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PIIRIKUVERNÖÖRIN HELMIKUUN 2019 TIEDOTE 

Helmikuu on hyvässä vauhdissa. Talven ensimmäiset kovat pakkaset koettu. Talojen lämmityskustannukset 
olivat tammikuun kovien pakkasten takia noin 20 % joulukuun kustannuksia suuremmat. Lumentulo on 
ilahduttanut hiihdon harrastajia, mutta vihastuttanut talonmiehiä ja omakotitalojen asukkeja. Lumitöitä 
kun on ollut enemmän kuin tarpeeksi. 

Löytyykö naapuriapua? Olisi hienoa todeta, että kävin jälleen kerran avaamassa naapurin mummolle uran 
portailta postilaatikolle. Vaan enpäs ole tuota oikeasti tehnyt. Toivottavasti jotkut teistä leijonista olette 
auttaneet pulaan joutunutta naapuria. Meidän leijonien tunnuslause velvoittaa meitä palvelemaan ja 
auttamaan apua tarvitsevia.  

G-piirin leijonien määrä oli vuodenvaihteessa 1339. Kuluvan kauden ensimmäisellä puolikkaalla 
menetimme 34 jäsentä nettona (27 liittyi ja 61 erosi). Kymmenkunta jäsentä on jo tämän vuoden puolella 
jättänyt järjestön. 

Suomen leijonakatras oli vuoden alussa 21849. Edellisen puolen vuoden aikana katosi 271 leijona-nimeä 
luettelosta. Vuoden 2017 kesä-heinäkuun (Leijonakauden vaihtuessa) jäseniä oli vielä 23265.  

Ei kuitenkaan masennuta, vaan kahlataan eteenpäin. Luotan jäsenmäärän tasaantuvan, kun liiton talo-asia 
ja organisaatiomuutos saadaan järjestykseen. Nyt jo valitettavasti julkisuuttakin saanut kinastelu on 
toivottavasti vain ohimenevä kohtaus. 

G-piirissä on hyviäkin piirteitä, jotka kannattaa tuoda esiin. Kunniagalleriaan ovat jo pääs-seet ainakin 
Korpilahti, Mänttä/Esteri, Muurame ja Vilppula/Koski. Nämä klubit ovat rekry-toineet ainakin kaksi uutta 
jäsentä. Muitakin klubeja on liittymässä galleriaan. 

LC Muurame suunnittelee Leo-klubin perustamista. Se olisikin hieno piristys pieneen leo-joukkoomme. 
Kiitän näitä klubeja ansiokkaasta toiminnasta ja onnittelen näistä saavutuksista!  

Helmikuun 2. päivänä järjesti Pihtiputaan Emmit Lions SM-karaokekilpailun. Muistelen, että kilpailuun 
osallistuneita oli 22 leijonaa. Minulla, puolisollani ja kahdella virolaisella vieraallamme oli tilaisuus kuulla 
mitä hienompia esityksiä. Valitettavasti meillä ei ollut mahdollisuutta seurata loppukilpailua, mutta se oli 
eittämättä vielä upeampi hetki. Joku heistä esiintynee myöhemmin koko Suomen kattavassa karaoken 
SM-kilpailussa. 

Suuret kiitokset Emmeille ja Takkatuvalle hienosti järjestetystä kilpailusta! 

Minun Lion-urani alkoi 2008 helmikuussa, joten pidän itseäni vielä suhteellisen kokemattomana leijonana. 
Tämä tuli esiin, kun saimme Siljan kanssa vierailla LC Palokan ja LC Palokka/Wilman sekä LC 
Jyväskylä/Kuokkalan vuosijuhlissa. Totesinkin silloin olevani ensi kertaa jonkin klubin vuosijuhlassa. (Sain 
kyllä edellisellä kaudella kutsun, mutta tuolloin en päässyt osallistumaan erään klubin juhlaan). 

Toivotan kaikille Leijonille kärsivällisyyttä lumessa rämpimiseen - juhannuksena uskon lunta olevan 
huomattavasti vähemmän! 
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