
MD  107-G piiri      DG Mauri Koskela 2018-2019   mauri.koskela@lions.fi   +358400560238

PIIRIKUVERNÖÖRIN TOUKO-KESÄKUUN TIEDOTE 2019

Arvoisat G-piirin leijonat!

Kesä on alkanut ja kuluva Leijonakausi lähestyy loppuaan. Kohta on kulunut vuosi Las Vegasin 
kansainvälisestä vuosikokouksesta. Edessä on vastaava tapahtuma Milanossa. Siellä uusi 
kansainvälinen presidentti nimittää ensi töikseen kaikki maailman uudet piirikuvernöörit. Näiden 
joukossa on myös meidän piirin Heikki Näsi. Tässä vaiheessa toivotamme DG-elekti Heikille hyvää
matkaa Milanoon. Sieltä palatessaan hän on DG eli piirikuvernööri.

Kulunut kausi on mielestäni sujunut rauhalliseen, perinteiseen tapaan. Uusi piirihallitus on saatu 
kokoon pientä poikkeusta lukuun ottamatta. Uskon, että 2VDG -tilanne ratkeaa viimeistään ensi 
vuoden alussa. On oletettavissa, että silloin löytyy pätevä ehdokas ja kuvernöörien sarja jatkuu…

Muutama hieno tapahtuma on saatu aikaan piirissämme. Matarassa järjestetty ”Puhtaat Vedet” 
tilaisuus kokosi salin täyteen innokkaita kuulijoita. Tilaisuudessa suunniteltiin ryhmätyönä uusi 
”vesiensuojeluklubi”, joka toteutuessaan olisi tosi hieno asia luonnon, erityisesti vesistön suojelun 
puolesta puhuja. Luonto ja sen suojelu ovat tärkeämpiä asioita, joita ei aina osata ymmärtää. 
Ilmaston muutos on tosiasia, vaikka jotkut muuta väittävätkin. Ilman puhdasta vettä ihminen ei 
kauan tule toimeen. Eräät tiedemiehet ovat ennustaneet, että vedestä käydään tulevaisuudessa 
samanlaisia taisteluita kuin öljystä. Vesi onkin jossain päin maailmaa jo öljyä kalliimpaa.

Jäsentilastot eivät osoita erityisen kauniita lukemia, mutta meitä ilahduttaa se, että Muurameen 
perustettiin uusi Leo-klubi, jossa on jo toistakymmentä jäsentä. Suomeen on kauden aikana saatu 
kuusi uutta Leo-klubia ja se kuulostaa hyvältä. Leot ovat nousemassa ja saamassa enemmän näky-
vyyttä.

Suomen Lions -liiton vuosikokous pidettiin Kalajoella 8.6.2019. Nyt onnistuivat äänestysjärjestelyt 
paremmin kuin Oulussa vuosi sitten. Teknisiä häiriöitä ei juuri ollut. Kokous sinänsä sujui selkeästi 
oman piirimme leijonan – Jari Rytkösen – kokeneella rutiinilla. Jossain vaiheessa osanottajia 
hieman huvitti se aktiivisuus, jota muutamat osanottajat osoittivat lukuisilla puheenvuoroillaan. 
Innostus puhumiseen, ehkä vähän oman minänkin esiin nostamiseen, oli havaittavissa. 
Puheenvuoroja oli niin paljon, että kokous venyi puolitoista tuntia kello 18.30 asti. Siitä seurasi, että
iltajuhla alkoi vastaavasti vasta 20.30. Kuitenkin kaikki olivat tyytyväisiä ja iloisella mielellä. 
Kokouksen järjestäjät onnistuivat tehtävässään hyvin.

Juhlan kuluessa Erkki Honkala toimi seremoniamestarina ja löi ritariksi kolme leijonaa, mm. liiton 
nykyisen puheenjohtaja Pirkko Vihavaisen puolison, Markun.
Uudeksi liiton puheenjohtajaksi valittiin ainoa ehdokas, Aarne Kivioja. Varapuheenjohtajaksi 
valittiin niin ikään ainoa ehdokas, Matti Reijonen.

