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Piirikuvernöörin tiedote 1/2020-2021 

Arvoisa leijona 

iitos luottamuksesta. Pitkä valmistautuminen piirikuvernöörin virkaan on takanapäin. Kiitos kaikille entisille 

piirikuvernööreille, jotka ovat aloittaneet ja jatkaneet kunniakasta piirikuvernööriperinnettä. Olen vain yksi 

lenkki siinä päättymättömässä ketjussa, jolla Lions-järjestö innostaa, sitouttaa ja motivoi leijonia 

käyttämään järkeään, kuuntelemaan sydäntensä ääntä ja antamaan rohkeutta tarttua mahdollisuuksiin palvella ja 

auttaa lähimmäisiä. Ja kauimmaisia.  

Sanotaan, että kaikki ihmiset ovat lupauksissaan samanlaisia, ero on lupausten täyttämisessä. Helmikuussa annoin 

Chicagossa lupauksen tukea lionien hyväntekeväisyyssäätiön, LCIF:n toimintaa kuukausilahjoittajana. Heinäkuun 

ensimmäisenä päivänä kello 14:00 lupasin kansainvälisen presidentin ohjaamassa valatilaisuudessa seuraavia 

asioita: 

1. Lupaatko ottaa vastaan piirikuvernöörin viran alkavalle toimivuodelle yhdessä sen oikeuksien, 

mahdollisuuksien ja velvollisuuksien kanssa? Vastasin: minä lupaan. 

2. Lupaatko tukea Lions Clubs Internationalin malli- ja ohjesääntöä sekä sen hallituksen 

toimintaperiaatteita? Vastasin: minä lupaan. 

3. Lupaatko tukea tämän järjestön tarkoituksia ja lionien eettisiä sääntöjä? Vastasin: minä lupaan. 

4. Lupaatko työskennellä ahkerasti Lions Clubs Internationalin tarkoitusten ja sen ohjelmien laajentamiseksi 

piirissäsi ja koko maailmassa? Vastasin: minä lupaan. 

Nyt on sitten lupausten lunastamisen aika. Johtamisessa, myös piirikuvernöörinä tulee aina ensin vastuu, vasta 

sitten valta. Ajattelen niin, että valta vapaaehtoistyössä ei muistuta mitään muuta valtaa. Meillä pitää olla sydäntä 

ymmärtää veljiä, siskoja, lioneita ja leijonia, jos syystä tai toisesta ei jakseta osallistua aktiviteetteihin tai 

kokouksiin.  Meidän on hyväksyttävä, ettemme ole ainut avustusjärjestö. Päinvastoin, monet muutkin tahot 

tekevät pyyteettömästi hyvää. Voisimme toimia yhdessä ja luoda järjestöinä suhteita muihin avustusjärjestöihin.  

Minun tehtäväni on rohkaista palvelemaan pyyteettömästi. Silloin kun kaikki on menetetty, meitä tarvitaan. 

Silloin kun kaikki muut auttajat ovat lähteneet, meidän on vieläkin kysyttävä: miten voin palvella? Voinko tehdä 

jotakin hyväksesi? Ihmisen lämpö auttaa monasti enemmän kuin kylmästi luovutettu raha-avustus. Joskus 

sanatkin ovat tarpeettomia. Riittää, kun on vain aidosti läsnä lapselle, nuorelle, aikuiselle tai vanhukselle. Tänäkin 

aikana, kun maailmaa kohtasi odottamaton, ihmisen aiheuttama katastrofi, on meidän katsottava luottavaisesti 

tulevaisuuteen. On voitava istuttaa se puu, jonka varjossa ei kenties itse koskaan voi istua. 

