Lions Club Espoo ry – poimintoja klubimme aikamatkalta 1961 – 2020
1960-luku
• Klubimme perustettiin 20.12.1961, jolloin Espoo oli maalaiskunta, jossa asui noin 54.000
asukasta.
• Perustajajäsenet:
arkkitehti Heikki Elomaa,
taitelija Olavi Hurmerinta (siirtojäsen; Lions Club Helsinki-Maunula),
dipl.insinööri Kari Ilmonen,
pankinjohtaja Erik Johanson,
vientipäällikkö Erno Kosonen (siirtojäsen; Lions Club Helsinki-Maunula),
fil.kand. Paavo Kärnä,
merkonomi Uolevi Lassander,
laulaja Ami (Armas) Lovén,
metsänhoitaja Toivo Matilainen,
lääket.lis. Jorma Mäenpää,
kansak.opettaja Erkki Pohjola,
fil.kand. Matti Rautio,
kansak.opettaja Osmo Rusko,
varatuomari Olavi Santti (siirtojäsen; Lions Club Tampere),
rehtori Aarne Sipilä,
hammaslääkäri Teuvo Tuominen (siirtojäsen; Lions Club Varkaus),
merkonomi, kauppias Veli Vass,
ekonomi Klaus Weikkola (siirtojäsen; Lions Club Helsinki-Maunula),
valtiot.maisteri Pentti Venäläinen,
ekonomi Lassi Westerling ja
agronomi Atte Väinölä (yhteensä 21).
• Perustaja-/kummiklubimme on Lions Club Tapiola.
• Klubimme sai kansallisen perustamisnron 192 ja kansainvälisen nron 2250.
• Klubin ensimmäinen Charter Night oli 24.3.1962. Aikakirjat tietävät, että juhlan korkeatasoisesta
musiikkiohjelmasta vastasi professori Georg de Godzinsky flyygelin ääressä.
• Klubimme jäsenet olivat perustamassa Pohjois-Tapiolan yhteiskoulua, joka sai perustamisluvan
10.5.1962, koska paikkakunnalla jo toimineen Tapiolan yhteiskoulun rinnalle kaivattiin nopeasti
kasvavassa Espoossa toista ”opinahjoa”. Merkittävimmän työn teki Olavi Santti, mukana olivat
aktiivisesti myös Heikki Elomaa ja Uolevi Lassander sekä monet klubimme ladyt.
• Klubin ensimmäinen julkinen esiintyminen alkoi 20.5.1962 Espoon kirkossa, jolloin järjestettiin
kirkkokonsertti klubin jäsenten voimin: Matti Rautio oli orkesterin johtaja, Sirkka ja Ami Lovén
laulajina, Olavi Santti sello-, Erkki Pohjola alttoviulu- ja Kari Ilmonen urkusolistina. Keväisestä
kirkkokonsertista tuli pysyvä tapahtuma monen vuoden ajaksi.
• Espoosta tuli kauppala 1963, jossa asui jo noin 60.000 asukasta.
• Klubimme oli, Olavi Santin aloitteesta, perustamassa Espoon Musiikkiopiston Kannatusyhdistys
ry:tä 27.1.1963. Musiikkiopiston hallinnossa oli sen alku- ja kehitysvaiheessa, 20 vuoden ajan,
hallituksen jäseninä ja puheenjohtajina klubimme jäseniä. Nykyään tuemme Musiikkiopistoa,
jakaen stipendejä parhaiten tutkinnoissa menestyneille oppilaille.
• Klubimme käynnisti toritoiminnan Tapiolassa. Tapiola Tänään -lehti kirjoitti 26.9.1963: ”Lions
Club Espoo järjesti perheenemännille iloisen yllätyksen viime lauantaina vihannesmarkkinoiden
muodossa…”.
• Oman teatterin aikaan saaminen oli eräs Tapiolan puutarhakaupungin luojan professori Heikki von
Hertzenin ideoista. Edistääkseen tätä hanketta Lions Club Tapiola ja Lions Club Espoo kiinnittivät

laatan talon tontilla olevaan suureen kiveen: ”Kivestä se lähtee teatterikin, 20.2.1965 – LC Tapiola,
LC Espoo”. Laatta on nykyään Espoon kulttuurikeskuksen alalämpiön seinällä.
• Klubimme viirin suunnitteli, klubimme jäsen Olavi Hurmerinta. Viiri nro 1 luovutettiin 1966
perustaja- ja kummiklubi Lions Club Tapiolalle ja viiri nro 2 samana vuonna Lions Club
Espoo/Meri -klubille, jonka kummiklubina ja perustajana olimme 19.5.1965.
