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Ensio Lehtinen 01.12.2019 

 

LIONS CLUB RUOVESI 1960 alkaen 

HISTORIA osa 1. Vuodet 1960- 1990 

 

ALKUUNLÄHTÖ 

Lions-toiminta Suomessa alkoi 1950. Lions Club Helsinki-Helsingfors perustettiin 14.8.1950.    

Lions Club Ruovesi perustettiin 27.1.1960 ja sai järjestysnumerokseen 137. Lions aate tuli Ruovedelle Kurun 

klubista, jossa Lions-toiminta oli alkanut 1954. Kurun kummina toimi metsänhoitaja Pentti K. Launonen Kurun 

metsäopistosta. Hänestä tuli myöhemmin Tammelan metsäopiston johtaja. (Mainittakoon, että kun Yhtyneiden 

Paperitehtaiden edustaja Väinö Koivisto tuli valitsemaan 2 oppilasta työnjohtajiksi Yhtyneille 2 viikkoa ennen 

opiston loppumista, tuli Launonen kysymään minulta "Saako hän suositella sinua?" Annoin myöntävän 

vastaukseni. Kun minun vuoroni tuli haastatteluun sanoi Koivisto: "Yhtyneillä on 2 avointa työpaikkaa 

Suomessa Janakkalassa ja Ruovedellä." Ilmoitin halukkuuteni Ruovedelle, olinhan siellä kerran käynyt silloisen 

tyttöystäväni, nykyisen vaimoni kanssa. Kahden viikon kuluttua tuli kirje ”Teidät on valittu metsätyönjohtajaksi 

Ruovedelle 1.1.1967 alkaen 3 kk koeajalla, 700 mk kuukausipalkan lisäksi matkakulukorvausta maksetaan 

moottoripyörän 15 pennin mukainen km-korvaus.”)   Olipa melkoinen yhteen sattumaa tuleville vuosille!  

Ruoveden kunnanlääkäri Martti Virtanen (Viranto) kutsui perustamiskokoukseen 22 miestä ja tehtiin päätös: 

Perustetaan Lions Club Ruovesi. Charter Night-juhla pidettiin Helinin talossa Jämingin tilalla 12.6.1960. Helinille 

mentiin Tarjanne laivalla. Perustamiskirjan allekirjoitti 21 mukana ollutta Leijona veljeä ja näin Lions Club 

Ruovesi oli virallisesti olemassa. Käytän tästä lähtien tässä historiikissa Lions-toiminnasta arkikielessä 

vakiintuneita nimityksiä leijonat ja leijonajärjestö. Samalla keskityn lähinnä suomalaisen 

hyväntekeväisyystoiminnan kuin kansainvälisen byrokratian pyörittämisen. Kaikkia tarpeellisia asiapapereita 

historiikin laatimiseksi ei ole löytynyt. Klubin ensimmäiseksi presidentiksi valittiin Martti Virtanen. Täydellinen 

nimiluettelo klubin virkailijoista vuosien varrelta löytyy LC-Ruoveden kotisivuilta. 

LEIJONA-AATTEEN ETEENPÄIN VIENTI 

Toiminta ohjeissa mainitaan, että Leijona aatetta on vietävä eteenpäin. Niinpä Ruovesi toimi heti ja oli 

kummina klubin perustamiseksi Teiskoon 1.12.1960 ja perustamisnumeroksi tuli 187.  

AKTIVITEETIT JA AVUSTUKSET 

Kolmen vuosikymmenen taipaleelle mahtuu niin useita aktiviteetteja, ettei niiden täydellinen luetteloiminen 

ole edes järkevää. Seuraavana kuitenkin joitakin poimintoja toiminnasta ensimmäiseltä 30 vuoden ajalta:  
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Paperin keräys 1970, rautaromujen keräys 1972, mökin rakentaminen Haapasaaren, Kirkonkylän alueen 

metsiköiden raivaus, koivuhalkojen teko ja toimitus vetureihin Haapamäelle, sahatukkien vieritystä maalta 

järveen uittoa varten Mulliniemen rannasta, perunanviljelyä Kangaspeskan pellolla, aurausviittojen tekoa 

Ylä-Kautun metsästä, Rannan talon korjaus Visuvedellä, yhteisvoimin Sotainvalidien ja sotaveteraanien kanssa, 

silmälasien keräys Kaukoitään, useita Punainen Sulka keräyksiä, Golfradan rakentaminen 1975 Haapasaareen, 

Runebergin lähteen pienoispronssivalujen tekeminen valutyö Autiolla, Nandor Mikolan 40 kpl vedos taulujen  

myyntiaktiviteetti tuotti voittoa 17 000 mk viikossa Matti Salmen ja Mikko Huhtasen markkinoimana, 

vanhainkodin väen kuljetusapu itsenäisyyspäivän juhliin sekä seurakuntatalolle, vuosittainen verotietojen 

keräily Verokalenteriin ja myynti, kauralyhteiden valmistus linnuille, Narsissi-tanssiaisten järjestäminen. 

