
MD  107-G piiri      DG Mauri Koskela 2018-2019   mauri.koskela@lions.fi   +358400560238

PIIRIKUVERNÖÖRIN MARRASKUUN TIEDOTE 2018

Arvoisat G-piirin leijonat!
Marraskuu on koittanut ja talven tuloa odotellaan. Sana marras viittaa jollain tavalla kuole-
maan. Vrt  latinan mors tai  ranskan mort.  Ajatellaanpa vuoden aikojen vaihtelua.  Kevät
herättää luonnon eloon.  Näin ollen on luonnollista,  että  syksyllä  kasvukausi  päättyy ja
kasvien elintoiminnot hidastuvat lähes olemattomiin. Marras tarkoittaa siis kasvukauden
päättymistä. Myös ihon marraskesi on kuivunutta ja hilseilevää, kuollutta ihoa....

Leijonatoiminta ei kuitenkaan ole marrasta, vaan jatkuu entisellään ja toivottavasti entistä
vireämpänä. Vielä emme ole saaneet piiriimme uusia klubeja alkaneella kaudella, mutta
joitain uusia jäseniä kuitenkin – hyvä niinkin! Suuret Kiitokset niille, jotka ovat ahkeroineet
ja saavuttaneet tällaisia tuloksia.

Loka, kuten marraskin merkitsee jotain. Loka on sama kuin kura, rapa, loska. Lokakuu on
siis perinteisesti ollut loskainen, kurainen, likainen kuukausi, jolloin jaloissa kulkeutuu huo-
neisiin kuraa ja siivousta riittää. 

Leijonat eivät kuitenkaan välittäneet kuraisesta kelistä järjestäessään ns. Leijonamarssin
Jyväskylässä 6.10. Tilaisuuteen osallistui reilut parikymmentä klubia G-piiristä. Marssilla
toimme esiin osia leijonatoiminnasta. Yleisöä tosin oli liian vähän, jotta tiedottamisemme
olisi levinnyt laajemmalle alueelle. Samaan aikaan oli muitakin tapahtumia, jotka verottivat
yleisöä.  Ehkä  seuraavalla  kerralla  onnistumme saamaan  suuremman  yleisön.  Leijonat
tekivät kuitenkin suuren työn kyseisen tapahtuman aikaan saamiseksi. Erityisesti  Mikko
Kauranen puuhasi ainakin puoli vuotta tempauksen hyväksi – kiitokset siitä! Kiitos myös
kaikille muillekin tapahtumaan osallistuneille!

Jokainen tapahtuma, jossa Lions-aate jollain tavalla esiintyy, on plussaa. En ryhdy paa-
saamaan jäsenhankinnoista enempää, mutta jokainen hetki, jonka leijona viettää kertoen
kansalaisille tästä maailman suurimmasta palvelu-/auttamisjärjestöstä, on tuiki tärkeä. Aina
on mahdollista, että tietoisuuden lisääntyessä joku ”hurahtaa” leijonaksi.

Klubivierailut  ovat  hyvässä  vauhdissa  ja  kohta  puolivälissä.  Klubit  ovat  kohdelleet
vierailijoita tosi hienosti. Olen todennut, että vierailun ruokailuhetki on tosi tärkeä. Silloin
keskustellaan vapaasti yleisistä asioista ja sivutaan myös klubien harrastuksia ja henkilöi-
den  saavutuksia  yms.  Varsinaisissa  klubikokouksissa  keskustelut  ovat  hieman
virallisempia.

Tuosta virallisuudesta on monissa klubeissa päästy eroon niin, että keskustelu käy jousta-
vasti. Tietyt kohteliaisuudet tulee kuitenkin edelleen säilyttää. Yksi tärkeä kohteliaisuus on
antaa henkilön puhua asiansa loppuun ja vasta sitten on toisen henkilön vuoro esittää
asiansa. Televisiosta on joskus tosi ikävä seurata jotain keskusteluohjelmaa, jossa kilpaa
yritetään puhua toinen hiljaiseksi – emmehän me leijonat syyllisty tähän!

Ensi kauden hallitusta suunnitellaan jo parasta aikaa. Pyydän lohkon puheenjohtajia etsi-
mään seuraajaa itselleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Samoin aluepuheenjoh-
tajat, tarkkailkaa ketkä olisivat sopivia seuraajia teidän pestiinne. Hallituksessa on myös
muita virkoja, jotka tulee täyttää. Osa on monivuotisia (3 v), mutta joidenkin kausi päättyy
ja uusi henkilö tarvitaan tilalle. 

