Yhdessä tekemällä tavoitteisiin! ― Tillsammans når vi målen!

Piirin 107A vuosikokous ja –juhla Kiskossa
26.4.2014

Piirin 107A vuosikokous ja –juhla järjestettiin
Salon Kisko-hallissa Kiskossa 26.4.2014.
Aurinkoisena kokouspäivän aamuna paikalle
saapui leijonia puolisoineen ympäri maakuntaa
hyvissä ajoin ja paikallisen LC Kiskon lionit
opastivat ammattitaidolla kokous- ja juhlavieraita.

Päivän ohjelma alkoi vuosikokousedustajien
ilmoittautumisella ja tulokahvilla klo 9.00.

Vuosikokous alkoi klo 10.00. Samaan aikaan
käynnistyi myös puoliso-ohjelma kokoontumisella Kiskon kirjastoon, jossa paikallinen
paikallishistorian asiantuntija, kirjailija Olavi
Henttinen piti erittäin mielenkiintoisen ja
antoisan esitelmän Kiskon historiasta. Esitys
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alkoi pienellä kevennyksellä tummasta puvusta,
jota Olavi oli kantanut joka aamu jo viiden
vuosikymmenen ajan toimiessaan paikallisen
nuohoajan virassa.

jo yli 20 vuotta suomalaisen vaimonsa Miriamin
kanssa ja kertoi rakastavansa sekä Suomea että
kotimaataan Venäjää.

Taiteilija esitteli töitään innolla ja kertomuksista pystyi aistimaan hänen intohimonsa
musiikkiin ja pronssitöihin. Ateljeessa oli myös
hänen työpisteensä, jossa oli muutamia työn
alla olevia teoksia. Rakennuksen seinät ja
pöytäpinnat olivat täynnä taiteilijan töitä.

Olavin tarinan mukaan Kisko tunnetaan jo
vuodesta 1374, jolloin se kuului Pohjan kunnan
kappeliin. 1500-luvulla päästiin omaan kappeliin, jolloin Kiskon ”kylmässä pappilassa” kävi
omat papit pitämässä kirkonmenoja suomeksi.
Perimätiedon mukaan Kiskon kellotapulin on
sunnitellu Antti Piimänen ja sen kellotornissa
on vuonna 1570 valmistettu kello, jonka Kaarle
Suuri oli lahjoittanut. Kiskon ensimmäisen
oman papin kausi oli 1558 – 1590 ja tällä
hetkellä on virassa 28. pappi. Olavin tarina
eteni Kiskon alkupäiviltä nykypäivään sisältäen
mukavasti huumoria koko esityksen ajan.

Värikkään esityksen jälkeen noustiin linjaautoon, jolla siirryttiin kylän toisella puolella
olevaan taiteilija Rafael Saifulinin studioon.
Klassinen musiikki on hyvin lähellä Rafaelin
sydäntä ja hänen vaimonsa Miriam on
oopperalaulaja, metso sopraano. Monet

Ateljeessa oli esillä lukemattomia töitä, joihin
vierailijajoukko tutustui suurella mielenkiinnolla. Taiteilija Rafael on asunut Suomessa
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teoksista ovat saaneet vaikutteita maailman
klassisen musiikin mestareilta ja myös koko
vierailun aikana taustalla soi klassinen musiikki.
Useimmat taideteoksista olivat myös myytävänä, mutta taiteilijan mukaan nykyään kauppa
käy heikosti.

Lounaan jälkeen oli vuorossa piirin vuosikokouksen juhlaosuus. Juhlan aloitti sotaveteraanikuoro lauluesityksellään, jonka jälkeen
liput saapuivat juhlasaliin.

Ateljeerakennuksen ulkopuolella pihamaalla oli
myös useita taideteoksia ja arvokkain niistä oli
kuninkaan tuoli, jossa oli lukuisia pieniä yksityiskohtia mm Sibeliuksen kasvokuva.
Hienon taidekokemuksen jälkeen matka jatkui
kiertoajelulla kirkonraittia pitkin. Oppaan
kertomuksen mukaan Kisko on ollut hyvin
aktiivinen pieni kunta, mutta nyt iso osa
Mustiontien ja kirkonraitin varrella olleista
tominnoista ovat loppuneet. Matkalla mentiin
myös Kurkelanjoen sillan ylitse. Joki on aikoinaan ollut kielirajana suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden välillä. Nykyään alueella on
paljon loma-asutusta, joka kesäaikana vilkastuttaa kunnan elämää huomattavasti.

