Puolisotoiminta I-piirin klubeissa
(raportoitu Piha:n kokouksessa 10.2.2018 Sotkamossa)

Aktiivinen toiminta
Niissä miesklubeissa, joissa presidentin puoliso vetää naisten toimintaa, on jatkuvasti vilkasta
puolisotoimintaa. Usein puolisot kokoontuvat omana aikanaan ja omiin aktiviteetteihin liittyen. Osalla
klubeista puolisoiden on mahdollista kokoontua yhtä aikaa varsinaisten klubikokousten yhteydessä. Näissä
klubeissa puolisoilla saattaa olla oma tili leijonien tilien yhteydessä. Puolisoiden toiminta on voitu järjestää
myös niin, että joku muu kuin presidentin puoliso vetää toimintaa. Vetäjä valitaan vapaasti vuosittain. Tämä
mahdollistaa jatkumon toiminnassa.
Näissä aktiivisten puolisoiden klubeissa sekä leijonat että puolisot tekevät yhdessä palvelutoimintaa
erilaisten tempausten muodossa. Omia kummilapsia voi olla sekä leijonilla että puolisoilla samassa klubissa.
Puolisot avustavat omien varojensa puitteissa itse määrittelemiään kohteita, monet useilla tuhansilla
euroilla. Aktiivisten klubien toiminta on iloista ja tehokasta.
Vähän puolisotoimintaa
Monissa vanhoissa klubeissa puolisotoiminta varsinaisessa mielessä on hiipunut, mutta kuitenkin
perusporukka pitää yhteyttä toisiinsa esimerkiksi kuukausittaisilla päiväkahvitapaamisilla. Lisäksi puolisot
osallistuvat leijonien tempauksiin aina tarvittaessa. Palvelutoiminta on aktiivista ilman puolisoiden omaa
toimintaa.
Ei puolisotoimintaa
On myös muutamia klubeja, joissa puolisotoiminta on kokonaan hiipunut. Sekä leijonat että puolisot
haluavat harrastaa omia asioitaan. Tällaisia klubeja voisi kutsua miesten harrastuspiireiksi. Yhteistä klubin
jäsenille ovat esimerkiksi moottorit. Harrastuksen ohessa harjoitetaan kuitenkin perinteistä
leijonatoimintaa avustuksineen kaikilla kolmella tasolla eli paikallisesti, valtakunnallisesti ja maailman
laajuisesti.
Yhteisklubit
Yhteisklubeissa voi olla myös puolisotoimintaa. Vierailuidemme aikana sain nähdä, että jo kauan aikaa
jatkunut erittäin vilkas puolisotoiminta ei lakannut, vaikka klubi ottikin jäsenikseen myös naisia. Aktiviteetit
tehtiin yhdessä ja erikseen tarpeen vaatiessa.
Yleisesti ottaen yhteisklubeissa puolisot tulivat mukaan juhliin ja aktiviteetteihin. Muuten toimintaa ei ollut.
Osittain syy lienee siinä, että aktiiviset naiset tai miehet olivat liittyneet jäseniksi klubiin.
Naisklubit
Naisklubeissa vieraillessa esitin kysymykseni niin, että puolisothan eivät toimi teidän klubissanne.
Vastaukseksi sain, että puolisot ovat mukana erittäin aktiivisesti eri tempauksissa ja aktiviteeteissa.
Varsinaisesti omia kokouksia he eivät pidä eivätkä harjoita omaa toimintaa.
Someklubi
Edellisellä kaudella Airi Mäkinen perusti aivan uudenlaisen klubin. Siinä eri puolilla maata asuvat naiset
toimivat omilla paikkakunnillaan leijona-aatteen mukaisesti tehden sovittuja aktiviteetteja. Kerran

vuodessa he kokoontuvat kasvokkain suunnittelemaan tulevaa ja tarkastelemaan mennyttä. Tämä idea
antaa uudenlaisen mahdollisuuden kiireisille ihmisille toimia omassa ympäristössään toisten auttamiseksi.
Ajatuksia nähdystä ja koetusta
Puolisotoiminnan hiipumisesta on oltu huolissaan osittain syystäkin. Katson kuitenkin, että leijonatoiminta
kaikkineen on vuosien saatossa muuttunut niin paljon, että aktiiviset naiset ovat voineet tulla mukaan
leijonatoimintaan monella muullakin tavalla kuin puolisoina. Yhteisklubit ovat antaneet mahdollisuuden
puolisoille liittyä toimintaan vastuullisina leijonina. Naisklubit ovat aktivoineet muitakin kuin puolisoita.
Toiminta on siis vain muuttunut ja laajentunut. Se tuntuukin sopivan nykyaikaan, jolloin tekemisessä
halutaan olla ”oikeasti” mukana.
Ongelmia ei ole niissä klubeissa, joissa aktiivinen naisten toiminta on jatkunut vuosikymmenestä toiseen.
Tähän on varmasti ollut syynä mielekäs ja miesten arvostama toiminta. Naiset on otettu mukaan tasaarvoisina tekijöinä aktiviteeteissa ja muussa toiminnassa.

