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PIIRIKUVERNÖÖRIN JOULUKUUN TIEDOTE 2018

Arvoisat G-piirin leijonat!

Vuoden  viimeinen  kuukausi  on  pyörähtänyt  käyntiin.  Eilen  eli  1.12.  järjestettiin  Tampereella
Varalan  urheiluopistolla  kuvernöörineuvoston  kokous.  Se  poiki  vielä  ylimääräisen
kuvernöörineuvoston  kokouksen  13.12.2018.  Käsitellään  Suomen  Lions-liiton  organisaation
uudistamista.

Päämajassa USA:ssa on jokin hidaste vaivannut koko syksyn. Kesällä tilasin uusiksi eräitä badgeja
(rintamerkkejä,  joissa  on  nimi  ja  tehtävä),  mutta  ei  ole  kuulunut.  Hyvissä  ajoin  lähetin  myös
kuvernöörien  matkakorvausanomukset  lokakuulta,  mutta  niitäkään  ei  ole  kuulunut.  Vain
muutamaan piiriin on tullut. Samoin tuntuu kestävän myös ansiomerkkien (vast) tulo. Myös meidän
omalta liitolta tilatut klubien vuosipäivämuistamiset tuntuvat viipyvän kohtuuttoman kauan. Tuntuu
joskus siltä, että oman järjestömme huipulla on asetettu liian suuria vaatimuksia eri toimijoille niin
ettei niitä ehditä toteuttaa. Ehkäpä ne kuitenkin muutaman huomautuksen jälkeen tulisivat.

Klubivierailut ovat kuvernööreillä hyvällä mallilla. Muutamia vierailuja siirtyy minulla ja Heikillä
myös tammi-helmikuulle. Monilla klubeilla tärkeät aktiviteetit näyttävät sijoittuvan loppuvuoteen.
Ainakin sellaiset  kuin vuosikalenterit  ja joululehdet/vuosikirjat.  Viimeisillä  klubivierailuilla olen
saanut tutustua sellaisiin. Ne ovat pala paikkakunnan historiaa ja siten säilyttämisen arvoisia. Nyt
nuoret leijonat, jotka vuosikymmenien kuluttua jatkavat ansiokasta leijona-toimintaa, voivat palave-
reissaan muistella miten silloin ennen hankittiin varoja tai miten hankittiin uusia jäseniä.... Näitä
vuosikirjoja ei kannata heittää pois, niistä löytyy hyödyllistä tietoa tapahtumista, henkilöistä jne.

Minulle on muutamia kertoja huomautettu klubeissa ettei jäsenasioista kannata kovin paljon paasa-
ta.  Klubit  eivät  voi  tehdä  ihmeitä  jäsenistön  kartuttamiseksi.  Yhden  asian  kuitenkin  tuon  näin
yleisesti  esiin  – yhteisklubit.  Klubit  toki tekevät itsenäisesti  päätökset  keitä  ottavat  jäsenikseen,
mutta näkisin siinä varaa muuttaa asenteita. Kuvernöörikolleegoiden kanssa käydyissä keskusteluis-
sa  on  törmätty  samaan  ongelmaan.  Eräät  miesklubit  eivät  mitenkään  voi  hyväksyä  naisia
jäsenikseen.  Olemme  tiedostaneet,  että  naisia  olisi  tulossa  klubeihin,  jos  heille  annetaan
mahdollisuus.  Naisten  mukaantulo  kirkon  papeiksi,  armeijan  henkilökuntaan,  suurten  yritysten
johtajistoon jne. on tuonut uusia näkökantoja ja kehityssuuntia. 

Tällainen jäykkyys miesklubeissa on aiheuttanut myös ristiriitaisuuksia ja naisten mukaan ottamista
kannattaneiden  eroja.  Ymmärrän  kyllä  klubien  jäsenten  keski-iän  voimakkaasti  kasvaessa
muutosten olevan vaikeita – totutusta käytännöstä on vaikea luopua. 

