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107-A piirin vuosikokous ja –juhla 
Somerolla 27.4.2013 

  

 
 
Piirin 107-A piiri- ja vuosikokous sekä vuosijuhla 
järjestettiin tällä kertaa Somerolla, Kiiruun 
koululla. Virallinen ohjelma alkoi piirihallituksen 
tulokahvilla ja ilmoittautumisella kokous-
päivään. Varsinainen piirihallituksen kokous 
alkoi klo 9.00 ja piirin vuosikokous klo 10.30.  

 

Samaan aikaan käynnistyi myös kutsuvieras- 
PDG- ja puoliso-ohjelma, jossa kaksi linja-autoa 
suuntasi Leijonien kartanokierrokselle.  

Mukana oli myös kansainvälisiä vieraita, kun 
PID Harri Ala-Kuljun vieraana ollut ID Benedict 
Ancar puolisoineen osallistui kartano-
kierrokselle. Yhteensä yli kuusikymmentä 
henkilöä suuntasi kohti Someron maalais-
maisemaa tutustumaan historiallisiin kartano-
tiloihin, joita alueella on yhteensä 14.  

Oppaina matkalla toimivat FT Leeni Tiirakari ja 
Lion lady Arja Fonsell. Mainittakoon, että Leeni 
Tiirakari on suomalainen tietokirjailija ja hän on 
kirjoittanut mm teoksen Someron kartanot 
joten paikallisen historian tietämystä oli 
mukana roppakaupalla. 

Päämääränä oli jo kuuluisuuttakin kerännyt 
Hiidenlinna ja heti alkumatkasta tutustuttiin 
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muutamiin Someron keskustan rakennuksista, 
sekä paikallisiin kuuluisuuksiin kuten esim 
keihäänheittäjä Pentti Nikulan patsaaseen. 
Matkan varrella näimme mm Vanhalan, 
Hirsijärven sekä Palikaisten kartanot. 
Bikkubussissa olleen oppaan, Arja Fonsellin, 
erinomaisella paikallistuntemuksella kuulimme 
tarinoita myös kartanotilojen historiasta sekä 
ympäröivästä maalaismiljööstä. 

Mieleen jäivät mm jääkärieversti Eric 
Schaumannin omistamalleen Österkullan tilalle 
istuttama 200 tammen jääkärilehto Saksaan 
lähteneiden jääkärien muistoksi sekä 
Palikaisten kartanon sikalapalo. Palon aikana 
kartanon isäntä oli todennut palomiehille: 
”Älkää sitä sikalaa enään yrittäkö sammuttaa 
vaan suojelkaa noita vanhoja puita, kun ne 
kestää niin paljon kauemmin kasvaa 
uudelleen.” Lisäksi kuulimme mielenkiintoisen 
tarinan Doris-neidon ryöstöstä.  

 

Matkalla Hiidenlinnaan ohitimme myös 
Somerniemen kesätorin, joka on paikallinen 
matkailukohde. Kesän aikana kesätorilla käy 
yhteensä satatuhatta vierasta!  

 

Tällä kertaa emme pysähtyneet kesätorille, 
vaan matka jatkui Ämyrin tanssilavan ohitse 
kohti Hiidenlinnaa. Tanssilavan kohdalla oli 
jälleen historian havinaa ilmassa, kun opas 
kertoi paikan olleen Rauli ”Badding” 
Somerjoen, paikallisen musiikkikuuluisuuden, 
ensimmäinen keikkapaikka.  

 

Pienen ajomatkan jälkeen saavuimme 
Hiidenlinnan pihaan komeasta puuportista ja 
itse linna oli todella näkemisen arvoinen 
rakennus. Allekirjoittanut on siitä jo 
aikaisemminkin erilaisia tarinoita kuullut mutta 
aivan uskomaton paikka, jota on mahdoton 
kuvailla ilman valokuvia ja niitähän sisätiloissa 
ei valitettavasti saanut ottaa. Harmi sinänsä. 

  

Ateljee Hiidenlinna on taiteilija Reino 
Koivuniemen toteutunut unelma. Rakennus on 
kuin yksi suuri taideteos veistoksineen, 
reliefeineen ja huonekaluineen. Hiidenlinna on 
myös galleria, jossa on useita näyttelyitä kesän 
aikana. Ja varsinainen persoona on taiteilija 
itsekin. 
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Opas jo tulomatkalla varoitteli Reinon ronskista 
huumorista, eikä hän varmaan jättänyt ketään 
kylmäksi esitellessään rakennuksia. Paikka on 
muuten myynnissä, joten kannattaa kysyä 
mikäli alkoi kiinnostamaan sijoittaminen 
kotimaiseen käsityöhön. Ei ole kuulemma 
kaupan venäläisille. 

