
 

LC Kauhajoki-Aron 50-vuotisjuhla 2.4.2022 

 

Juhlapaikkana toimi Kauhajoella oleva Ojalan Pakarin Vintti.  Klubi on perustettu toukokuussa 1972 

23 perustajajäsenen voimin, joista yhä mukana on Olavi Mäntymäki. Nyt klubissa on jäseniä 24. 

Ladyt osallistuvat aktiivisesti erilaisiin juhlatilaisuuksiin. 

Klubin presidentti Heikki Yli-Korhonen piti tervetulopuheen. Hänen mukaansa 50 vuotta on 

merkkipaalu, jota kelpaa juhlia. Samalla on hyvä katsoa taaksepäin ja muistella mennyttä matkaa. 

LC Kauhajoki-Aron luotettavina matkakumppaneina vuosien varrella ovat olleet Kauhajoen muut 

Lions-klubit: LC Kauhajoki, LC Katrilli ja LC Päntäne. Varsinkin LC Kauhajoen kanssa on tehty paljon 

yhteistyötä. 

Koko historian ajan yhteiset aktiviteetit ovat olleet hyviä ja tuloksellisia. Vuosikymmenten ajan 

toteutetut yhteiset aktiviteetit ovat auttaneet ihmisten paremman elämän aikaansaamiseksi 

avustuksina kotimaassa ja ulkomailla, Yli-Korhonen kertoi. 

Juhlapuheen tilaisuudessa piti varapiirikuvernööri Markku Ojala Isojoen Lions-klubista. 

Musiikkiesityksistä vastasivat Risto Ala-Ikkelä, Aatos Ilomäki ja Aarne Ketola. 

Juhlassa klubin sihteeri Tapani Ojala esitteli 50-vuotishistoriikin ja samalla hän myös kertoi klubin 

toiminnasta. 

Aktiviteetit. Klubilla on ollut monia erilaisia aktiviteetteja vuosien varrella. Alkuaikoina oli muun 

muassa joulukuusien myyntiä ja vappuhuutokauppaa. Punainen sulka -keräys on ollut aktiviteettina 

kolme kertaa. Ohjelmassa on ollut myös joulu- ja yrityskalentereiden myyntiä. Kaupungille 

klubilaiset tekivät pitkään aurauskeppejä. Menneen vuosituhannen lopulla aloitettiin klubille tärkeä 

mainostauluaktiviteetti. Car Show-tapahtumat ovat olleet suosittuja tapahtumia kaupungissa. 

Uusimpana aktiviteettina on oltu mukana Ruokamessu-näyttelyn rakentamisessa. Tänä keväänä 

klubi aloittaa hautakivien oikaisupalvelun. 

Liikunta. Klubissamme on liikuttu eri tavoin ja välinein. Nappulahiihdot hiihdettiin 16.2.2022 jo 46:n 

kerran. Olemme järjestäneet tapahtumia, kuten Tapanin tanssit ja Itsenäisyys päivän tanssijaiset. 

Kulttuuri. Klubimme on ollut varsinainen LC-kuoro, joukostamme on aina löytynyt laulajia tai laulua 

tapailevia innokkaita klubiveljiä. Klubilaiset ovat myös osallistuneet ja järjestäneet erilaisia 

kulttuuritapahtumia. 

Palvelu. Kauhajoki-Aron leijonat ovat osallistuneet monenlaiseen hyväntekeväisyys toimintaan. 

Esimerkiksi huumeiden vastaiseen työhön ja vapaaehtoiseen pelastustoimintaan. Lahjoituksia ovat 

saaneet muun muassa sotaveteraanit, harrastusjärjestöt ja koululaiset. Perinteiden mukaan 



oppilaille jaetaan keväisin stipendejä ja syksyisin lahjoitetaan Aronkylän ekaluokkalaisille 

pyöräilykypärät. 

Erityisenä yhteistyönä kaikkien Kauhajoen klubien kanssa järjestettiin kesällä 1990 Green Forest 

camp-leiri. Leirille osallistui 37 nuorta yli kymmenestä eri maasta. Leirin päävetäjänä toimi Risto Ala-

Ikkelä. 

Kunnianosoitukset. 50-vuotisjuhlassa myönnettiin Melvin Jones -jäsenyydet kuudelle klubin 

jäsenelle. Kunnianosoitukset saivat Pertti Juntunen, Jouko Keski-Pukkila, Harri Niemenmaa, Tapani 

Ojala, Aimo Saarenpää ja Ossi Viitala. 

Lahjoitukset. Kevään aikana klubi antaa rahalahjoitukset kuuteen eri nuoriso- ja vanhustyön 

avustuskohteeseen. Lahjoituksia saavat Kauhajoen Walkers nuorisokahvila, Kauhajoen vanhaintuen 

naistoimikunta, Karhubasketin junioritoimikunta sekä Kauhajoen Karhun hiihtojaoston, 

yleisurheilujaoston ja pesäpallojaoston junioritoimikunnat. 

 

 

  



 

Kuva 1: Melvin Jones -jäsenyydet myönnettiin Pertti Juntuselle (kolmas vasemmalta), Jouko Keski-

Pukkilalle, Tapani Ojalalle, Aimo Saarenpäälle, Ossi Viitalalle sekä kuvasta puuttuvalle Harri Niemenmaalle. 

Huomionosoitukset luovuttivat varapiirikuvernöörit Matti Kärnä (vasemmalla) ja Markku Ojala sekä LC 

Kauhajoki-Aron presidentti Heikki Yli-Korhonen (oikealla). 



 

Kuva 2: Merkkipäivää vietettiin juhlavissa tunnelmissa. 

 

 

Teksti Harri Niemenmaa 

Kuvat Reetta Pitkäkoski, Kauhajoki-lehti 

 