• Pahnajuhlien -perinteen (leikinomaisuus ja kustannusten huokeus), ideoi klubimme jäsen
Johannes Brotherus 1966, jolloin ensimmäiset juhlat järjestettiin Valion kesänviettopaikassa
Westendissä, silloisen joulukuun kuukausi-illan yhteydessä: asu vapaa (nimeen viittaava), miehillä
ei sallittu solmiota, jonka seikan unohtaminen johti juhlassa niiden leikkaamiseen. Kylmään saliin
luotiin tunnelmaa mm. levittämällä pahnoja lattialle. Pahnat ovat sittemmin jääneet, mutta nimi ja
yllätystunnelmaa on ylläpidetty muilla keinoin: juhlapaikka on pidetty vain järjestäjien tiedossa aina
yhteiskuljetuksesta perilletuloon saakka. Juhlat on pidetty lähes aina eri paikoissa, näin on tutustuttu
Espoon ja lähiseudun paikkoihin Haikon Kartanosta Nuuksion hiihtomajaan.
• Suomen toiseksi vanhin kauppakeskus Heikintori, markettien edelläkävijä, valmistui 1968
Tapiolan liikekeskukseen, siinä toimivat yrittäjinä klubimme jäsenet Ami Lovén, Veli Vass ja Alf
Wager.
1970-luku
• Espoosta tuli kaupunki 1972, jossa asui lähes 110.000 ihmistä.
• Klubin 10-vuotis Charter Night -juhlaa vietettiin 24.3.1972 Kalastajatorpalla.
• Klubimme kuukausikokouksia järjestettiin vaihtelevasti: Tapion Tornissa, Linnunradassa,
Heikinkillassa… kunnes kaudella 1975–1979 ”löydetty varsin onnistunut ratkaisu” Tapiola Garden
Hotelli on ollut, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, nykyisten klubi-iltojen tapaamispaikkana.
• Klubin oma lippu julkistettiin klubin 15-vuotisjuhlassa 25.3.1977. Klubin ladyjen lahjoittaman
sinivalkoisen lipun suunnitteli klubimme jäsen, arkkitehti Heikki Elomaa. Lipun juhlalliseen
naulaamiseen osallistuivat entiset klubipresidentit ja lipputoimikunnan jäsenet, yhteensä 19 lionia.
1980-luku
• Klubin 20-vuotis Charter Night -juhlaa vietettiin 12.3.1982 teemalla – 20 palvelun vuotta.
• Klubin 25-vuotis Charter Night -juhlaa vietettiin 21.3.1987 Ravintola Noidankehässä.
Korkeatasoisesta ohjelmasta vastasivat Espoon Musiikkiopiston nuorten stipendien saajien lisäksi
Georg de Godzinsky.
1990-luku
• Punaiset pelargoniat -palvelu- ja varainkeruuaktiviteetti käynnistyi jäsenemme Nicholas
Anderssonin ajatuksesta keväällä 1991, joka toimintakertomuksen mukaan oli ”klubin
vuosikymmenien kenties parhain (tuloksella mitattuna) varainhankinta-aktiviteetti”. Sen tuotolla
hankittiin Arlainstituutille moottoroitu juoksumatto ja kolme tietokonetta sekä luovutettiin Espoon
Musiikkiopiston Kannatusyhdistykselle merkittävä oppilasstipendi. Punaiset pelargoniat -palveluja varainkeruuaktiviteetti on edelleen vuosittain toteutettu projektimme.
• Klubin tulevaisuutta pohdiskeltiin 1991, tulevaisuuden tutkimuksen metodein, klubilaisten
osallistuessa aivoriihimäiseen swot-skenaariotyöskentelyyn jäsenemme Pertti Vuorelan johdolla,
tavoitteena ideoida lions-toiminnan kehittämismahdollisuuksia ja -tavoitteita. Yleiset lionstoiminnan periaatteet ja tavoitteet todettiin hyviksi, mutta toiminnan kehittämisen todettiin
edellyttävän asioiden uusia painotuksia. Skenaarioissa todettiin myös naisten mahdollisen
mukaantulon klubin toimintaan antavan uusia mahdollisuuksia mm. asiantuntemuksen, hoito- ja
palvelumahdollisuuksien laajenemisena.
• Klubimme oli 30.9.1991 kummiklubina ja perustamassa Lions Club Espoo/Otaniemi -klubia.
• Klubin 30-vuotis Charter Night -juhlaa vietettiin 21.3.1992 Kalastajatorpalla.

• Vuonna 1992 klubimme uudisti, ensimmäisenä suomalaisena lions-klubina sääntönsä siten, että
pystyimme kutsumaan toimintaamme mukaan myös naispuolisia jäseniä.
• Ensimmäiset naisjäsenet kutsuttiin ja hyväksyttiin klubiimme vv. 1992–1993: Eeva-Kaisu Harala,
Marja-Kaisa Kartano, Raili Lindberg, Anja Pankasalo, Riitta Partanen ja Ulla-Riitta Rouko.