Lionien kansainvälinen järjestö on toiminut poikkeusolosuhteissa päättäväisesti. Isoista kokouksista ja keskeisistä 

henkilövalinnoista on päästy yksimielisyyteen. Piirissämme saatiin vuosikokousvalinnat tehtyä mallikelpoisesti, 

samoin Suomen Lions-liiton vuosikokous sujui hyvin. Piirihallituksen kokous pyritään järjestämään Vaasassa 

22.8.2020. Ainoastaan paheneva tautitilanne tai valtiovallan kokoontumisrajoitukset estävät kokoontumisen.  

Toivon myötämielisyyttä piirikuvernöörivierailuihin klubissasi. Sekä minä että varapiirikuvernöörit odotamme 

innolla klubivierailuja. F-piirin kotisivuilla ovat klubikohtaiset vierailuohjelmat, joissa ei vielä ole sovittuja 

päivämääriä.  
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Lupaukset todeksi – yhdessä 

 

upaatko ottaa vastaan piirikuvernöörin viran alkavalle toimivuodelle yhdessä sen oikeuksien, 

mahdollisuuksien ja velvollisuuksien kanssa? Vastasin: minä lupaan. 

Piirikuvernöörin etuoikeus on johtaa piirin toimintaa oikein luvan kanssa. Nykyjohtaminen on sitä, että voi 

palvella muita ja auttaa käyttämään ja kehittämään heidän omia vahvuuksiaan 

Lupaatko tukea Lions Clubs Internationalin malli- ja ohjesääntöä sekä sen hallituksen toimintaperiaatteita? 

Vastasin: minä lupaan. 

Lions Clubs International, LCI omaa vahvat perinteet. Huolellisesti kirjoitetut malli- ja ohjesäännöt ovat tukeva 

jalusta pitää yllä kunniakkaita perinteitä. Ei ole sattuma, että Lions-järjestö on ollut olemassa jo yli 100 vuotta, ja 

se on aina taipunut kulloinkin meneillään olleeseen maailman menoon. LCI:n hallitus on oivaltanut paikkamme 

yhteiskunnassa. Hallituksen päätöksillä ovat mm. nykyaikaiset tietotekniikkaratkaisut tulleet jokapäiväiseksi osaksi 

lionstoimintaa. 

Lupaatko tukea tämän järjestön tarkoituksia ja lionien eettisiä sääntöjä? Vastasin: minä lupaan. 

Pyri tekemään työsi menestyksellisesti. Olet oikeutettu kohtuulliseen korvaukseen vaivoistasi, mutta älä tavoittele 

epäoikeudenmukaisia etuja. Älä lunasta menestystäsi toisen henkilön kustannuksella. Ole vilpitön ja luotettava 

lähimmäisellesi ja rehellinen omalle itsellesi. Toimi aina epäitsekkäästi. Jos sinun epäillään menettelevän väärin, 

käyttäydy silloin lähimmäistäsi kohtaan niin kuin toivot hänen käyttäytyvän sinua kohtaan. Pidä ystävyyttä 

tavoitteena, ei välikappaleena. Tosi ystävyys ei vaadi mitään itselleen eikä se ole riippuvainen keskinäisistä 

palveluista. Täytä yhteiskunnalliset velvollisuutesi. Sanoin ja teoin osoita oikeudenmukaisuutesi ja rehtiytesi 

maatasi ja yhteiskuntaasi kohtaan. Auta lähimmäisiäsi heidän koettelemuksissaan: surevat tarvitsevat 

myötätuntoasi, heikot ja vaikeuksissa kamppailevat tukeasi. Ole varovainen arvosteluissasi, mutta antelias 

kiitoksessasi. Toimi rakentavassa mielessä, ei hajottaen. 

Lupaatko työskennellä ahkerasti Lions Clubs Internationalin tarkoitusten ja sen ohjelmien laajentamiseksi piirissäsi 

ja koko maailmassa? Vastasin: minä lupaan. 

Olen käytettävissäsi 24/7, eli aina. Tämän viestin alareunassa ovat yhteystietoni. 

Pyyteettömästi Palvellen 

Hyvää kesää! 

Terveisin 
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