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Leijonaksi ryhtyminen 1978
Qpiskelin sosiologiaa ja viestintaa USAssa 1960-luvullla ja sain siella heratteen ns. community action - ja
development- ohjelmiin Kiwanis-klubin jasenena. Palattuani Suomeen Martti Markkula kutsui minua
Tikkurilan Lions klubiin, mika klubin kolmannen aa'nestyksen jalkeen onnistui. llmeisesti kaksi
maatalousalan ihmista koettiin liiaksi. Uusia jasenia ei juurikaan ollut tullut klubiin 1970- luvulla. Omat
motiivini liittya klubiin olivat siten osittain ammatillisia. Palvelu-sana aukeni minulle lahinna nuorison
kehittamiseen liittyviin aktiviteetteihin. Toisaalta minua kiinnosti Lions-akronymin INTELLIGENCE-sana.
Uskoin, etta voisin antaa panosta jaseniston henkiselle kehittymiselle, kuten saannotkin edellyttavat.
Meilla oli paljon kivoja aktiviteetteja Peltolantorilla. Useatvierailutja saunareissutVantaan yrityksissa
olivat mielenkiintoisia. Halusin kuitenkin paasta eteenpain ja parin piirin koulutusjohtajakauden jalkeen
kilpailin Jouko Ruissalon kanssa kuvernooripaikasta. Totesin myyntipuheessani, etta Jos haluatte kaiken
jatkuvan samalla tavoin, a'Ika'a valitko minua. Se oli ensimmainen lupaus muutoksesta, jonka halusin saada
aikaan piirin ummehtuneeseen kulttuuriin.
Kuvernoorikausi oli monipuolisesti opettava. Vuoden aikana vierailin 68:ssa N-piirin klubissa ja useissa
muissa tilaisuuksissa ympari Suomea. Olin 128 iltaa pois kotoa.
Liiton puheenjohtajuus ei minua kiinnostanut. Sen sijaan hain tiedotusjohtajan vakanssia. Entiset liiton
puheenjohtajat keksivat laittaa keskuudessaan pystyyn ns. ehdollepanokomitean, joka olisi tehnyt
lopullisen valinnan. Vuosikokousedustajat Porissa aa'nestivat minut kirkkaasti voittajaksi. Viestintaprofessori
taustani vakuutti yleison, mutta ei ehdollepanokomiteaa. Yleiso buuasi, kun komitean puheenjohtaja tuli
lavalle kertomaan, ettei tassa nain pitanyt kayda. Komitea jai ainutkertaiseksi yritykseksi.
Liiton viestintajohtajana ja myohemmin kansainvalisten asioiden johtajana minulla oli mahdollisuus
isannbida yhdeksan presidentin vierailuja Suomessa ja osallistua ja luennoida kahdeksassa Eurooppa
Forumissa. Minua ei kuitenkaan kertaakaan hyvaksytty maailmankokouksien puhujalistalle. Olin Mian
selva'sti muutosagentti. Paamajan virkamiehet kokivat minut uhaksi nykyisille kaytannoille.
Olin pa'assyt oman alani kansainvalisissa kokouksissa kansainvalisyyden makuun ja ajattelin pyrkia Suomen
kansainvaliseksi johtajaksi. Havisin kisan kuitenkin kirkkaasti Erkki Laineelle, liiton entiselle
puheenjohtajalle. Minulle selvisi, ettei ilman liiton puheenjohtajuutta ole toivoa voittaa kisaa.
Seuraava liiton toimialajohtajan vakanssi oli erittain mielenkiintoinen. Sita ei laitettu hakuun, vaan tarjottiin
minulle. Leijonakynsiini uskottiin. PR-johtajana isannoin kansainvalisessa johtokunnassa olevan Suomen
edustajan kanssa usean presidentin vierailuja. Yksi huippuhetkista oli, kun Howard Pattersonin vierailusta
Lions quest koulussa sain MTV:n uutisiin pitkahkon pa'tkan ja henkilohaastattelun. Seuraavan aamun
Hesarissa oli hanesta iso kuva ja haastattelu. Ollessani markkinatutkijoiden kokouksessa Chicagossa tapasin
paamajassa brasililaisen Augustin Solivan. Keskustelimme puolisen tuntia johtamiskoulutuksesta. Hanen
puhuessaan teemastaan Building bridges Heinolan upeiden siltojen loistaessa taustalla syopyi mieleen
ikimuistoinen kuva. Tassa kuvernborineuvoston kokouksessa sain hanelta presidenttimitalin. Jean

Beharilla, ranskalaisella laa'karilla olisi oilut mahdollisuus muuttaa Lions-toimintaa. Hanen teemansa oli
Quaility, mutta se oli liian uhkaava varsinkin amerikkalaisille leijonille. Jim Erwinin, rekkakuskifirman
johtajan, visio avasi uusia mahdollisuuksia jarjestbn kehittymiseen. Yksi huippuhetki oli Phoenix Arizonassa,
kun Jim 800 entisen kuvernoorin edessa esitteli minut toimikautensa parhaana PR-johtajana. Intialainen
Ashok Mehta torui minua Hollannissa siita, etta minulla 2000 -luvun alussa oli edelleen DG-latka
pystysuorassa asennossa. Kerroin, etta ID-asemaan Suomessa ei juurikaan pa'a'se kuin liiton
puheenjohtajuuden kautta. Ja viela yksi merkittava kv-presidentti: Frank Moore, jolta sain kristallileijonan
Klippanilla pidetyssa gaalassa. Olin saanut hanet vakuuttuneeksi, ettei lions-akronymia pida muuttaa, mutta
sen tulkinta nykyaikaan pitaa tehda.
Minulla on oilut suuri ilo, etta Anneli on oilut omalla kustannuksellaan mukana useissa kokouksissa ympari
Suomea, Eurooppa Forumeissa ja kansainvalisissa konventioneissa, mika on antanut mahdollisuuden
yhdessa kokea Lionismin ulottuvuudet ja sen hulabaloon, mika kansainvalisilla areenoilla usein on.
Olen pitanytomaa palvelulupaustani ensisijaisesti organisaation kehittajana ja jaseniston hyvinvoinnin ja
henkisen kasvun lisaajana. Olen kayttanyt yliopistossa hankkimiani yhteiskunnan suhteita Lions-jarjestbn
hyvaksi. Toin maksutta yliopiston asiantuntijoita leijonien moninaisiin kokouksiin. Martti Ahtisaari oli
useasti puhujana suurissa kokouksissa. Halostakin kaytiin pyytamassa linnassa, mutta ha'n nikotteli
leijonille.
Joten vaikka valilla tuli turpiin, kun esim. kuuli mielipiteen, ettei professori ja viela ruotsinkielisniminen voi
meita edustaa, on kansainvalisen jarjestbn jasenyys tuottanut monia ilon hetki§. Se, etta meita on ena'a
kourallinen jaljella, on surullista, mutta ei anneta sen pilata Charter-iltaamme. Kansainvalinen presidentti
Bob Corlov on pyytanyt minua jakamaan hanen Presidentti Certifikaattinsa klubimme presidentille Eerolle
ja hanen aktiiviselle puolisolleen Anuliisalle.
HAUSKAA ILTAA!