• Käynnistimme nuorten maahanmuuttajien (NuMa) tukemisen, yhteistyön, joka jatkuu edelleen:
NuMa-laiset olivat vasta maahamme, erityisesti Espooseen muuttaneita nuoria, jotka tarvitsivat
suomen kielen opetusta ennen siirtymistään jatko-opintoihin tai työelämään, sillä monetkaan heistä
eivät osanneet lukea tai kirjoittaa, monillakaan ei ollut vanhempia, sisaruksia tai muita sukulaisia.
Tällaisten lasten ja nuorten integrointi yhteiskuntaan ja kasvattaminen osallisuuteen tapahtuu
yleensä koulussa, niin Espoossakin. Mutta koulu ei yksin pysty hoitamaan kaikkia tehtäviä,
tarvittiin myös muita toimijoita. Klubimme on tukenut NuMa-ryhmää (ent. AIVA, nykyisin AIPE)
järjestämällä erilaisia tapahtumia, joissa nuoret ovat voineet viettää aikaa yhdessä, tutustuen meille
suomalaisille luonnollisiin, tuttuihin asioihin ja elämänmuotoihin: näin heidän tiedot, taidot,
sanavarasto ja käsitys uudesta asuinympäristöstä on laajentunut ja samalla olemme olleet tukemassa
koulua ryhmän opetustyössä. Olemme vuosittain toteuttaneet heidän kanssaan Serenan
hiihtokeskuksessa laskettelutapahtuman, jossa tukemme on kattanut lasketteluvälineiden ja -asujen
vuokrat, hiihtokoulun opettajien opetuksen, hissiliput, bussikuljetukset, ja välipalan ennen
kotimatkaa – unohtamatta paikalla olleiden klubilaisten tukea ”lipat ottaneiden” pystyyn
auttamisessa. Lisäksi olemme tehneet heidän kanssa mm. saaristoristeilyjä Espoon edustalla,
vierailleet Haltialan kotieläintilalla.
• Vuonna 1996 klubimme toteutti merkittävän avustusaktiviteetin; suuren suomalaisen lääketehtaan
lahjoittamien lääkkeiden ja sairaalatarvikkeiden kuljetuksen Vienaan, Uhtuan (Kalevala) sairaalaan,
Karjalan tasavaltaan.
• Klubimme osallistui lions-järjestön kansainväliseen ”Sight First” -teemaan, tukien silmäklinikan
hankintaa Equadoriin ja kotimaassa näkövammaisten kuljetusten hoitamista ja tukemista.
• Vuosikymmenen alkupuolella järjestimme muutaman Johanneksen kirkon täyttäneen palvelu- ja
varainhankintakonsertin, tuottaen muusikot Rimski-Korsakov konservatoriosta Pietarista ja hoitaen
muusikoiden majoitukset klubimme jäsenten kodeissa.
2000-luku
• Klubin 40-vuotis Charter Night -juhlaa vietettiin 23.3.2002 Scandic Hotel Continentalissa.
• Punaisten pelargonioiden myynti- ja palveluaktiviteetin tuotoilla hankimme ja lahjoitimme
”huumekoira”-projektin puitteissa Espoon poliisille, nuorille huumeiden opetushavainnointiin sekä
tunnistamiseen liittyviä analyysilaitteita.
2010-luku
• Klubin 50-vuotis Charter Night -juhlaa vietettiin 24.3.2012 Hilton Helsinki Kalastajatorpan
Vanhassa Torpassa. Klubimme perustajajäsenistä mukana olivat Erik Johanson ja Erno Kosonen.
• Vuonna 2011 Espoon kaupungin väkiluku ylitti 250.000 asukkaan rajapyykin.
--Toimintakausi 2019–2020
• Nykyiset jäsenet (17 lionia)
Matti Halttunen
Hannu Hartokari
Osmo Kari
Heikki Karppanen
Kari Kemppinen
Erno Kosonen
Marju Leinonen

Lauri Lindström
Auli Lintunen
Leea Liukko
Riitta Mattila
Elmer Niemi
Martti Ojala
Anna Uusitalo
Jukka Voipio
Alf Wager
Henri Äijälä
• Hallitus
Jukka Voipio
Jukka Voipio
Lauri Lindström
Martti Ojala
Kari Kemppinen
Osmo Kari
Henri Äijälä

presidentti
past presidentti
sihteeri
rahastonhoitaja
tiedotus
projektit
jäsenhankinta

--Klubi-illat
• Kerran kuukaudessa, ei kuitenkaan kesä- heinä- ja elokuussa pidettävä klubi-ilta on kaiken
toiminnan ydin. Jokaisessa klubi-illassa on yleensä päätetty jotain, enimmäkseen uutta. Jokaisessa
tapaamisessa olemme aina oppineet jotain uutta, joko esitelmöitsijältä tai toisiltamme tai muuten
vaan viihtyneet – hyvästä ruoasta ja tavanomaisista ruokajuomista nauttien.