Muistatteko vielä painonpudotuskilpailun, jonka julistin kauden alussa. Missään klubissa



en ole siihen törmännyt, joten se ei tainnut olla klubeille mielekästä touhua. Palkinnot ovat
edelleen olemassa ja ne jaetaan vuosikokouksen yhteydessä, jos voittajaehdokkaita esitel-
lään...

Markus Flaaming tiedottaa, että silmälaseja ei  enää kerätä Sri  Lankaan lähetettäväksi.
Syynä  on edellisen prillilaatikon lähetyksen yhteydessä esiin  tulleet  ongelmat.  Lähetys
toukokuussa ja perillä lokakuussa – 12 000 kpl silmälaseja. Onneksi ne on saatu jaettua
tarvitsijoille. Porissa odottaa yhä 20 000 silmälasia, joiden toimittamisesta eteenpäin ei ole
tietoa.

Mikäli ylimääräisiä laseja on, ne voi toimittaa Spec Saversin myymlöihin. Ne kuulemma
vielä ottavat vastaan. Voi olla, että lähettävät niitä muualle.

Jäsentilanne G-piirissä tällä hetkellä: Jäseniä 1359. Kesäkuun 30. oli 1373 eli katoa on 14
jäsentä. (Liittyneitä 17, mutta poistuneita 31).

Virossa  Tallinnassa  järjestetään  Europa  Forum  ensi  syksynä  3.-6.10.2019.  Järjestely-
toimikunnan puheenjohtajana toimii PID Kalle Elster. Hän on pyytänyt Suomen Lions-liiton
entistä  puheenjohtajaa  Tuomo  Holopaista  toimimaan  vapaaehtoisena  auttajana
Suomessa. Holopainen on puolestaan nimittänyt allekirjoittaneen vastaavaan tehtävään G-
piirissä. Tiedotan Forumista sitä mukaa, kun saan tiedotettavaa.

Viroon liittyen heidän Lions-liiton vuosikokous on 20.4.2019 (pääsiäinen), jonne minuakin
on  pyydetty  osallistumaan.  Mikäli  joku  on  halukas  osallistumaan  Eesti  Lions  Liitu
Aastapäevale,  voi  ilmoittautua minulle,  jolloin  järjestetään yhteinen matka tai  sitten  voi
toimia omin päin.

Käyttäkää heijastimia liikkuessanne pimeällä, heijastin tai heijastavat vaatteet ovat halpa
henkivakuutus.  Varsinkin  hirvieläimet  ovat  nyt  vauhkoja,  kun  niitä  jahdataan  ja  voivat
poukkoilla teillä arvaamattomasti. Tästä hyvä kokemus Punkalaitumelta lauantaina, jolloin
peura törmäsi autoon ja kuoli – onneksi henkilövahinkoja ei sattunut.

Tuon piirille terveiset Suomenpojilta Tallinnasta, jossa LC Keuruun pieni (6 hlö) ryhmä teki
perinteisen  joululahjavierailun.  Tapasimme  veteraanit  Kaitseliitun  päämajan  kellari-
kerroksessa sijaitsevassa Kaarlin Kellari-kahvilassa. Heitä on jäljellä vielä 32 (31.10.2018).
Kuusi veteraania jaksoi vielä saapua tapaamiseen. Kahvitilaisuus sujui perinteisesti sota-
aikoja  ja  sen jälkeistä  aikaa muistellen.  Mukavaa yhdessäoloa.  Tilaisuus päättyi  kuten
edellisetkin tapaamiset lyhyeen hartaushetkeen, jonka pitivät pastorit Riitta Koskinen (LC
Keuruun presidentin Timo Koskisen puoliso) ja Merja Kaunismäki  (Keuruun seurakunnan
veteraanityöstä vastaava kappalainen).

Loppukevennys

Kuulin  Tallinnan  matkalla:  Nurmoon  rakennettiin  ensimmäinen  liikenneympyrä,  valmiin
ympyrän keskelle rakentajat pystyttivät opasteen; ”vain yksi kierros ympyrässä”.  Jostain
syystä  viranomaiset  poistivat  opasteen  seuraavan  yön  aikana  –  että  silleen
Pohojanmaalla!

Rauhallista talven odotusta!
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