ARS -juhlassa palkittiin kolme parasta piiriä adressien myynnistä. Hienoa oli vastaanottaa parhaan 
piirin palkinto eli ARS mitali yhdellä ruusukkeella. Tunnen kuitenkin, että piirin muut adressien 
myyjät ovat niitä, jotka ansaitsevat kiitoksen hyvästä myyntityöstä – en minä. Aarne Ritari 
Säätiön puheenjohtajana on kaudella toiminut G-piirin rahastonhoitaja   Erkki Iso-Markku.

Kesää vietetään toivottavasti rentouttavan loman tai muun rentouttavan puuhailun merkeissä. 



Syyskuussa alkavat taas uudet kierrokset klubeihin ja kuukausikokoukset. Joidenkin klubien 
hallitukset kokoontuvat jo elokuussakin. Näin ollen Leijona -pyörä pyörii koko ajan. Tulevalla 
kaudella astuu voimaan joitain muutoksia mm. liiton ”esikunnassa”. Tehtävänimikkeitä muuttuu, 
henkilöitäkin saattaa jäädä pois, mutta entisiä työntekijöitä myös säilyy, mutta eri nimikkeellä.

Suuri muutos on se, että liitto ei enää anna suoranaista neuvontaa klubeille, vaan neuvonta siirtyy 
piirien vastuulle. Tarvikehankintoihin tulee myös muutos, liitto ei jatkossa hoida ainakaan niin 
paljon tilauksia kuin tähän asti. Klubit tilaavat itse tarvikkeensa. Siitä tullee jonkinlainen ohjeistus. 
Jotkut tahot ovat tuoneet esille ajatuksen ettei koko liittoa tarvittaisi lainkaan. Toistaiseksi liitto 
kuitenkin vielä toimii.

Lokakuun alussa 3.-6.10.2019 järjestetään Tallinnassa suuri Eurooppa Foorumi. Sinne odotetaan 
usean tuhannen leijonan ja leon osanottoa. Suomesta on jo ilmoittautunut noin 100 osallistujaa. 
Liitän oheen Foorumin pääkoordinaattorin, Kalle Elsterin kirjeen, jossa kerrotaan yleisesti, mitä 
kokouspäivät sisältävät.

Suomessa Foorumin yhteyshenkilönä toimii Hannu Holopainen ja G-piirissä allekirjoittanut. 
Toivon, että useat meidänkin piirin jäsenet osallistuisivat ainakin johonkin tilaisuuteen. 
Tapahtumissa on luvattu suomenkielinen selostus. Foorumi on niin lähellä omaa maatamme ettei 
juuri lähemmäksi niitä saa, joten kannattaa varailla jo tässä vaiheessa majapaikka – syksyllä ne ovat
kortilla.

Kiitän sydämellisesti G-piirin piirihallitusta ja sen jäseniä sekä eri toimikuntien jäseniä hyvin 
hoidetusta kaudesta! Kiitokset kaikille klubeille ja niiden jäsenille siitä aherruksesta, jolla 
ylläpidätte klubinne elinvoimaisina. Kiitokset ansaitsevat myös leijonien puolisot ja perheet, jotka 
varmasti tukevat leijonatyötä!
Heittäytykää isäntäperheeksi nuorisoleirille Uuraisille saapuville nuorille. He tarvitsevat teidän 
tukea viikon tai kahden ajan!

Toivotan uudelle  piirihallitukselle ja kaikille toimikunnille, uusille klubihallituksille ja kaikille 
jäsenille ja heidän perheilleen uutta innokasta, palvelevaa, toiset huomioon ottavaa ja rakentavaa 
toimintakautta!

Mauri ja Silja
Piirikuvernööripari
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