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Kunnioitetut Lions-veljet ja -sisaret! 

Suomen Lionsviikolla 2023 I-piirin ja Oulun Lions-klubien jäsenet kunnioittavat 

sotiemme 1939-1945 sankarivainajien muistoa Oulun sankarihaudalla. Syvään 

kunnioitukseen hiljentävät 478 sankarihautaa, 11 taistelukentälle jäänyttä ja 

kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen puhutteleva veistos ”Taistelu on päättynyt”. 

Itsenäisyytemme pelastamisen hinta oli kova. Sodissamme kaatui yli 92 000 nuorta 

miestä. Henkensä menettivät lukuisat lotat sekä siviiliuhrit. Sotainvalideina palasi 

lähes 200 000. Sotaleskiä jäi noin 30 000 ja meitä sotaorpoja 50 000. Syyskuun 1944 

Moskovan välirauhassa Suomi menetti Karjalan kannaksen, Petsamon sekä alueita 

itärajalta. Suomi maksoi raskaat sotakorvaukset ja jälleenrakensi sodan tuhot. 

Suomalaiset halusivat rakentaa isänmaan, joka voidaan luovuttaa onnellisempana 

tuleville sukupolville. Suomalaisissa eli Lions-aate jo ennen sen tuntemista. 

Suomen itsenäistymisvuonna 1917 Yhdysvaltain Chicagossa perustettiin liikemies 

Melvin Jonesin käynnistämä kansanliike vähäosaisten avustamiseksi. Sen arvojen 

toteuttaminen on laajentunut 206 maahan, klubeja on 45 000 ja jäseniä 1,35 

miljoonaa. Jones määritti toiminnan tavoitteet termein: ”Liberty, Intelligence and 

Our Nation`s safety” – Vapaus, älykkyys ja kansallinen turvallisuus. Niiden 

alkukirjaimista muodostui käsite LION – Leijona. Järjestön toi Suomeen 

kanadansuomalainen Arne Ritari. Ensimmäinen klubi käynnistyi Helsingissä 1950.  

Sodanjälkeisissä poliittisissa oloissa läntinen asiasisältö määritettiin suomalaisin 

alkukirjaimin toiveeksi: Luovuta Isänmaa Onnellisempana Nouseville sukupolville. 

Suomessa toimii lähes 800 klubia. Niissä on jäseniä noin 18 000. 

Nyt, yli sata vuotta myöhemmin on syytä nostaa esiin Lions-liikkeen perustaja 

Melvin Jonesin avainsisällöt: Vapaus, Älykkyys ja Turvallisuus. Venäjän aggressiiviset 

uhkailut ja hyökkäykset naapurimaihin sekä täysimittainen hävityssota Ukrainassa 

herättivät helmikuussa 2022 myös suomalaiset ymmärtämään: Mitä merkitsee 



vapaus! Turhaan ei verrata Ukrainan puolustautumista talvisotaamme. Suomen 105. 

itsenäisyyspäivän juhlapuheessani totesin: ”Meillä ei olisi 105. itsenäisyyspäivää, 

ellemme olisi kestäneet 105 talvisodan päivää.” Nyt taistellaan myös 

demokraattisten oikeusvaltioiden ja autoritääristen hallintojen välillä. Uuden 

maailmanjärjestyksen kamppailuun liittyy uhka laajemmasta sodan eskalaatiosta. 

Melvin Jonesin kaipaaman älykkyyden pitäisi pelastaa ihmiskunta katastrofilta. 

Sodat, valtioiden sisäiset mellakat, ilmastonmuutos, luontokato, ravinnon puute, 

taudit sekä kasvava kaikentasoinen itsekkyys pitäisi saada kaikkialla hallintaan ja 

älykkääseen johtamiseen. Suuri vastuu on YK:lla, kansainvälisillä järjestöillä sekä 

yksittäisillä kansakunnilla.  

Melvin Jones tunnisti tarpeen myös valtioiden turvallisuuden ylläpitoon. 

Varustautuminen edellyttää resursseja ja rajoittaa kansalaisten hyvinvointia. Suomi 

ja Ruotsi ovat ajankohtaiset esimerkit. Kylmänsodan naapuruudessa Suomi on 

pitänyt varustautumisen hyvällä tasolla. Ukrainan sota käänsi suomalaisten mielet 

muutamassa päivässä hakemaan NATO:n jäsenyyttä. Haluamme varmistaa läntiset 

ominaisuutemme ja paaluttaa asemamme. Ruotsi havaitsi oman varautumisensa 

rapautuneen. Pohjoisen turvallisuus ja rauha pyritään nyt asemoimaan samaan 

tahtiin. Uusi maailmantilanne Melvin Jonesin periaatteilla merkitsee kansojen 

vapautta, ihmisten viisautta ja kansallista turvallisuutta. Ne ovat perusteet turvata 

kansallinen rauha ja väestön onnellisuus. 

Arvoisat Lionit! 

Sotiemme 1939-1945 veteraaniaikakauden ikäluokat poistuvat kiihtyvästi. Nyt on 

aika siirtää koetun historian ja selviytymisen arvot tuleville sukupolville. Jäljellä 

olevat kolme veteraanijärjestöä päättävät toimintansa. Sotiemme veteraanien 

tahtotilan mukaisesti sotakauden perinnetyö siirrettiin vuonna 2003 perustetulle 

Tammenlehvän Perinneliitto ry:lle. Liiton johdolla perustetaan vaalimistehtävään 

Tammenlehvän alueelliset perinneyhdistykset. Pohjois-Pohjanmaalle yhdistys 

perustettiin marraskuussa 2022. Juhlahetkessämme esiintyvä Tammenlehväkuoro 

jatkaa Sotaveteraanikuoron arvokasta perinnettä. Lions-klubit ovat avustaneet 

sotiemme veteraaneja ja heidän läheisiään. Nyt uutena työsarkana Melvin Jonesin 

periaatteiden mukaan kannattaa liittyä perinteen ja arvojen vaalimisen 

yhteistyöhön. Ukrainastakin huomaamme, kuinka katastrofien hallintaan kannattaa 



perehtyä ja panostaa. Pientenkin kriisien hallinta on merkittävä osa onnellisen 

isänmaan yhteistä rakentamista.   

Arvoisat läsnäolijat 

Lionina osoitamme kunniakäynnillä syvän kunnioituksemme ja kiitoksemme I-piirin 

ja koko maan sankarivainajille.  

 


