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Piirikuvernöörin puolison tervehdys 

Hyvää kevättä kaikille leijonille ja puolisoille! Piirikuvernööripestimme ajoittui hienosti 100- vuotisjuhliin 
– Suomi 100 ja Lions järjestö 100. Saimme osallistua kansainväliseen Lions kokoukseen ja 100v juhliin 
Chicagossa 27.6-5.7.2017. 

Pirissämme on klubeja, jotka ovat toimineet enemmän kuin puolet koko järjestön olemassaolon ajasta. 
We Serve, Me palvelemme, on toteutunut vuosikymmenestä toiseen. Huoli lähimmäisen hyvinvoinnista 
”vauvasta vaariin” on ohjannut palveluaktiviteetteja niin lähellä kuin kaukana. Uudet järjestön 
palveluaktiviteetit ovat diabetes ja  lapsuus-, nuoruusiän syöpä. 

Tämän kolmen vuoden aikana olen voinut tavata lioneita ja puolisoita klubeissa. Puolisoiden 
osallistuminen klubin toimintaan vaihtelee. Puolisotoiminnan tarkoituksena on lionsklubien sisäisen 
hengen lujittaminen ja ulkoisen toiminnan tukeminen. Aktiviteetteja on paljon ja puolisotoiminta on 
merkittävää. 

Tässä yhteydessä lausun sydämelliset kiitokseni arvokkaasta työstä mitä te lionit ja puolisot teette. On 
ollut opettavaa osallistua niihin lukuisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin. On voinut todeta sen, miten 
merkittävää vapaaehtoistyötä te teette. Viime aikaiset uutiset nuorten monenlaisista haasteista 
arkipäivän selviytymisessä pysähdyttävät minua todella. Meillä riittää työsarkaa syrjäytymisen 
ehkäisemisessä omalta osaltamme. 

Klubivierailuilla on paljon puhuttu jäsenhankinnasta ja uusien lionien ja puolisoiden perehdyttämisen 
tärkeydestä. Klubien erilaiset aktiviteetit yhdistävät hyvin ja virkistystoiminta luo uutta Me-yhdessä 
henkeä. 

Suuret kiitokset vierailujen yhteydessä tapaamilleni lioneille ja puolisoille lämpimästä vastaanotosta ja 
vieraanvaraisuudestanne. Toivotan voimia työhönne. Tulevalle piirikuvernööri Anna-Liisalle ja puoliso 
Laurille toivon monia hyviä hetkiä kaudelle. ”Päiväkään en vaihtaisi pois” –teemalla tunnen haikeuttakin 
kauden loppuessa. Niin paljon on tullut uusia oppimiskokemuksia. Kokouksissa on välillä itsekin 
hengästynyt, kun on kuullut niistä isoista aktiviteeteista, joita teette ihmisen paremman huomisen 
mahdollistamiseksi. 
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