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PIIRIKUVERNÖÖRIN HUHTIKUUN TIEDOTE 2019

Arvoisat G-piirin leijonat!

Huhtikuun tiedote tulee normaalia myöhemmin. Näin keväällä tehdään monia tärkeitä päätöksiä. 
Ihmisillä on moninaisia kiireitä, kenellä lapsen ylioppilasjuhlien järjestämistä, kenellä mökin 
käyttöön ottoa talven jäljiltä. Joku suunnittelee lomamatkaa, maanviljelijän mieli halajaa 
toukotöihin jne.

Me leijonat pidämme klubien ja piirien viimeisiä kokouksia – ainakin vuosikokouksia. Vuosikokous
lienee tärkein kokous, kun päätetään tiliasioista ja vastuuvapauksista. G-piirin vuosikokous pidettiin
13.4.2019 Mäntässä. Siitä suuret kiitokset järjestäjille. Kaikki toiminnot sujuivat moitteettomasti. 

Jossain palaverissa kuulin jonkun jäsenen toteavan, että näissä tiedotteissa on liikaa tekstiä – ei 
jaksa kuulemma lukea. Toteutan hänen toiveensa enkä tee pitkää kirjoitusta.

Piirihallituksen uusi kokoonpano on melko valmis, mutta 2VDG ja yksi aluepuheenjohtaja puuttuu. 
Toivonkin, että joku teistä arvon leijonista innostuisi näin aurinkoisena keväänä lähtemään mukaan 
kuvernöörin mielenkiintoiseen tehtävään. Siitä kyllä selviää – olenhan minäkin jo melkein 
selviytynyt!

Aluksi tehtävä tuntui hankalalta, kun ei vielä tiennyt kaikkea sisältöä. Asiaa kertyy kyllä runsaasti, 
mutta kaikki on voitettavissa, vaikka on tällainen peruslaiska kuten minä. Ulkomailla tapahtuva 
koulutus ja loppuhuipennuksena kansainvälisen uuden presidentin ensimmäinen tehtävä, 
piirikuvernöörien nimittäminen, on juhlallinen hetki.

Minulle tämän kevään kohokohdaksi muodostui Viron Lions Liiton (Eesti Lions Liit) vuosikokous, 
jossa minulla oli kunnia edustaa virallisesti Suomen Lions Liittoa. Puheenjohtaja Pirkko oli estynyt 
saapumaan tilaisuuteen. Meitä oli tasan neljä suomalaista mukana vuosikokouksessa ja -juhlassa. 
Reino Laine  A-piiristä ja minä puolisoinemme viihdyimme tilaisuuksissa hyvin.

Vuosikokous oli minuuttiaikataulutettu ja kuvernööri Arvi Perv huolehti, että aikataulu piti. Iltajuhla
oli virolaiseen tapaan iloinen, humoristinen, musiikkipitoinen, asiallinen. Sekaan mahtui myös 
illallinen ja kahvitus. Meidän suomalaisten lisäksi siellä oli kaksi pariskuntaa Saksasta.

Muuten meni kaikki hyvin, mutta minua harmitti kovin vaivaava nuha ja kova (allerginen)yskä. 
Puhetta pitäessäni jouduin yskimään tovin ja siksi lyhensin puheenvuoroani. Sain kyllä raikuvat 
aploodit viroksi pitämästäni puheesta, johon yritin sisällyttää pari hauskaa juttua Las Vegasista, 
jossa tapasin ensi kerran Arvi Pervin…

Seuraava tapahtuma piirin puitteissa on hallituksen vaihtokokous, johon en valitettavasti voi 
osallistua läheisen henkilön hautajaisten takia. ”Mutta ei sota yhtä miestä kaipaa.”

Kaikille oikein mukavaa kesän odotusta – kesä tulee, sateinen tai kuiva, kuka tietää, mutta sää 
jatkuu.
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