HARRASTUSTOIMINTAA 

Leijonilla oli alusta alkaen erilaista kilpailutoimintaa. Lentopallon peluuseen alkuaikoina panostettiin eniten, 

parhaimmillaan on ylletty valtakunnalliseen loppusarjaan. Kurun 24 tunnin hiihtoon on osallistuttu useita 

kertoja, jopa Kurun klubi voitettiin. Oriveden Ori-hiihtoihin on myös osallistuttu. Klubin omat hiihtokilpailut 

olivat jokavuotiset. Jäsenten välisiä pilkkikilpailuja järjestettiin kelien niin salliessa. Haapasaaren 

pienoisgolfradalla on järjestetty kunnanmestaruuskilpailuja, joissa parhaaksi usein selviytyi Juhani Lahtinen 

sekä vielä nuorten sarjassa kilpaileva Jukka Majala, joka voitti myös omakseen Leijonapatsas kiertopalkinnon 

omakseen.  

Myös musiikki on kuulunut leijonien toimintaan. 1960- 70 luvulla soitteli klubin oma orkesteri, johon kuuluivat 

Martti Piri viulu, Heimo Koivisto viulusolisti, Pertti Paavilainen pienoisurkuharmooni, Aarre Kuurila posetiivi, 

Holger Pettilä, Pauli Poutanen, Yrjö Makkonen, Heikki Vainio. Orkesteri esiintyi usein harjoitusmatkallaan 

Hotelli-Ravintola Männyn kabinetissa Mäntässä, kun ravintolan asiakkaat kuulivat heidän soittoaan he vaativat, 

että paljeovet on avattava. Niinpä he joutuivatkin sitten soittamaan yleisölle koko illan. 

Harrastus- ja kilpailutoimintana voidaan mainita Leijona-lehden pitämä vitsipalsta, johon Ruoveden leijonatkin 

osallistuivat. Seuraavana yksi tosiesimerkki: Kotvion sahan kuuluvat johtohenkilöt Koskenala ja Merisalo 

kasvattivat joulusikaa samassa karsinassa. Eräänä aamuna toimistoon astuessaan Koskenala huomenen 

sanottuaan jatkoi Merisalolle: "Toinen sika on kuollut, se oli sun sikas!" Jonkun ajan kuluttua samat miehet 

lähtivät käymään jouluviina ostoksilla Tampereella, mukulakivikadulla Merisalo kompastui viinasalkkunsa 

kanssa, jolloin yksi pullo meni rikki ja viina valui pitkin katua. Avasivat kiireesti salkun jolloin Merisalo totesi: "Se 

oli sun pullos joka meni rikki!" 

Ruoveden leijonat tekivät useita retkiä, jotka suuntautuivat oman- ja lähipaikkakunnan teollisuuslaitoksiin. 

Kulttuuriinkin näillä matkoilla tutustuttiin. Tampereen alueradion toimintaan käytiin tutustumassa. Hyvin 

tärkeää näillä retkillä olivat eri paikkakuntien "soittoravintoloihin" tutustumiset, joissa aika vierähtikin nopeasti 

Leijona henkeä vahvistaen aamutunneille asti. 

KOKOUKSET JA JUHLAT 

Lions-piirin 107 E piirikokous pidettiin Ruovedellä 1981. Se oli merkittävä tuloa tuottava aktiviteetti ja myös 

samalla veljeshengen kohottaja. Jokaisella veljellä oli järjestelyissä oma tehtävänsä. Ladyt antoivat omalla  
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panoksellaan suuren avun. Omia kuukausikokouksia pidettiin lähes kuukausittain, kokousten jälkeen istuttiin 

iltaa vielä pitkään leijona henkeä vahvistaen. Asialliseen pukeutumiseen ja leijona merkin näkyvillä olemiseen 

oltiin hyvin tarkkana ja muutenkin toimittiin hyvin virallisesti. 