Paluumatkalla poikettiin myös toisen 
paikallisen kuuluisuuden kodissa, kirjailija Kaari 
Utrion luona Amanitassa.  

 

Jos Hiidenlinnassa oli käsintehtyä taidetta 
rakennukset täynnä, niin täällä oli koko talo 
vuorattu sisäpuolelta kirjoilla.  

 

Kirjoja oli kymmeniä tuhansia ja Kaari esitteli 
myös omaa tuotantoaan, joka oli arvokkaasti 
hyllytetty vessan oven ympärille.  

 

Pysähdyksen piti kestää noin 30 minuuttia, 
mutta kun tarjolle tuotiin kasa Kaari Utrion 
kirjoja ostettavaksi, niin aikaahan siinä meni 
ennenkuin ne kaikki oli signeerattu ja 
halukkaille myyty.  
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Matkan jatkuessa kuulimme lisää tarinaa 
Somerjoesta ja muista paikallisista musiikin 
ammattilaisista, M. A. Nummisesta sekä Unto 
Monosesta. Tarinan mukaan Unto Mononen oli 
luvannut säveltää M. A. Nummiselle 
puhelinluettelon, tosin jäi ilmeisesti 
säveltämättä. Toisen tarinan mukaan M. A. 
Numminen oli kuunnellut Rauli ”Badding” 
Somerjoen esiintymistä ja laulaminen oli 
kuulemma mennyt ihan hyvin. Kun 
vastavuoroisesti ”Badding” oli kuunnellut 
Mauri-Anteron esiintymistä niin hän oli 
nauranut katketakseen Nummisen lauluääntä, 
joka kieltämättä on hieman erikoinen. 

 

Helsingintien varrella, Hirsijärvellä, poikettiin 
tietysti myös Somerjoen kioskille ”Paratiisi”, 
jossa perhe Somerjoki on aikoinaan 
harjoittanut kioskimyyntiä vuosien ajan. 
Vuosien varrella, laulajan maineen vakiintuessa, 
kioskista on tullut suosittu matkailukohde ja 
pyhiinvaelluskohteeksi muodostunutta kioskia 
on sanottu yhdeksi Someron kiinnostavimmista 
nähtävyyksistä. 

Matka jatkui ja Someron kirkonmäen kautta 
reitti johti tällä kertaa viimeiseen kohteeseen, 
Härkälän kartanoon, jonka historia neljän 
vuosisadan takaa on pitkä ja monivaiheinen.  

 

Kun olimme asettautuneet juhlasaliin, niin 
kartanon omistaja Raino Hurme kertoi tilan 
vaiheista aina 1500 -luvun lopulta nykypäivään. 
Historiansa aikana tilalla on ollut useita 
omistajia. Valtio osti tilan 1905 ja jakoi sen 94 
palstaan ja maatilaan. Someron kunta osti 
pieneksi lohkotun kartanon rakennuksineen 
1920 -luvulla kunnalliskodiksi, jossa se toimi 
lähes 60 vuotta.  
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Nykyiset omistajat Soili  Suominen-Hurme ja 
Raino Hurme ostivat kartanon huono-
kuntoisena vuonna 2005 ja heidän ansiostaan 
aloitettiin yksityisvaroin kartanon pelastaminen 
ja mittava peruskorjaus. Korjaustyön 
lähtökohtana oli perinteitä ja historiaa 
kunnioittaen palauttaa kartano mahdolli-
simman alkuperäiseen huonejakoonsa, sekä 
kunnostaa kartanoa ympäröivä puistoalue 
järvimaisemineen ansaitsemaansa arvoon. 
Huoneissa on palautettu erinomaisesti 
sisäkatoissa ja seinissä olleet maalaukset 
entiseen loistoonsa.  

 

Pikaisen ”huonekierroksen” aikana paljastui 
isäntäväen kiinnostus itämaiseen taiteeseen, 
sillä huoneista löytyi erittäin edustava 
kokoelma kiinalaista ja japanilaista taidetta ja 
esineistöä. 

