonpidon  
                    keskellä ei tullut mieleen, ettei kaikki hauska ole tyhjästä syntynyt. Mukavien setien  
                  aikaa, vaivaa ja ideoita oli runsaasti tarvittu, jotta me innokkaat osallistujat saimme   
                    haluamme sirkushuvit. 
 
                    Muiden auttamisesta tulee hyvä mieli 

 

                     Isäni oli niitä suomalaisen vapaaehtoistoiminnan peruspuurtaja, jolla oli aina aikaa  
                     hyville yhteistä hyvää ja hyvinvointia edistäville hankkeille. Leijonatoiminnassa  
                    hän oli omimmillaan, sillä siinä yhdistyy sosiaalisuus ja muiden eteen tehtävä  
                     työ. Äitini aktiivisin leijonakausi alkoi, kun hän leskeksi jäätyään löysi LC-Petro- 
                     nelloista itselleen sopivan keinon olla mukana toiminnassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiedottaja Kristiina Vuopala 
Metsähallitus 
 

Kannamme 

 

vastuuta 
 
- Leijonanpentu muistelee 



 
 
 
 
 
 
                      Näinä työuupumuksen ja itsekkyyden aikoina on hyvä huomata, että eniten  
                      työstään nauttii silloin, kun vapaaehtoisesti antaa oman panoksensa muiden  
                      puolesta. Juuri tällaista leijonatoiminta on parhaimmillaan; muiden       
                 palvelemista ja itsestään jotain antamista. 
 
                      Tukea hyvaiin toimintaan 

 

                       Kontaktini leijoniin on jatkunut tiiviinä aikuisiässäkin. Olen päässyt tutustumaan   
                     leijonien toimintaan toiselta puolelta, rahoittajan kannalta. Monta hyvää ja  
                       kaunista ajatusta "kaupittelevaa" tuenhakijaa kääntyy nykyisen työnantajani   
                    Metsähallituksen puoleen yleensä rahaa tai muuta tukea etsiessään. Monien  
                     hyvien ehdokkaiden joukosta on niukkuutta jaettaessa valittava ne, jotka  
                       parhaiten toteuttavat sekä tukijan että tuettavan päämääriä. 
 
                       Yhteinen sävel Lapin vahvuuksissa 

 

                       Ilokseni olen pannut merkille, että isäni leijonaveljet ovat rohkeasti nostaneet         
                       tempauksissaan esiin Metsähallituksenkin arvokkaina pitämiä asioita. Yhteinen  
                       sävel on löytynyt Lapin vahvuuksista kuten vaikkapa tukkilaisperinteestä tai   
                       porokilpailuista. 
 
   
                       Metsähallitus on halunnut tukea näitä perinteisiä Lapin luonnosta ja kulttuurista  
                     nousevia asioita, jotka eivät "Kiina-ilmiön" myötä katoa maailmalle. Lapin  
                     luonnosta lähtevä henkinen ja aineellinen hyvinvointi pitää Lapin ja sen  
                     ihmiset kunnossa. Leijonien kanssa on ollut luontevaa tehdä yhteistyötä, sillä   
                       Metsähallituksella ja leijonilla on yhteinen tavoite — kantaa vastuuta ihmisten   
                       hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                      LC-Rovaniemi / Ounasvaara 

         45-Juhlavuoden jäsenet 
LC Rovaniemi/Ounasvaara 
78N:o 128 (kv n:o 40030 020857)  
Perustamispäivä 21.4.1959  
Charter Night 24.10.1959  
Kokouspaikka Hotelli Pohjanhovi,  
2. to (hall.ed.ma) klo 19:00 

 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALASUUTARI Jouko T, 02.12.57 
HAAPANEN Heikki, 09.05.53 
HAAVIKKO Aame, 26.01.38 
HAAVIKKO Esa, 04.03.30 
HAAVIKKO Jorma, 09.03.58 
HANNOLA Heikki, 31.01.64 
HARJU-AUTTI Timo, 30.05.45 
IIVARI Jouni, 20.01.72 
JOKINEN Väinö, 03.10.36 
JONNINEN Henry, 01.01.61 
KEMPPAINEN Seppo, 23.06.52 
KERKELÄ Hannu, 17.10.52  
KESTILÄ Juhani, 09.01.43 
KOIVUPERA Niilo 12.03.55 KORVA 
Timo, 09.11.40 KÄHKÖNEN Karl. 
13.09.53 KäMÄRÄINEN Erkki, 
13.01.53 L A A K S O  E s k o ,  
0 6 . 1 0 . 3 4  LAITILA Jorma, 27.01.41 
LAMPELA Pekka, 06.02.57 
LÄÄKKÖLÄ Markku, 07.01.50 
MALVALEHTO Aarne, 06.03.46 
MUSTONEN Juha, 31.07.51 
NIEMELÄ Esko, 18.9.54 
NOUSIAI N EN Tuomas, 24.11.79 
 

lady Anneli 
lady Arja Vakkuri 
lady Anja 
lady Liisa 
lady Ulla Hyvönen  
lady Tarja 
lady Merja Jääskeläinen lady 
Niina 
lady Pirkko 
lady Sinikka 
lady Rauni 
lady Aila 
lady Marja-Leena 
lady Anne  
lady Ritva 
lady Anri 
lady Leila 
lady Ritva 
lady Kaisa 
lady Ritva 
lady Marjo 
lady Eila 
lady Seija 
lady Maila 
 



 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ________________________________________________________ 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Veli Tuomaksen vastaanottoseremonioita kesken "ryöstöretken". 
 
 
 
 
 

ORRE Erkki, 19.05.43  lady Sirpa 
PERNU Heikki, 06.01.40  lady Marjatta  
PETÄJÄ Juhani, 05.11.43 
P O I K A J Ä R V I  Jouni, 04.07.37 lady Vappu 
POI KAJÄRVI Terho, 07.11.46 lady Helena 
PÖYKKÖ Risto, 12.07.33  lady Kaarina 
RAUTIAINEN Seppo, 10.06.60 lady Maritta 
RAUTIO Paavo, 14.02.38  lady Anitta 
RINNE Pekka, 18.01.55  lady Terttu  
ROMAKKANIEMI Tuomo, 02.09.55  lady Leila 
SALMELA Kari, 13.09.65 lady Laura 
SELIN Markku, 13.04.44  lady Kristiina 
TUOMINEN Pent, 19.03.27 lady Leila 
UUTELA Erkki, 06.08.54  lady Riitta 
VAINIO Kari, 09.01.56  lady Tiina 
 

 



 