Leijonahenki kajahti Kisko-hallin kattoon
juhlayleisön yhteislauluna tuoden juhlaan
oikean Lions-tunnelman.

Piirikuvernööri Tommi Virtanen avasi tilaisuuden ja tervehdyspuheessaan Tommi toi
vahvasti esille yhdessätekemisen ajatuksen,
joka on vahvasti näkynyt myös vuosikokouksen
valmisteluissa. Järjestelyjen aikana on ollut
paljon yhteistyötä muiden paikallisten järjestöjen kanssa kuten myös kokouksen aikana.

Kiertoajelun jälkeen palasimme takaisin Kiskohallille maittavalle lounaalle.
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Tommin sanoin: ”Yhdessätekeminen
Kiskolainen tapa tehdä leijonatyötä”.

on

vaikka vesistön laidalla. Salosta löytyy jokaisen
toiveiden mukainen asuinympäristö.
Puheensa lopussa Annika viittasi vielä kauden
tunnuslauseeseen ”Yhdessä tekemällä maaliin!
– Tilsammans når vi målen!”, joka on tärkeä ja
arvokas ohjenuora myös Salolaisille.

Juhlapuheen jälkeen oli vuorossa Turun
sotaveteraanikuoron musiikkiesitys Samuli
Hakkaraisen johdolla. Kuoro esitti laulut:
Rukous isänmaan puolesta, Suomi on hyvä
maa, Karjala sekä Veteraanien iltahuuto.
Koskettavan lauluesityksen päätteeksi piirikuvernööri luovutti A-piirin viirin kuoron
johtajalle muistoksi tapahtumasta.

Piirikuvernööri luovutti Annika Viitaselle
muistoksi vuosikokouksesta A-piirin viirin sekä
palan ”kiskoa”, joka on aitoa Kiskolaista
kuparia.

Salon kaupungin terveiset Kiskon juhlayleisölle
toi kaupungin hallituksen puheenjohtaja Annika
Viitanen. Puheessan Annika toi esille ympäristöalueiden tiukan taloudellisen tilan.

Seuraavan ohjelmassa oli kauden aikana poisnukkuneiden muistaminen aluekappalaisen
Martti Santakarin johdolla. Piirikuvernööri ja
lady Päivi sytyttivät kynttilät yhdeksän leijonan
muistoksi.

Annikan mukaan haastavista taloudellisista
olosuhteista huolimatta Salon kaupungilla on
edellytykset selviytyä. Salo on ihmisen arjen
kokoinen kaupunki, joka tarjoaa monipuoliset
asuinolosuhteet ja mahdollisuuden asumiseen
yhtälailla kaupungin keskustassa torin laidalla
kuin idyllisen peltomaiseman ympäröimänä tai

Ohjelma jatkui Lions-liiton tulevan koulutusjohtajan MDC Antti Forsellin tervehdyksellä.
Puheessaan Antti halusi haastaa klubeissa
olevat Lionsritarit ja Melvin jones –jäsenet,
uusien jäsenien tukemiseen ja kannustamiseen
ensimmäisissä luottamustehtävissä. Toimimaan
mentoreina oman esimerkin avulla.
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Antti mainitsi myös jäsenten uhrautuvaisuuden
ja oman ajan käytön muiden auttamiseen
pyytettömästi. Lions-järjestö ei ole kuten muut
palvelujärjestöt, joilla on hyvin kapea-alainen
kohderyhmä, eikä se kerää rahaa itselleen.

Piirikuvernööri jakoi kauden huomionosoitukset ja ensimmäisenä jaettiin piirikuvernöörin tunnustuspalkinnot erinomaisesta
jäsenkehityksestä.
Palkinnot saivat Hemmo Helminen LC Kiikala ja
Timo Virtanen LC Kisko. Muita jaettuja
ansiomerkkejä olivat mm. piirikuvernöörin
ansiotähti, Suomen Lions-liiton 2 ruusukkeen
ansimerkki, Lions-liiton ansiotähti, kansainvälinen ansiomerkki Medal of Merit ja lehden
päätoimittajapalkinto. Kaikki ansiomerkin
saanet lionit on lueteltu erillisessä liitteessä.