Joillakin klubeilla lienee vaikeuksia löytää uusia aktiviteetteja. Toisilla klubeilla niitä taas on ehkä
liikaakin jäsenten resursseihin verrattuna. Ehdotankin, että kerätään eräänlainen aktiviteettipankki,
johon klubit  voivat  lähettää  omia  aktiviteetteja  ja  aktiviteettiehdotuksia.  Tästä  ”pankista”  toiset
klubit voisivat saada kipinän oman aktiviteetin luomiseen. Näitä aktiviteettiehdotuksia voi lähettää
minulle sähköpostilla. Voin luvata, että palkitsen kunniakirjalla kolme klubia, jotka lähettävät mie-
lenkiintoisimmat/hyödyllisimmät  aktiviteettiehdotukset  maaliskuun  2019  loppuun  mennessä.
Kuvernööritiimi toimii tuomaristona.

Palkitseminen  tapahtuu  piirin  vuosikokouksessa  13.4.2019.  Samoin  palkitaan  myös  ne



painonhallintakisaan  osallistuneet  klubit  ja  tietysti  eniten  painoa  pudottanut  miesleijona  ja
naisleijona.
Kuvernöörikauteni alussa olen todennut, että eteenpäin mennään parhaiten arvostamalla lähimmäi-
siä ja palkitsemalla heitä. Klubit voivat omassa keskuudessaan palkita jäseniään pienemmistäkin
ansioista. Aina ei tarvita mitalia, joskus riittää julkinen kiitos tai klubipresidentin antama kunnia-
kirja, jonka voi ripustaa seinälle. Mikään ei kiellä lohkon tai alueen puheenjohtajaa antamasta tun-
nustusta alueensa leijonalle.

Tähän aikaan vuodesta  kootaan jo kiivaasti  seuraavan kauden (2019-2020) piirihallitusta.  Uusia
alueen ja lohkon puheenjohtajia sekä eräitä muita virkailijoita kaivataan tulevaan piirihallitukseen.
Henkilöt,  jotka  ilmoittautuvat  piirihallituksen  tehtäviin  jouluun  mennessä,  saavat  jonkinlaisen
palkinnon.

Kokeneemmat leijonat ovat kertoneet, että aikaisempina aikoina noihin tehtäviin oli jopa tunkua
niin, että jouduttiin äänestämäänkin. Nykyään tilanne on valitettavasti toinen. Yhteiskunta muuttuu
ja ihmiset sen mukana. Työ saattaa olla toisella paikkakunnalla ja matkat vievät aikaa. Harrastuksil-
le  jää  aina  vähemmän aikaa.  Perhe,  työ  ja  terveys  ovat  ensisijaisia  ja  vasta  sitten  harrastukset.
Leijonatyökin on vapaaehtoista, vaikka alkaakin tuntua, että ylhäältäpäin annetut tehtävät muistutta-
vat jossain määrin enemmän määräyksiä kuin pyyntöjä tai suosituksia.

Koska olemme ryhtyneet hoitamaan leijona-asioita, yritetään parhaamme mukaan suoriutua niistä.
Perhe on hyvä yhdistää aktiviteetteihin ja muuhun leijonatoimintaan. Jokin aika sitten sain kuulla
millaisia harrastuksia klubeilla oli aiemmin. Oli kuulemma nuotioiltoja rannalla perheiden kanssa.
Oli  pieniä  hiihtoretkiä  niin  päivällä  kuin  yölläkin.  Tehtiin  lasten  kanssa  luontoretkiä  kesällä  ja
talvella.  Pidettiin  mato-ongintakilpailuja ja pestiin  samalla mattoja.  (Nyt  matonpesussa on omat
sääntönsä.). Pilkillä on istuttu ja välillä juotu kahvia/mehua ja lämmitelty makkaranuotiolla. Lasten
kanssa linturetkellä tunnistettu lintuja ja niiden ääniä.... Vain mielikuvitus lienee rajana keksittäessä
yhteistä puuhaa.

Nyt syksyn/talven pimeimpänä aikana on kuitenkin aika hiljentyä viettämään kirkkovuotemme tär-
keintä juhlaa, joulua. Raamatun mukaan Jeesuksen syntymä ajoittuu länsimaissa vietettävän joulun
aikaan. Monet meistä ovat pyhinäkin töissä, osa viettää ne ulkomailla ja osa kotimaassa lepäillen.
Joulu on erityisesti lasten juhlaa...

Toivotamme kaikille Rauhallista ja Levollista Joulun Aikaa ja Onnellisempaa Uutta Vuotta 2019!

Mauri ja Silja
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