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PIIRIKUVERNÖÖRIN LOKAKUUN TIEDOTE 2018

Arvoisat G-piirin leijonat!

Lokakuu on hyvällä alulla ja ensimmäiset pakkasyöt on koettu. Kasvihuoneessa vihreät tomaatit
saivat  vähän  kylmää  ja  muutama  pilaantui,  mutta  suurimman  osan  Silja  sai  pelastettua
olohuoneeseen, jossa ne ovat alkaneet hiljalleen punastua. 

Ikaalisissa olevan pienen mökkipahasen vesiputket valuttelin tyhjäksi, joten siltä osin talvi saa tulla.
Matkalla  ihastelin  sitä  väripaljoutta  mikä  loistaa  parhaillaan  peltojen  reunamilla  ja  tienvarsi-
metsiköissä.  Kyllä Suomessa löytyy kauneutta,  vaikka me usein valitamme kylmää ja kuivuutta
sekä joskus pitkiä sateita. Mukava täällä on loppujen lopuksi elellä.

Syyskuussa ehdin vierailla viidessä klubissa. Myös VDG:t ovat aloittaneet oman urakkansa ympäri
G-piiriä  sijaitseviin  kohteisiin.  Pitkiä   ajomatkoja  ei  voida  välttää.  Jämsästä  Pihtiputaalle  tai
Haapamäeltä Konnevedelle kertyy edestakaisin melkoinen kilometrimäärä.  Kesäkelillähän tuo ei
ole hankala homma, mutta nyt illan hämärät tuovat hirvieläimet joskus tiellekin ja kohtaaminen ei
aina  ole  miellyttävää.  Kehotankin  kaikkia  leijonia  varaamaan  aina  riittävästi  aikaa  pimeällä
liikuttaessa – ei ole mukava saada viestiä loukkaantuneista hirvikolarissa!

Hyvän  Päivä lähestyy  vauhdilla.  Lauantai  6.10.  klo  12  Jyväskylän  yliopiston  kirjaston  edessä
kokoonnumme,  muodostamme  kulkueen,  johon  klubit  (yli  20)  ovat  mukavasti  ilmoittautuneet.
Oletan koko joukon vahvuudeksi minimistä 20 henkilöä (lipun ja nimikyltin kantajat minimi) lähes
sataan. Kuitenkin moni klubi on koonnut isomman ryhmän. Oman klubini, LC Keuruun joukkoon
olen saamassa myös muutaman virolaisen edustajan.

Kauppakatua Kompassille  (suunnistuskompassia  ei  tarvita)  Mikko Kaurasen opastamana.  Ennen
marssille lähtöä jaetaan klubi-kyltit niille, jotka ilmoittautuivat ajoissa. Samoin jaetaan ilmapallot,
joita marssijat jakavat edelleen vastaantulijoille. Marssi ei ole tahtimarssia, vaan kävelyä hiljakseen
niin,  että meillä  on tilaisuus tervehtiä  ohikulkijoita  ja vaihtaa kuulumisia sekä erityisesti  mikäli
mahdollista kerrotaan jotain leijona-toiminnasta. Onhan kaupungilla liikkeellä varmasti henkilöitä,
jotka eivät tiedä lionismista mitään. 

Kerrottakoon  siis  pääasioita  –  maailman  laajimmalle  levinnyt  auttamisjärjestö,  1,4  miljoonaa
jäsentä  ympäri  maailman.  Leijonien  keräämät  varat  lahjoitetaan  aina   hyväntekeväisyyteen
nuorisolle ja vanhuksille, erityisesti veteraaneille. Leijonat eivät saa korvausta työstään, kaikki ovat
vapaaehtoisia ja työskentelevät auttamisen halusta. ...

Kansalaisille on hyvä huomauttaa, että varat saadaan lahjoituksina ja erilaisilla tempauksilla sekä
tekemällä työtä tietyissä projekteissa.  Klubit voivat kertoa omista aktiviteeteistaan. Jokaisella klu-
billa on aktiviteetteja ja lueteltaessa kaikki aktiviteetit, niitä kertyy kymmeniä.

Kompassille saavuttuamme  järjestämme  myös  ohjelmaa  (jaettu  klubeille),  jossa  on  puheita  ja
musiikkia  sekä  laulua.  Erityisesti  korostan  tiedottamista  leijona-toiminnasta  sekä  infoa
diabeteksesta. Ne ovat tärkeitä asioita jokaisen tietää ja tuntea.



Metso-Leijona ja nuorisoleiri 

Piirin rahastonhoitaja tiedottaa, että piirin rahatilanne on hyvä. Joutsan vuosikokouksessa päätettiin,
että jokainen klubi maksaa ensi kesän nuorisoleiriä varten 5,- euroa/jäsen ja Metso-Leijona -lehteen
(mikäli ei hanki mainosta) 3,- euroa/jäsen, kuitenkin enintään 90,-/klubi.

Nuorisoleirin maksu tulee suorittaa tilille  FI54 5242 5220 0183 41   viimeistään joulukuussa 2018.
Metso-Leijonan maksu samalle tilille viimeistään helmikuussa 2019.

Kehotan  klubien  rahastonhoitajia  laittamaan  nämä  ajankohdat  kalenteriinsa.  Ei  haittaa,  vaikka
klubien pressat ja sihteeritkin muistaisivat nämä asiat.  Maksut ovat tärkeitä kummankin tärkeän
asian onnistumiseksi.

”Mattimyöhäiset” 
Mylcin  rekistereistä  löytyy  aukkoja  joidenkin  klubien  kohdalla.  Parikymmentä  klubia  ei  ole
hoitanut  kesän  ja  syksyn  maksuja  ajoissa.  Kehotan  klubien  presidenttejä,  sihteereitä  ja
rahastonhoitajia  tarkastamaan  oman  klubinsa  tilanteen,  jottei  synny  vaaraa  jopa  klubin
lopettamisesta.  Jos Mylcin tiedosto ei ole ”hallussa”,  pyytäkää apua kaverilta, joka osaa klikata
oikeita kohtia jäsenrekisterissä. 

Piirin palvelujohtaja on vaihtunut 1.10. Taisto Kotila on ottanut pestin vastaan. Ilmoitusten kulku
piiristä ”pääkallonpaikalle” saattaa kestää. Vielä pitempään kestää viestit toisinpäin. Jorma saattaa
saada vielä palveluviestejä.

Klubivierailuilla ja kokouksissa on tullut esiin erilaisia mielipiteitä Leijona-järjestön toiminnasta.
En ota kantaa Suomen Leijona-talon myyntiin, kerron vain, että asia on uudelleen käsittelyssä kah-
della tunnetulla lakimiehellä!

Jäsenet  ovat  kokeneet  turhautumista  suureen  määrään  sähköpostia.  Varsinkin  johtajille  tulee
runsaasti viestejä ihan Amerikkaa myöten. Osa viesteistä on kaiken lisäksi ”amerikaksi” ja tulkinta-
virheitäkin saattaa ilmetä. On toivottu, että viestit olisivat mahdollisimman lyhyitä – ytimekkäitä ja
suomenkielisiä.

Muistakaa painonhallintakilpailu kuukausikokoontumisten yhteydessä!
Muistakaa ottaa klubin lippu Leijonamarssille mukaan!

Hienoa, että olette ryhtyneet leijoniksi!

Tapaamisiin Jyväskylässä!
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