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PIIRIKUVERNÖÖRIN SYYSKUUN TIEDOTE 2018

Arvoisat G-piirin leijonat!

Helteinen kesä ei anna vieläkään periksi, vaan säätieteilijät povaavat lämmintä syksyä. Saas nähdä
kypsyvätkö meidän tomaatit tänä vuonna kasvihuoneessa. Viime syksynä eivät.

Leijonakausi on hyvässä vauhdissa eteenpäin. Työvaliokunta ja piirihallitus ovat jo kokoustaneet
Matarassa. Siellä kokoonnumme taas 8.9. lauantaina piirifoorumin merkeissä.

Muutama  tärkeä  asia  heti  alkuunsa.  Klubeja  kehotetaan  järjestämään  Rauhanjulistekilpailu.
Materiaalia  aiheesta  voi  tilata  verkkokaupasta  klubin  tunnuksilla.  Tutustukaa  Tarja  Parran
lähettämään tiedotteeseen.

ARS-asia  on  aina  ajankohtainen.  Muistakaa  ostaa  klubeille  adressit  esimerkiksi  vierailevilta
kuvernööreiltä. 

Hyvän Päivä -suunnitelma on Mikko Kaurasella hyvällä mallilla. Marssi järjestetään Jyväskylässä
ja siihen toivotaan osallistuvan mahdollisimman monta klubia. Vähin edustus klubista on nimikyltin
kantaja  ja  lipun  kantaja.  Perheenjäsenet  ovat  tervetulleita  lisäämään  marssilaisten  määrää.  Toki
ymmärretään  sekin,  että  klubit  järjestävät  samaan  aikaan  omilla  paikkakunnillaan  vastaavia
tempauksia. Niihinkin tarvitaan osallistujia.

Piirifoorumissa kuullaan asiaa diabeteksesta.
Tähän liittyen olen jo kertonutkin painonpudotuskilpailusta. Säännöt ovat yksinkertaiset: Klubin
kokoontuessa  seuraavan  kerran  varataan  tilaisuuteen  henkilövaaka.  Sopivassa  esityslistan
kohdassa järjestetään halukkaiden punnitus ja tulokset merkitään muistiin. Kuukautta myöhemmin
punnitaan  uudelleen  ja  se,  joka  eniten  on  pudottanut  painoaan,  saa  klubilta  pienen
muiston/palkinnon. Klubi saa itse päättää miten palkitsee.

Pikkujoulussa piiri palkitsee piirissä eniten painoaan pudottaneen henkilön esinepalkinnolla, joka
on peräisin Las Vegasista.  Miehillä ja naisilla on oma sarja.Tätä varten klubien tulee lähettää
parhaat tulokset noin viikkoa ennen pikkujoulua piirikuvernöörille tulosten tarkastelua varten.

Muistutan  vielä  mieliin,  että  klubit  nimittäisivät  tehtäviin  klubeissa  koulutusjohtajan  (GLT),
palvelujohtajan (GST) ja jäsenjohtajan (GMT). Nämä eivät ole aivan uusia tehtäviä, mutta englan-
ninkielinen lyhenne on otettu käyttöön.

Miettikää onko paikkakunnallenne mahdollista perustaa uusi klubi. Erityisesti Leo -klubi olisi hieno
asia, sillä leosta voisi kasvaa myöhemmin leijona.

Klubin päättäjiä  kehotan miettimään jäsenten palkitsemista.  Kiitos  ja  pienikin palkinto innostaa
jäseniä yhteiseen aherrukseen. Mikäli on syytä palkita isommilla palkinnoilla niin esityksiä piirille.
Vanha sanonta ”Kaveria ei jätetä” pätee myös leijonajoukoissa. Yksityisyys on jokaiselle pyhä asia,
mutta jos kaveri on tukea vailla – autetaan ja tuetaan!



. Las Vegasin Grand Arena päättäjäispäivänä. Lähen 20 000 ihmistä täytti hallin.

Suomen Lions-liiton uusi pj Pirkko Vihavainen seurueineen lähdössä 4.7.18 kolmen päivän bussimatkalle Arizonan, 
Nevadan ja Utahin alueelle.

Las Vegasin koulutusten ja seminaarien sekä virkanimitysten jälkeisenä päivänä lähdimme kolmen
päivän omatoimimatkalle. Sää oli enemmän kuin helteinen  yli 40 ºC. Bussi oli kohtalaisen hyvin
ilmastoitu. Kuskimme Shannon ei ollut ensi kertaa ratissa. Pitkillä preeriasuorilla henkilöautot oli-
vat  ”vastaantulijoita”.  Joskus vauhti  jopa hirvitti,  mutta  tiellä pysyttiin  eikä kosketuksia  muihin
kulkijoihin saatu.



Nevadan autiomaassa ihmisiä kuin muurahaisia. 42 ºC, mutta halu nähdä Pikku Colorado-joki voitti kuumuuden. 
Paikalla oli päivän mittaan tuhansia turisteja ympäri maailman. Myös suomalaisia perheitä oli liikkeellä. Kyseinen 
näköalapaikka muuttuu maksulliseksi. Mitään kahvilaa tai jäätelönmyyjää, ei edes vesikauppiasta ollut alueella, mutta 
luultavasti vuoden vaihteessa.

Uskokaa tai älkää, mutta preeriateillä liikkui useita juppiveneitä. Niillä ajellaan Pienellä Colorado-
joella. Paikalliset intiaanit varmaan ihmettelivät ensimmäisiä juppeja – veneitä erämaassa!
Muutoin alkuperäiskansoilla menee vähän paremmin, kertoi eräs matkamuistomyymälän tyttö nava-
jo -heimosta. Varsinaisille intiaanien asuma-alueille meitä ei viety. Pitäisi tehdä omalla autolla tut-
kimusmatka sinne, jotta selviäisi oikea tilanne.

Länkkäreistä tuttua maisemaa Arizonassa.

Tapaamisiin Matarassa!
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