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PIIRIKUVERNÖÖRIN MAALISKUUN TIEDOTE 2019

Arvoisat G-piirin leijonat!

Kuvernöörineuvoston kokous 2.2. oli sopuisa tilaisuus. Puheenjohtajamme Pirkko ja pääsihteeri 
Maarit hoitivat kokouksen läpiviennin todella mallikkaasti. Lion -talon myyntikohu saatiin 
toistaiseksi rauhoitettua. Aluehallintovirastolta odotetaan päätöstä mikä on ollut laillista ja mikä on 
tilanne ja kiistelläänkö vielä jostain muotoseikoista. Nyt odotellaan – asioilla on tapana selvitä 
erimielisyyksistä huolimatta!

Lauantai-iltana kokouksen jälkeen ajellessani kotiin, totesin kahdeksankympin vauhdin olevan 
liikaa. Mereltä puhaltava noin 20 m/s tuuli pyyhki kevyttä lunta vaakatasossa ajoittain niin sakeasti, 
että nopeus piti pudottaa jopa alle viidenkympin. Saatan kuvitella, mutta jossain Noormarkun tai 
Pomarkun aukealla sivutuuli painoi niin voimakkaasti auton nokkaa ojaa kohti aivan luistamalla. 
Nopeus laski välittömästi. Takana ajaneet autot pysyivät kiltisti siellä – myös bemarit ja audit!!

Alkaneella viikolla järjestetään usea aluefoorumi. Vahinko, että Äänekosken foorumi jouduttiin 
perumaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Kehoitankin heitä, jotka jäivät sieltä pois 
osallistumaan Mataran foorumiin 7.3. klo 17.30 alkaen. Tilaisuudessa esitellään valtakunnallista 
kärkihanketta eli Puhtaat Vedet -hanke. 

Vesi on elämän elinehto. Emme tule toimeen päivääkään ilman juomavettä. Toisaalta vettä tarvitaan 
moneen muuhunkin toimintoon. Suomessa meillä on vielä kohtalaisen hyvä vesitilanne. Juomavesi-
lähteemme ovat puhtaita ja kaupungit ja muut yhdyskunnat saavat hyvää vettä vesilaitosten 
toimesta. Maaseudullekin on muodostettu vesiosuuskuntia, jotka hoitavat veden jakelun.

Vesi on ollut meille aiemmin itsestään selvää ja periaatteessa ilmaista. Nykyään vedestä joutuu 
maksamaan ja jätevedestä vielä enemmän. Kaupungissa perheen vesilasku on helposti lähellä 100 
euroa kuukaudessa. Itse maksan vain jätevedestä, koska taloni kellarissa on oma lähdekaivo. Vaikka
kahden henkilön taloudessa vedenkulutus on kohtuullista, maksua kertyy noin 50 euroa kolmen 
kuukauden jaksossa.

Toistaiseksi Suomesta löytyy vielä puhdasta vettä, mutta jossain päin maailmaa kuollaan janoon. 
Puhdas vesi loppuu liikakäytön vuoksi. Tästä syystä on hyvä hyvissä ajoin ryhtyä suojelemaan 
kalliita vesivaroja niin kauan kuin niitä on. Järvet ja joet ja niiden kautta meret ovat osittain 
saastuneet ja keinot niiden puhdistamiseen ovat kalliita. Niinpä on halvempaa estää saastumista 
mahdollisuuksien mukaan. Näistä toimenpiteistä kuulemme 7.3. Tervemenoa kuulemaan!! 
On ennustettu, että vedestä käydään tulevaisuudessa kovempia sotia kuin öljystä!

Kauden alussa julistin painonpudotuskilpailun niin klubeille kuin yksityisille leijonille. Tietääkseni 
vain muutama klubi otti haasteen vastaan – hyvä niinkin. Vuosikokouksen yhteydessä 13.4.2019 
palkitsen parhaiten menestyneen nais- ja miesleijonan Las Vegasista hankitulla esinepalkinnolla ja 
kunniakirjalla sekä parhaan klubin kunniakirjalla. 

Kilpailun säännöt lähetetään vielä lähiaikoina klubeille. Niistä selviää laskentatapa painon pudo-
tuksessa. Pelkkä suoraviivainen kilomäärä ei ratkaise, vaan montako prosenttia painostaan henkilö 
on saanut painoa pois. Kilpailun tulokset pyydän lähettämään maaliskuun loppuun mennessä 



sähköpostilla osoitteeseeni.
Mikäli klubi on saanut uusia jäseniä, voi minulta tilata uuden jäsenen alkupaketin. Se on uudistettu 
ja on kevyt vanhaan kansioon verrattuna.

Piirin vuosikokous lähestyy vääjäämättä. Mäntän klubit Pia Niemisen johdolla ovat ahkeroineet ja 
tilaisuuteen voi ilmoittautua. Toivotaan runsasta osanottoa. Olen havainnut piirteen, joka vähän 
huolestuttaa. Kaikkiin tilaisuuksiin saapuu yhä vähemmän osanottajia – muuallakin kuin G-piirissä.

Piirihallituksen vuosikokouksessa olisi hyvä saada esitellä ensi kauden piirihallitus. Vielä puuttuu 
muutama virkailija. Erityisesti 2VDG:n virkaan toivotaan hakijoita. Parikymmentä vuotta sitten 
näistä viroista jopa kilpailtiin niin, että piti äänestää useasta vaihtoehdosta.

Arvoisat LEIJONAT, älkää pelätkö ryhtyä kuvernöörin ”jobiin”. Joskus se vaatii aikaa lähinnä 
iltaisin. Kuvernöörin virkoja ei tarvitse hoitaa yksin. Apua löytyy kavereista ja entisistä 
kuvernööreistä. Erityisesti toivon naisten hakeutuvan näihin tehtäviin. Nykyisessä 
kuvernöörikollegiossa on viisi naiskuvernööriä ja he ovat varsin tyytyväisiä valintaansa. 

Ulkomailla tapahtuva koulutus ja maailmanlaajuinen konventio, jossa kansainvälinen presidentti 
ensi töikseen nimittää uudet kuvernöörit koko maailmaan on juhlava hetki, joka ei voi toistua. 
Muita juhlahetkiä kyllä varmasti on kauden aikana. 

Kevään edetessä päivät pitenevät ja muuttuvat valoisemmiksi. Sen myötä myös ihmismieli 
vapautuu ja muuttuu iloisemmaksi. Alkavat kesäsuunnitelmat, mökin kunnostusta ja löhöilyä 
mökkirannassa. Joku voi suunnata ulkomaille eksoottisille saarille tai vain mummolaan 
muistelemaan lapsuudenaikaisia leikkejä naapurin lasten kanssa. Yhtä kaikki, nautitaan luonnon 
puhkeamisesta, autetaan lähimmäistä, toivotetaan hyvät päivät, tarjotaan kahvit tuttavalle ja 
ohimennen mainitaan mitä tarkoittaa Lions-toiminta.

Aurinkoisia hankikelejä, nyt ovat parhaat pilkkiajat, mutta muistakaa varoa heikkoja jäitä. Ei ole 
kiva kuulla kenenkään hukkuneen mentyään heikoille jäille! Talvipilvien hajotessa on mukava 
ulkoilla vaikka koiran kanssa – me menetimme uskollisen koiraystävämme 15 vuotiaana vanhuu-
den tuomaan sairauteen. Lemmikistä on ikävä kyllä joskus luovuttava, mutta se kuuluu elämään!  

Mauri ja Silja
Piirikuvernööripari
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