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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 9/2017- 2018 
 
Arvoisat G-piirin vastuuleijonat ja puolisot 
 
Maaliskuu on alkanut hienosti sään suhteen. Päivät pitenevät 
vauhdilla ja aurinkoiset pakkaspäivät tuovat tämän hyvin esiin. 
Polaaripyörteen kääntyminen on aiheuttanut meille perinteisen 
suomalaisen sään. Voimme taas muistaa vanhan sanonnan ”jos 
ei maalis maata näytä, niin huhtikaan ei hummauta”. Jää nähtä-
väksi, miten käy tänä vuonna. 
 
Tiedotteeni ilmestyy vasta tänään 5.3.2018, koska menneenä viikonloppuna olin kuvernöö-
rineuvoston (KVN) kokouksessa Tapiolassa. Ajatus oli, että sieltä voisi olla jotain kerrotta-
vaa. Muutakin kuin tuo viereinen kuva, jossa sisäministeri Kai Mykkänen pitää takanani 
juhla-puhetta. Puhe oli hyvä ja leijonat saivat kiitosta toiminnastaan. 
 
KVN:n yhteydessä Itämeri-seminaarissa allekirjoitimme asiakirjan, jolla jokainen piiri 
sitoutuu edistämään omalla tavallaan Itämeren suojelua. Meillä on monta tapaa toimia 
hyvin ja pienistäkin asioista kertyy suuri hyöty ympäristölle. Ajallaan nyt vaikka G-piirin 
vesistöjä. 
 
KVN päätti käynnistää myös kampanjan jäsenistön määrän säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. 
Varsinainen kampanja alkaa ensi toimintakauden alusta, mutta sen suunnittelu tulee 
aloittaa pikaisesti jo nyt keväällä. Tätä varten nykyiset ja tulevat alueen- ja lohkon-
puheenjohtajat saavat pian kotitehtäviä ja heidän odotetaan osallistuvan koulutus- 
ja keskustelutilaisuuteen Jyväskylän Matarassa lauantaina 24.3.2018. 
 
Klubien tasolla edessä ovat pian vaalikokoukset, joissa saadaan selville ensi kauden 
toimijat. Uutta on se, että myös klubeihin valitaan GLT, GMT, GST ja LCIF-koordinaattori. 
Osin uusia nimityksiä, sillä tähänkin asti klubeissa on ollut koulutus-, jäsen-, ja 
palveluasioista vastaava lion sekä LCIF-henkilö. Henkilöt ovat varmaan jo selvillä ja 
nimitykset vahvistetaan vaalikokouksissa. Tällöin on myös syytä vahvistaa suunnitelmat 
ensi kauden toiminnasta, jotta uusi kausi käynnistyy hyvin. Sehän alkaa jo 1.7.2018! 
 
Neljän viikon päästä maanantaina on jo huhtikuu. Tärkeä kuukausi myös siksi, että 
lauantaina 21.4.2018 on piirimme vuosikokous Joutsassa. Klubit valitsevat sinne 
edustajansa ja muutoinkin jokainen leijona on tervetullut kokoukseen. Virallisille edustajille 
on tärkeää, että klubi on ”hyvässä asemassa” eli kaikki kansainvälisen järjestön, liiton ja 
piirin määräämät maksut on maksettu. 
 
Edellä mainittu LCIF eli kansainvälisen järjestömme säätiö on tärkeä osa lions-liikettä. Kun 
klubit tekevät lahjoituksia säätiölle pienemmissäkin erissä, niin ne voivat saada klubinsa 
jäsenelle  ”Melvin Jones Fellow”-arvon, kun 1000 $ tulee täyteen. Säätiö osallistuu 



tärkeään humanitääriseen toimintaan mm. katastrofiavun muodossa. Suomikin voi tarpeen 
vaatiessa anoa ja saada tätä apua. Haluan kannustaa klubeja myös LCIF- toimintaan! 
 
 
Maaliskuun mietelauseena olkoon seuraava: 

Mitä auringonpaiste on kukkasille, sitä on hymy ihmisyydelle. Pikkuseikkoja, se on totta, mutta 

elämäntaipaleella niistä koituva hyöty on kiistaton. 
 — Joseph Addison 
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