• Klubi-iltoja olemme järjestäneet pääsääntöisesti Espoossa, erityisesti Tapiolan alueen
ravintoloissa – useimmiten Hotelli Tapiola Gardenissa – ellemme ole saaneet yritysvierailukutsua.
Aktiviteetit
• Me palvelemme – We Serve – järjestömme tunnuslauseen mukaisesti.
• Keskeinen sija klubin toiminnassa on aktiviteeteilla: toiminnalla/toimenpiteillä, jonkin hankkeen,
yhteistyön, ryhmän tai jopa henkilön hyväksi.
• Lionismi on ennen kaikkea jäsentensä omaa palvelupanostusta kykyjensä puitteissa, vasta toisella
sijalla on varojenhankinta.
• Olemme vuosikymmenten aikana myöntäneet useita matkastipendejä nuorille espoolaisille mm.
kansainvälisille leireille osallistumista varten.
• Olemme lahjoittaneet varainhankinta-aktiviteettien tuottoja mm. Suomen Mielenterveysseuran
Omaisryhmälle, Lastenpsykiatrian tutkimussäätiölle, Espoon Musiikkiopistolle, Näkövammaisten
ammattikoululle / Arlainstituutille.
• Palvelemme myös toisiamme: klubi-illoissa kerromme omista osaamisalueistamme,
ammateistamme, työstämme, harrastuksistamme – järjestämme vierailukohteita ja -retkiä, jotka
ovat avoimia myös puolisoillemme.
• Klubissamme on toimintavuosikymmenien aikana ollut yhteensä runsaat 120 jäsentä. Tällä
hetkellä yhtenäisklubissamme on 18 jäsentä, naisia ja miehiä.
• Klubimme jäsen Ami Lovén toimi vv. 1969–1970 MD-107-B -piirin piirikuvernöörinä. Hän toimi
myös vv. 1970–1971 Suomen Lions-liitto ry:n puheenjohtajana.
• Klubimme jäsen Juha Nevalainen toimi Suomen Lions-liiton jäsenlehden (The Lion)
päätoimittajan vv. 1979–1982.
• Klubimme jäsen Kari Kemppinen toimi vv. Suomen Lions-liiton Internet / Lion-Net -työryhmän
puheenjohtajana vv. 1996–1998 ja vv. 1997–1998 MD-107-B -piirin piirikuvernöörinä.

• Klubimme jäsen Matti Halttunen toimi valtakunnallisen Digi-TV -projektin
tietoliikenneasiantuntijana vv. 2006–2007: ikäihmiset saivat apua digiboxien käyttöönotossa,
analogialähetysten loputtua. Projekti päättyi keväällä, jolloin myös kaapeli-TV siirtyi digiaikaan.
Tämän jälkeen Matti Halttunen rekrytoitiin pilottiprojektiin, jossa Verohallinto kampanjoi,
erityisesti ikäihmisille, internetin hyödyntämisestä ja käytöstä veroilmoitusten täydentämisessä.
• Klubimme jäsen Reijo Ikäheimonen toimi Suomen Lions-liiton Palvelu- ja varainhankinta toimikunnan puheenjohtajana vv. 2011–2014.
• Lisäksi monet klubimme jäsenistä ovat toimineet MD-107-B -piirin lohko- ja aluepuheenjohtajina,
piirisihteereinä, piirirahastonhoitajina, piirin eri toimikuntien puheenjohtajina sekä Suomen Lionsliiton eri toimikunnissa jäseninä ja puheenjohtajina.
--• Klubimme ystävyysklubeja ovat: Lions Club Kœge, Tanska ja Lions Club Upplands-Väsby,
Ruotsi
--Lions-järjestö
• Järjestön perusti yhdysvaltalainen vakuutusalalla toiminut Melvin Jones, 7.6.1917.
• Ensimmäinen Yhdysvaltain ulkopuolinen lions-klubi perustettiin 1920 Kanadaan.
• Eurooppaan lions-toiminta tuli ensimmäisenä Ruotsiin vuonna 1948.
• Suomessa lions-toiminta sai alkunsa, kun Lions Club Helsinki-Helsingfors perustettiin 14.8.1950.
Suomen toiminnan kummina toimi kanadan-suomalainen Arne Ritari.
• Lions Club International Foundation (LCIF) -säätiö perustettiin 13.6.1968.
• Arne Ritari -säätiö perustettiin 15.2.1986.
• Kansainvälisessä Lions-järjestössä Suomi tunnetaan Moninkertaispiiri MD-107-Suomi -nimellä.
Kari Kemppinen
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