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PIIRIKUVERNÖÖRIN TAMMIKUUN TIEDOTE 2019

Arvoisat G-piirin leijonat!

Leijonakausi  on  edennyt  puoleen  väliin.  Vuosi  on  vaihtunut  uudeksi  ja  alkoi  toinen  puolikas
leijonakaudesta.  Aika  on  kulunut  rivakasti  ja  töitä  on  tehty  kovasti  jäsenten  säilyttämiseksi
klubeissa.

Sain  vastikään  tiedon,  että  G-piiri  johtaa  ARS-adressien  myyntiä  eli  adressien  myynti  euroina
jäsentä  kohden on paras,  noin  4,7 €/jäsen.  Seuraavilla  suurin  piirtein  puolet  G-piirin  määrästä.
Hyvä, että tässä tärkeässä ”kampanjassa” olemme menestyneet. Sen sijaan jäseniä on menetetty. 

Joulukuussa 24, marraskuussa 15, lokakuussa 14, syyskuussa 10, elokuussa 6 ja heinäkuussa 5.
Koko maassa menetettiin jäseniä joulukuussa 296. Ilon aiheita on kuitenkin A-piirillä, joka on joka
kuukausi kauden aikana lisännyt jäseniä: 4, 3,7, 4, 5 ja 7 jäsentä – hyvä, että jossain onnistutaan!

Ei kuitenkaan ”jäädä tuleen makaamaan”, vaan porskutellaan eteenpäin. On meillä G-piirissäkin
ilon  aiheita.  Neljä  klubia  on  päässyt  Kunniagalleriaan eli  lisänneet  jäsenmääräänsä vähintään
kahdella. Nämä klubit ovat LC Korpilahti, LC Mänttä/Esteri, LC Muurame ja LC Vilppula/Koski.
Onnittelut!
Tässä nähdään ettei uusien jäsenten saaminen ole mahdotonta. Mielestäni olisi kuitenkin ensin syytä
varmistaa  nykyisten  jäsenten  pysyminen  klubeissa.  Kehotankin  klubien  johtavia  ja  ns.
esimerkkileijonia keskittymään lähtöaikeissa olevien jäsenten kanssa keskusteluun miten klubi voisi
paremmin huomioida jäseniä niin, että kaikki tuntisivat olevansa kunnioitettuja ja haluttuja, tasa-
puolisia henkilöitä.

Atlantin toiselle puolelle annan vähäsen pyyhkeitä. Sielläkin on jonkinlaista myllerrystä menossa.
Kuvernöörien matkalaskuista vastannut henkilö on syksyllä eronnut tehtävästään ja ”pakka” oli siltä
osin  sekaisin.  Loka-marraskuun  maksuja  odotettiin  pitkään,  kuitenkin  tällä  viikolla  tupsahtivat
tilille.  Myöskään  tilattuja  ansio/kunniamerkkejä  ei  ole  kuulunut.  Voi  olla,  että  vuosikokoukses-
samme jaetaan vain kunniakirjoja ja omia merkkejä... toivottavasti tilanne paranee.

Säätytalossa 1.1.2019 ministeri Jussi Niinistön vastaanotolla.



Mukavampaa asiaa on omalta kohdalta esittää, koska sain kutsun puolustusministeri Jussi Niinistön
Uuden Vuoden vastaanotolle Säätytaloon. Minulla oli Siljan kanssa hieno tilaisuus tavata ministeri
ja  joukko  entisiä  työtovereita  merivoimista.  Osa  heistä  on  kivunnut  tosi  korkealle,  aina  vara-
amiraaliksi  asti.  Moni  oli  myös  kommodori  tai  komentaja.  Muistivat  korkeasta  asemastaan
huolimatta ikääntyneen yliluutnantinkin. Muistelimme kaiholla 15-20 vuoden takaisia tapahtumia.

8.1.  kävin  tapaamassa  uudelleen  puolustusministeriä  Puolustusministeriössä.  Mukanani  olivat
rovasti Lauri Oinonen, lion, graafikko Jyrki Toljander LC Keuruu ja lion, toiminnanjohtaja Tapio
Paappanen  LC  Keuruu/Lapinsalmi.  Vierailumme  aiheena  oli  Lapin  sodan  pöytästandaarin
luovuttaminen ministerille. Leijonat olivat asialla!

Jostain merkillisestä syystä kyseisestä sodasta ei ollut pöytälippua eli standaaria tehty. Niinpä noin
vuosi  sitten  ex-kansanedustaja  Oinonen  pyysi  minua  suunnittelemaan  sellaisen.  Yhdessä  lion
Toljanderin  kanssa  toteutimme  suunnittelun.  Haapamäen  kyläyhdistys  kustansi  standaarien
valmistuksen  niin,  että  27.4.2018,  veteraanipäivänä  rovasti  Lauri  Oinonen  vihki  standaarin
juhlallisesti  Höyryveturipuistossa Haapamäellä  kahdeksan leijonan todistaessa tapahtumaa.  Näin
leijonat  ovat  ”sekaantuneet”  koko  kansan  asiaan.  Ministeri  oli  mielissään  saamastaan
huomionosoituksesta ja tarjosi meille kahvit.  Keskustelua ehdimme käydä puolisen tuntia ennen
kuin ministeri  kiiruhti  eduskuntaan. Lion Tapio Paappanen kuvasi tilaisuuden.  Leijonamatka oli
onnistunut.     Näin tavalliset leijonat voivat tehdä yhteistyötä valtion korkean johdonkin kanssa.
Uskon, että Lion-nimi jää tässäkin kohtaa Suomen historiaan!

Ministerin kanssa kahvipöydässä vas. Paappanen, 
    Toljander, Koskela, Niinistö ja Oinonen. Kuva Petteri Leino.

Puolustusministeri Jussi Niinistön muistomitali.

Piirimme vuosikokous lähestyy ja silloin olisi hyvä olla uusi piirihallitus mahdollisimman pitkälle
suunniteltu. Arvoisat leijonat, jotka tunnette halua osallistua piirin toimintaan päättäjänä, olkaa roh-
keita ja ilmoittautukaa mukaan – Teitä tarvitaan!

Liiton vuosikokous pidetään 7.-9.6.2019 Kalajoella. Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut, mutta
majoituksia voi jo varailla Kalajoen majoituspisteistä. Olisi mukavaa, jos mahdollisimman monta
piirimme jäsentä olisi kannustamassa Heikkiä kuvernööriksi kyseisessä tilaisuudessa.



Mikäli klubeilla on palkittavia jäseniä, pyydän lähettämään esitykset mahdollisimman pian, koska
palkintojen (vast.) käsittely kestää pari kuukautta. Näin varmistutaan muistamisten saanti vuosiko-
koukseen.

Muistutan leijonia taas usein vaihtuvasta säästä, jolloin tien pinta on välillä sohjoinen, joskus jäinen
ja joskus levitetystä suolaliuoksesta märkä. Tuulilasinpesuneste kannattaa tarkistaa ennen liikkeelle
lähtöä samoin kuin jäähdytysnesteen määrä. Varatkaa riittävästi aikaa matkalle – keli voi yllättää tai
tapahtunut onnettomuus voi katkaista tien pitkäksi aikaa!

Toivotan  kaikille  idearikasta  kevättä  –  yritetään  yhdessä,  palvellaan  ja  autetaan  silloin,  kun on
siihen tarvetta! Kertokaa leijonatoiminnasta aina, kun sopiva tilaisuus koittaa – niin tieto saavuttaa
ehkä uuden jäsenen!

Mauri ja Silja
Piirikuvernööripari
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