Klubin omat juhlat on järjestetty, kun klubi on täyttänyt 10, 20, 25 ja 30 vuotta. 

Piirihallituksen toimintaan on osallistuttu vuosittain. Luottamustehtäviä ovat hoitaneet ainakin Lohkon 

puheenjohtajina Mauno Takala ja Yrjö Makkonen, Alueen puheenjohtajana Matti Vuorinen. Tilintarkastajina 

Esko Riponiemi, Matti Vuorinen, Antti Niemelä, Eero Korppooo, Martti Viertola ja Matti Murtojärvi. 

Varapiirikuvernöörinä on toiminut Esko Riponiemi ja Matti Vuorinen. 

LADYTOIMINTA 

Ladyt ovat olleet mukana leijonatyössä aina silloin, kun on ollut merkittäviä aktiviteettejä. Heidän osuus on 

ollut merkittävän tärkeä piirikokouksien ruoka- ja juomahuollon hoitamisessa. Ilman heitä ei olisi pärjätty 

myöskään suurelle yleisölle tanssiaisten järjestämisissä. Ratkaiseva osuus heillä on ollut myös Punaisen Sulan 

sekä muissa valtakunnallisissa keräyksissä. Myös arpajaisia he ovat ahkerasti järjestäneet. Voisi todeta, että 

aina silloin kun rahaa on tarvittu, on turvauduttu Ladyjen apuun. Varojen hyväntekeväisyyteen luovuttamisessa 

veljet ovat selvinneet omin avuin. 

NUORISOTYÖ 

Leijonat ovat koko toimintansa ajan jakaneet stipendejä Ruovedellä olevien ja myös muualla toimivien, 

Ruoveden kunnan osittain ylläpitämien oppilaitosten ruoveteläisille opiskelijoille. Myös kulttuurin ja urheilun 

saroilla hyvin menestyneitä on muistettu stipendeillä. Peruskoulun toisen luokan aloittaville oppilaille on 

vuosittain jaettu polkupyöräkypärät. 

Koko toiminnan ajan on nuorisovaihtoon avustettu taloudellisesti Yhdysvaltoihin ja eri puolille Eurooppaan 

suuntautuville kulttuuri-, opinto ja elämään tutustumismatkoille. 

ESITELMÄT 

Kuukausittaiset esitelmät ovat kuuluneet kuukausikokousten asialistalle. Lähes jokainen leijona veli on pitänyt 

esitelmän, jonka aiheena on ollut useimmiten omaan ammattiin liittyvä aihe. Lukuisia vierailevia 

esitelmöitsijöitä on käynyt kuukausikokouksissa. Heistä tunnetuimpia ovat oikeuskansleri Kai Korte, kenraali 

Ensio Siilasvuo, sekä silloinen kauppa- ja teollisuusministeri Viljo Luukka. 

PAIKKAKUNNAN KEHITTÄMINEN  

Varsinkin alkuaikoina leijonat olivat aktiivisia Ruoveden kehittämiseen liittyvien asioitten ajajina. Kerättiin 

nimilistoja, joilla vauhditettiin tarpeellisiksi katsottuja hankkeita. Yksi tällainen hanke oli esim. Ravintola 

Dusefin anniskeluoikeuksien saannin ja kantakievarin perustaminen paikkakunnalle, mikä olisi jo tärkeää 

leijonien kokoontumisiakin ajatellen. Kaikissa ei kuitenkaan näin jälkikäteen ajatellen ole oltu välttämättä 

oikealla asialla, kun vastustettiin nykyisen mallin mukaista Kautun sillan rakentamista, nimilistoja keräämällä. 
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TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 1990 LUVUN VAIHTEESSA 

Ruoveden leijonatoiminta käy yhtä jalkaa kotipitäjän kehityksen kanssa. Aktiivijäsenten ja keski-ikä pyrkii 

vuosittain nousemaan. Klubin mielestä seniorivoittoisen kunnan leijonaklubissa täytyy olla hyvää elämää 

nähneiden edustus edelleen suuri. Tulevaisuudessa kuitenkin on uusien nuorten jäsenten värvääminen 

haasteellista. 

Erityisesti rintamaille voimiaan menettävällä maaseudulla on tärkeää, että elämänsä aktiivisinta ja 

aikaansaavinta vaihetta elävät kuntalaiset, täällä syntymästään saakka vaikuttaneet ja myös uudet, suuntaavat 

aktiivisuutensa kotikuntansa parhaaksi.            