Antti vertasi Lions-toimintaa Stockman tavaratalon toimintaan. Stockman tunnetaan laadusta
ja palveluistaan samalla tavalla kuin Lions-työ.
Stockman tunnetaan myös hieman kalliina
kauppana, vähän niinkuin herrasväen mielikuva
Lions-jäsenistöstä. Tähän meidän pitäisi
kiinnittää jatkossa vieläkin enemmän huomiota.
Puheensa lopussa Antti totesi itäsuomalaisen
sanonnan ”Liian paljon hyvvee on ihanoo” ja
päätti viestillä A-piirin jäsenille: ”Te olette
ihania – jatkakaa samaan malliin”.
Myös Antti vastaanotti piirikuvernööriltä Apiirin viirin sekä palan Kiskolaista kuparia.

Viimeisenä tunnustusten jaossa oli piirin
parhaan klubin palkitseminen. Tommin mukaan
parhaan klubin valitseminen on aina hankalaa,
koska piirissä on 91 klubia ja ne kaikki toimivat
omalla tavallaan.
Tommin sanoin nyt parhaaksi valittu klubi on
tehnyt pitkään erinomaista ja pitkäjänteistä
Lions-työtä, huolehtinut jäsenistön uudistumisesta ja siitä, että jäsenistö viihtyy. Erityisesti
tämä klubi on asettanut itselleen tavoitteita,
uskonut niihin, toteuttanut niitä monipuolisesti

Puheita seurasi musiikkiesitys Paavo ja Yrjö
Teurin esittäminä. Esitetyt laulut olivat
Hämähäkki ja Itkevä huilu.
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huolehtien jäsenistään ja tehnyt tavoitteista
totta yhteisellä työllä, siis tehnyt hyvää
perustyötä! Tämän vuoden klubi oli: LC Kiikala.

MJ-jäsenyys on korkein kunnianosoitus, jonka
Lions-klubien kansainvälinen säätiö voi antaa
ansioituneelle jäsenelle.

Parhaan klubin palkinnon nouti LC Kiikalan
presidentti Hemmo Helminen.

Tämän jälkeen Arne Ritari –säätiön edustaja
Heikki Mäkelä luovutti piirikuvernöörille ARS:n
pöytästandaardin osoituksena aktiivisesta
työstä säätiön hyväksi kauden aikana.

Jäljellä oli vielä juhlan kohokohta, Melvin Jones
–jäsenyyden sekä Lions-ritarin arvon myöntäminen ansioituneille lioneille.

Ennen uusien Lions-ritareiden julkistusta
ohjelmassa oli vielä Eila Mamian esittämä runo
uskaltamisesta.

DC Janne Tienpää luovutti Melvin Jones
tunnustuksen LC Salo/Uskelan jäsenelle Raimo
Saloselle 15 vuoden ansiokkaasta työstä Lionstoiminnassa.
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Lions-ritarin arvo ja Lions Ritarikillan jäsenyys
on korkein kotimainen kunnianosoitus, jonka
ansioitunut leijona voi saada.
Kiskon juhlassa piirikuvernööri suoritti
juhlallisen vihkitoimituksen avustajanaan PDG
Bo Lindberg.

Juhlan lopuksi laulettiin Varsinaissuomalaisten
laulu sekä Maamme laulu, jonka jälkeen liput
poistuivat juhlasalista.

Lions-ritarin arvon saivat PDG Risto Lietepohja
LC Salo/Uskela sekä Jorma Männistö LC Kisko.

Juhlallisten kunnianosoitusten jälkeen oli
vuorossa lion Paavon lauluesitys (Nocturno),
jonka aikana Päivi ja Tommi sammuttivat
poisnukkuneiden leijonien muistoksi sytytetyt
kynttilät.

A-piirin vuosijuhla oli päättynyt.
Tilaisuuden juontamisesta kaksikielisesti vastasi
lion Kristian Kämpe.
Teksti ja kuvat
Ismo Viinikainen
Piirin 107A webmaster
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