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Suomen Lions-liiton 63. vuosikokous ja -
juhla Turussa 27-28.5.2016 

 

 
 

Lions-liiton vuosikokous ja -juhla 

Suomen Lions-liiton 63. vuosikokous järjestettiin 
27-28.5.2016 Suomen vanhimmassa kaupungissa, 
Turussa. Euroopan kulttuuripääkaupunki vuodelta 
2011 toivotti vuosikokousvieraat tervetulleiksi 
aurinkoisessa kesä säässä. 

 

Vuosikokouksen järjestelytoimikunnan jo useam-
pia vuosia kestänyt työ oli loppusuoralla. 
Talkooväen kenraaliharjoitus pidettiin Luostari-
vuoren koululla maanantaina 23.5.  

 

Viimeistään nyt kaikille valkeni tulevan viikon-
lopun koitos. Vuosikokousviikonloppuun oli 
ilmoittautunut yhteensä 1793 vierasta.  

Kokous- ja juhlatilojen rakentaminen alkoi 
torstaina Logomossa. Perjantaina aamupäivällä 
kaikki oli valmista ensimmäisten kokousvieraiden 
saapuessa ilmoittautumaan.  

Vuosikokouksen aikana otettiin uutta tekniikkaa 
käyttöön ja ilmassa oli selvästi havaittavissa pientä 
jännitystä. 
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Ilmoittautumisten vastaanotto lähti käyntiin ilman 
hämminkiä ja perjantai-iltaan mennessä jo puolet 
kokousvieraista oli rekisteröity järjestelmään. 
Kokouspasseina käytettiin ohjelmoitavia 
sirukortteja, joihin ladattiin kunkin kokousvieraan 
ostamat ”palvelut ja tapahtumat”.  

 

Logomon sisääntuloaulaan ja käytäville oli tuttuun 
tapaan pystytetty lukuisia myyntikojuja, joissa oli 
tarjolla runsaasti Lions-toimintaan liittyvää 
tavaraa.  

Esillä olivat myös useimmat ajankohtaiset 
kampanjat, joissa leijonat ovat mukana sekä 
tulevat vuosikokouspaikat.  

 

 

Tulevan kauden joulukortitkin olivat jo esillä mutta 
yleisön kiinnostuksesta päätellen sesonki ei ollut 
vielä kuumimmillaan. 

 

Perjantain ohjelmassa kokouksia 

 

Perjantain päiväohjelmassa oli enemmän virallisia 
kokouksia. Alkuillasta klo 18.00 aikaan Turun 
kaupunki tarjosi kokousvieraille juhlamaljan kuo-
huavaa.  

 

Kaupungin tervehdyksen toi nuorempaa suku-
polvea oleva edustaja, nykytyylin mukaisesti lenk-
karit jalassa.  



Yhdessä tekemällä tavoitteisiin! - Tillsammans når vi målen! 

 
 

 

 
3 
 

Vuosikokouksen avajaisjuhla 

Vuosikokouksen avajaisjuhla alkoi aikataulun 
mukaisesti klo 19.00. Logomon juhlasali oli lähes 
viimeistä paikkaa myöten täysi.  

 

Juhla alkoi lippujen saapumisella juhlapaikalle. 
Tämän jälkeen kuultiin juhlapuheita ja välillä 
kevennyksenä Lahjan Tyttöjen tanssiesitys. 

 

Paikalla oli myös kansainvälisen Lions-liiton 2. 
varapresidentti Naresh Aggarwal Delhistä, 
Intiasta. Varapresidentti Aggarwal on riisiä tuot-
tavan ja myyvän yrityksen pääjohtaja.  

 

Puheenvuoronsa aikana Aggarwal kiitti avoimesti 
suomalaisten leijonien aktiivisuutta ja lukumäärää 

maan väkilukuun nähden. Samalla hän korosti 
positiivisen jäsenmäärän kehityksen tärkeyttä.  

Suomen leijonien jäsenmäärä on pudonnut jo 
”rajapyykkinä” olleen 25 000 jäsenen alapuolelle.  

Puheenvuoronsa lopuksi varapresidentti jakoi 
ansiomerkkejä ansioituneille leijonille Suomen 
Lions-liiton puheenjohtajan Jari Rytkösen ja 
kansainvälisen toiminnan johtajan Jouko Ruis-
salon avustamana.  

 

A-piiristä palkittiin pitkän leijonauran tehnyt PDG 
Bo Lindberg. Avajaisjuhla päättyi Varsinais-Suoma-
laisten lauluun, jonka jälkeen liput poistuivat. Illan 
päätteeksi oli ohjelmassa vielä iltajuhla Logomo -
salissa. 

 

Lauantaina vuosikokous ja -juhla 

 

Lauantaina ilmoittautuminen ja valtakirjojen 
tarkistus käynnistyivät heti klo 8.00. Ensimmäiset 
talkoolaiset saapuivat paikalle jo aamuseitsemän 
pintaan auringon noustessa pilvettömälle 
taivaalle.  