Kartanokierros oli päätöksessä ja paluu Kiiruun 
koululle, jossa kokousvieraita odotti Someron 
Seurahuoneen valmistama maukas lounas. 
Myöhäisen kevään jäljiltä luonto ei ollut vielä 
parhaimmillaan mutta oppaiden erinomaiset 
tarinat sekä tutustumiset taiteilijoiden koteihin 
olivat parasta antia kartanokierroksella. 

Virallinen kokousohjelma jatkui piirin 
vuosijuhlalla klo 14:00.  

 

Juhlan aluksi liput saapuivat juhlayleisön eteen 
juhlan ajaksi ja vuorossa oli Leijonahenki 
yhteislauluna. Komeasti se kuuluikin.  

 

DG Reino Laine toivotti juhlan avauksessaan 
kaikki juhlavieraat tervetulleiksi. Puheita ja 
tervehdyksiä, kuten juhlissa on tapana olla, 
tosin tällä kertaa ne olivat sopivan mittaisia ja 
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niiden välissä Kuisman perheen esittämänä 
musiikkiesityksiä. Muistohetki edesmenneiden 
Lions-jäsenten kunniaksi on aina yhtä 
vaikuttava ja tällä kertaa kynttilät sytyttivät DG 
Reino Laine sekä lady Marja-Leena.  

 

 

Rovasti Matias Roto herätti lounaan jälkeen 
hiipuvan yleisön reippaalla ja värikkäällä 
muistopuheellaan. Puheen aikana käytiin aina 
Afrikan Kamerumissa saakka, kun rovasti kertoi 
kokemuksistaan. Huomattavaa oli, että rovasti 
aloitti puheensa tervehtimällä juhlayleisön 
kolmella ”kotimaisella” kielellä ja lisäksi vielä 
juhlapäivän vieraita kunnioittaen romaniaksi!  

 

Musiikkiesityksen jälkeen Someron kaupungin 
tervehdyksen toi kaupunginjohtaja Leo 

Haltsonen, joka puheessaan mainitsi mm 
Someron hyvässä tasapainossa olevan talouden 
sekä palvelujen erinomainen tason. Puheesta 
kävi selvästi esille, että Somerolla on hyvä asua. 

 

Kuisman lahjakkaat pojat, Markus ja Matias, 
hoitivat yleisön viihdyttämisen musiikilla 
erinomaisesti ja musiikkiesityksen jälkeen oli CC 
Seppo Söderholmin puheen vuoro.  

 

Puheessaan hän otti kantaa Lions-toiminnan 
julkisuuskuvaan, jossa toimintaa verrataan 
usein herrakerhoon ja hyvä veli –yhteisöön 
juhlineen. Samoin naisten tuleminen mukaan 
klubitoimintaan, sekä puhtaissa naisklubeissa 
että yhteisklubeissa, on päivän trendi ja hyvä 
niin. Lisäksi klubitoiminnan kehittämistä tulee 
jatkaa ja kankeista kokousilloista pitäisi päästä 
vapaamuotoisimpiin klubi-iltoihin.  
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Tästä antoikin hyvän esimerkin ohjelmassa 
seuraavana ollut LC-Somero Choirin 
kuoroesitys, jonka jälkimmäinen ohjelma-
numero ei ollutkaan aivan tavanomainen 
kuorolaulu.  

 

Puheista viimeisenä oli kansainvälisen Lions-
järjestön tervehdys ID Benedict Ancarin 
tuomana. Puheessaan hän korosti osallis-
tumisen tärkeyttä kansainvälisiin hyvänteke-
väisyysohjelmiin, joihin kotimaiset klubit 
ovatkin hyvällä menestyksellä osallistuneet. 
Lisäksi keskeisinä asioina puheesta nousivat 
esille jatkuva johtajakoulutus ja jäsenhankinta 
sekä nuoret leijonat, Leot, joista täytyy pitää 
huolta ja opastaa. Leot ovatkin yksi 
tärkeimmistä resurssilähteistä tuleviksi 
Lioneiksi.  

 

Puheensa päätteeksi ID Benedict Ancar jakoi 
järjestön tunnustuspalkintoja piirin 
ansioituneille klubeille sekä Lioneille. 
Tunnustuksen saivat LC Brändö-Kumlinge, LC 
Loimaa/Sinikello sekä LC Turku/Kupittaa ja 
Lionit Mirja Jyläntö LC Salo/Birgitat, Mikko 
Torkkeli LC Turku/Suikkila, Bo Lindberg LC 
Parainen-Pargas sekä Reino Laine LC Somero.  

