Arvoisat Lions-clubien edustajat, hyvä yleisö!
25 vuotta sitten seisoivat Lionit tällä samalla paikalla toteuttamassa Lions-liiton
kehoitusta istuttaa kuusia maamme 75 – vuotisen itsenäisyyden kunniaksi. LC
Riihimäkeä edusti Hannu Sipilä, LC Rki/Uramoa Aulis Ojapalo ja LC Rki/Karaa Kalevi
Heimo. Kuuset oli hankittu Lopen Haapastensyrjän metsänjalostussäätiöltä. Leijonat
istuttivat nämä Pendula-kuuset tilaisuudessa omin käsin. Mainittakoon vielä, että
satoi. Siteeraan tilaisuudessa pidettyä puhetta. Meidän itsenäisyytemme on nyt
viisaan ja kunnioitetun, elämää nähneen ihmisen iässä. Olemme kokeneet
syntymälahjana sisällissodan, asevelvollisuusiässä talvisodan ja jatkosodan siinä
iässä, jolloin piti perustaa koti ja perhe. Sitten piti jälleenrakentaa maa. Mikä valtava
uhri ja työpanos itsenäisyytemme ikäiseltä sukupolvelta onkaan vaadittu!
Menen järjestömme historiaan. Lions-liikkeen perusti Amerikassa liikemies Melwin
Jones 100 vuotta sitten. Ensimmäiseksi liike toteutti kirjailija, kuurosokea Helen
Kellerin ehdotuksen valkeasta kepistä, josta tuli kansainvälinen näkövammaisten
tunnusmerkki. Suomeen lionismin toi Kanadansuomalainen Aarne Ritari ja
ensimmäinen klubi perustettiin 1950 Helsinkiin, LC Helsinki/Helsingfors.
Mainittakoon pikantti yksityiskohta Aarne Ritarin syntymästä. Kun perheessä
todettiin, että esikoinen on tulossa, ilmoitti rouva Ritari, että hän ei halua lapsensa
syntyvän vieraalla maalla. Niinpä hän matkusti Suomeen ja näin Aarne Ritari syntyi
Etelä-pohjanmaalla Seinäjoen Soukallajoella. Näin korkealla oli kansallishenki silloin!
Riihimäelle lionismi tuli 1954, kun LC Hämeenlinnan johdolla syntyi LC Riihimäki.
Ensimmäinen presidentti oli eversti Aarno Vuori ja sihteeri insinööri Martti Nurmi.
Klubimme järjestysnumeroksi tuli 21. Pieni pilkahdus klubimme 30-vuotisjuhlasta
Kaupunginhotellissa. Olin aina ihmetellyt sitä, että meidän perustustaulua ei näkynyt
missään. Kun sitten olimme Sakari Heikkisen kanssa purkamassa juhlanäyttelyä, tuli
siihen Kaupunginhotellin hovimestari taulu kainalossaan. Hän tiedusteli, oliko taulu
meidän omaisuuttamme. Hämmästyneinä huudahdimme: ”Sehän on meidän
perustamistaulumme. Missä se on ollut?” Hovimestari vastasi: ”Tämä on ollut 15
vuotta Kaupunginhotellin viinakaapissa!”
Lions-toiminnassa on vahvana ohjenuorana hyväntekeväisyystyö. Kutsumme eri
työmuotoja aktiviteeteiksi. Kaikilla Riihimäen leijonilla on yhteisaktiviteettina lasten
talvikarnevaalit, jotka alkoivat 1960 – luvun puolivälissä. On palveluaktiviteetteja,
esim. luetaan näkövammaisille äänikirjeitä, kyyditään vanhuksia kirkkoon, käydään

katsomassa yksinäisiä ja tuetaan sotaveteraaneja. Sitten avustetaan nuoria heidän
harrastuksissaan (urheilu, palloilut, musiikki ja teatteritoiminta), lähetetään heitä
vaihto-oppilaiksi ulkomaille, jaetaan stipendejä ja avustuksia erilaisiin kohteisiin sekä
järjestetään rock-konsertteja. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kaikki varat,
mitä lions-toiminnassa kertyvät, kierrätetään muodossa tai toisessa
hyväntekeväisyyteen. Onhan klubeilla toki yhteiseen viihtyvyyteen tarkoitettuja
aktiviteetteja, kuten teatteri – ym. matkoja, tanssiaisia, vierailuja toisten klubien
luona, kuten LC Laihia eräänä keväänä vieraili LC Vähäkyrön kokouksessa. He veivät
tuliaisiksi pullollisen Laihianjoen tulvavettä. Siitäkös ilakoitiin ja laskettiin monet
vitsit. Lähtiessä muuan laihialainen tuli takaisin ja ilmoitti, että hän ottaisi sen
pullon, koska vesihän oli se tuliainen. Huumori kukkii leijonapiireissä ja hyvä niin.
Arvoisa yleisö! Olemme kaikki täällä vihkimässä muistomerkkiä, jossa Suomen 100vuotias itsenäisyys kuvastuu korkealla hulmuavan lippumme väreissä.
Muistuttakoon tämä paikka tuleville Lions- polville meistä jotka istutimme sekä
itsenäisyytemme 75 - että 100 vuotis kuuset ja ylläpitäkäämme tätä paikkaa
hartaudella. Lopuksi kiitämme läsnäolijoita osanotosta tähän tilaisuuteen sekä
Riihimäen kaupungin puisto-osastoa tämän tilaisuuden mahdollistamisesta. Lopuksi
laulamme Hämäläisten laulusta säkeistöt yksi ja kaksi.