Ruuhkahuippua odotettiin klo 9.30 – 10.30 väli-
seen aikaan ja odotus palkittiin. Perinteiseen 
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tapaan iso osa kokousvieraista jätti saapumisen 
kokouspaikalle viimehetkeen ja parhaimmillaan 
jonot suurimpien piirien kohdilla olivat mittavat.  

A-piirin ”talkooleijonat” hoitivat työt mallikkaasti 
ja kaikki kokoukseen tulleet klubien viralliset 
edustajat saatiin järjestelmään ennen ilmoit-
tautumisajan sulkeutumista. 

 

Uutta tekniikka käytössä 

 

Kokouksen aikana oli käytössä uutta tekniikkaa. 
Kysymyksiä pystyi lähettämään tekstiviesteillä ja 
äänestyksissä käytettiin samoin tekstiviestejä.  

 

Lions-liiton varapuheenjohtajaksi oli hakeutunut 
kolme ehdokasta ja aikaisempina vuosina 
äänestykseen tulosten laskentaan kului kohtuut-
tomasti aikaan.  

 

Nyt äänestystulos oli selvillä reaaliajassa heti 
äänestyksen jälkeen. Tunnelma oli kuin aikaisem-
min keväällä Voice of Finland -lähetyksen finaa-
lissa. Äänestykseen tarvittiin kaksi kierrosta, 
ennen kuin yksi ehdokkaista sai yli 50 % äänistä. 

 

 

Tulevan kauden liiton varapuheenjohtajaksi 
valittiin PDG Erkki Honkala. Liiton puheen-
johtajaksi nimitettiin suoraan nykyinen vara-
puheenjohtaja Heikki Hemmilä, koska vasta-
ehdokkaita ei ollut. 

 

Seuraavaksi kokousohjelmassa oli tulevien 
piirikuvernööriehdokkaiden lyhyt esittely. A-piirin 
ehdokas Ulla Rahkonen alkaa valmistautumisen 
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kuvernöörikoulutukseen Lions-järjestön vuosi-
kokouksen yhteydessä Fukuokassa, Japanissa.  

 

Tulevan kauden vuosikokous järjestetään Joen-
suussa vuoden kuluttua. Kalajoen edustajat 
esittelivät oman mainoksensa kokouksen keven-
nykseksi. 

Päivän aikana oli myös erittäin monipuoliset 
puoliso-ohjelmat. Tarjolla oli mm Oopuleijona, 
tehokurssi turkulaisuuteen. Lisäksi oli mahdol-
lisuus tutustua Airistoon ja Ruissaloon sekä 
kävelyretki Vanhan Suurtorin ja Turun tuomio-
kirkon maisemiin. Lisäksi oli mahdollisuus selvittää 
iänikuinen kysymys, ollaanko tois’pual vai täl’pual 
jokke? Tarina ei kerro saatiinko kysymykseen 
yksiselitteinen vastaus. 

 

Melvin Jones -tilaisuus 

 

Vuosikokouksen jälkeen, ennen kaikkien odot-
tamaa iltajuhlaa, oli vielä Melvin Jones -tilaisuus.  

Tilaisuuden juonsi LCIF-koordinaattori Heidi 
Rantala.  

 

Kansainvälisen hallituksen tervehdyksen toi Jouko 
Ruissalo ja päämajan tervehdyksen vara-
presidentti Naresh Aggarwal.  

Puheenvuorossaan varapresidentti mainitsi mm., 
että New York Financial Times lehti oli tehnyt 
tutkimuksen, jonka mukaan Lions-liiton toiminta 
oli arvostettu kaikkein korkeimmalle, korkeam-
malle kuin esim. rotarit tai Punainen Risti. 

Puheenvuorojen jälkeen oli illan kohokohta, 
uusien Melvin Jones -jäsenyyksien luovuttaminen.  

 

Melvin Jones -jäsenyys on korkein huomion-
osoitus, jonka kansainvälinen säätiö voi myöntää 
arvostuksena ja kunnianosoituksena aktiivisesti 
toimivalle henkilölle.  

Varapresidentti Aggarwal luovutti Melvin Jones -
kunniataulut. Palkitut leijonat olivat Jouko 
Lahtinen LC Turenki ja Ismo Viinikainen LC 
Turku/Kupittaa. 

MJ-tilaisuuden jälkeen oli jäljellä ainoastaan ilta-
juhla ja viestikapulan luovuttaminen piirikuver-
nööriehdokkaille.  Illan tapahtumista tulee 
varmasti päivityksiä FB:n kautta. 
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Ohi on!  

Järjestelytoimikunnalla on lukematon määrä 
työtunteja takana, hikinen viikonloppu tuoreessa 
muistissa.  

 

Nyt se on tehty, Suomen Lions-liiton 63. 
vuosikokous on hoidettu kunnialla maaliin. Suuret 
kiitokset kaikille talkoissa mukana olleille, ME 
tehtiin se yhdessä!  

 

On monta tapaa tehdä hyvää! 

 

Teksti ja kuvat 
Ismo Viinikainen 
A-piirin tiedotus ja webmaster 