 

Vastavuoroisesti DG Reino Laine antoi lahjaksi 
A-piirin pöytästandaarit ja Someron Kartanot 
kirjat muistoksi vierailusta piirin vuosijuhlassa 
ID Benedict Ancarille, PID Harri Ala-Kuljulle ja 
CC Seppo Söderholmille sekä heidän 
puolisoilleen. 

Kuisman perheen musiikkiesityksen jälkeen 
seurasi ansioituneiden Lionien palkitseminen. 

  

DG Laine palkitsi LC Oripään oman seutu-
kuntansa ja Suomen Lions-järjestön hyväksi 
tehdystä työstä ja luovutti klubin edustajille, 
Jukka Isotalo ja Jarmo Mäntyharju, kierto-
palkintona  Leijona-patsaan.  

LC Oripää järjesti heinäkuussa 2012 Okra-
maatalousnäyttelyn ja tällä kertaa kyseessä oli 
30v juhlavuosi. Tavoitteena oli yli 70 000 
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näyttelyvierasta neljän näyttelypäivän aikana. 
OKRA oli vuoden 2012 Suomen suurin 
maataloustapahtuma ja asetettuihin tavoit-
teisiin päästiin!  

Lisäksi DG Reino Laine palkitsi muita kauden 
aikana ansioituneita Lioneita ja iltapäivän 
ehdoton kohokohta oli MJF- ja ARS-seremoniat. 

 

DC Janne Tienpää ojensi aluksi viidelle LC 
Brändö-Kumlingen jäsenelle MJF-kunniataulut. 
Arvokkuutta tapahtumaan toi lisää se, että ID 
Benedict Ancar kiinnitti kunniataulun saajille 
MJF-ansiomerkin takin kaulukseen.  

 

Kunnianosoituksen saivat Lionit Björn Krogell, 
Anders Henriksson, Lars-Erik Holmberg, Ingvar 
Linden sekä Leif Lundberg. Mainittakoon, että 
LC Brändö-Kumlinge on nyt toinen niistä 
kahdesta suomalaisesta klubista jonka kaikki 
jäsenet ovat saaneet MJF-kunniataulun. Tämän 
jälkeen DC Janne Tienpää jakoi vielä kolme 
MJF-kunniataulua ja sen saivat Jorma 
Laaksonen LC Salo/Uskela, Tapio Kumpulainen 
LC Turku/Pohjola sekä Reino Laine LC Somero. 

 

Lopuksi oli vuorossa vielä neljän ansioituneen 
veljen vihkiminen Lions-ritariksi. Lions-ritarin 
arvo on korkein kotimaisen lionssäätiön 
tunnustus pitkäaikaisesta, ansiokkaasta ja 
pyyteettömästä Lions-palvelutyöstä.  

 

Toimituksen suorittivat DC Heikki Mäkelä, PCC 
Lasse Karén sekä PDG Bo Lindberg tilaisuuden 
vaatimalla arvokkuudella. Itse tapahtuma, jossa 
ansioitunut Lion lyödään ritariksi on erittäin 
juhlava ja tunnelmallinen.  
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Tällä kertaa veljet Heikki Mäkelä, Lasse Karén ja 
Bo Lindberg onnistuivat tekemään siitä ehkä 
vielä hivenen juhlavamman.  

 

Lions ritariarvon saivat Lion Hannu Kojola LC 
Pöytyä, PDG Harry Kuitunen LC Somero, PDG 
Björn Taxell LC Parainen-Pargas sekä Lion Esko 
Vuori, LC Turku/Suikkila. Erinomainen päätös 
vuosikokoukselle ja vuosijuhlapäivälle! 

 

Palkitsemisseremonioiden jälkeen oli vuorossa 
juhlayleisön yhteislaulua, Varsinais-
suomalaisten laulu sekä Maamme laulu, jotka 
kuulostivat erittän juhlavilta ja sopivat 
erinomaisesti tilaisuuden päätöshetkeen.  

 

Liput poistuivat paikalta. 

 

DG Reino Laine ja lady Marja-Leena 
sammuttivat edesmenneiden Lions-jäsenten 
kunniaksi sytytetyt kynttilä – tilaisuus oli 
päättynyt. 
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Melvin Jones Fellowship –kunniataululla palkitut Lions-jäsenet 

 

 

Lions-ritarin arvolla palkitut Lions-jäsenet puolisoineen. 

Teksti ja kuvat:  
Piirin 107-A tiedotus- ja PR-toimikunta  
Ismo Viinikainen 


