Lionskauden vaihtuessa
Piirikuvernöörin näkövinkkelistä muistoihin siirtyvän leijonavuoden
aika oli melkoista draaman kaarta. Kaikkea vapaaehtoistoimintaa
rajasivat maailmanlaajuisen tautipandemian poikkeusolot.
Kuvernöörin tehtäviin valmentavat opinnot siirrettiin verkkoon ja
muuttuivat kotiopiskeluksi. Kansainväliset tapaamiset peruuntuivat,
mukaan lukien Montrealiin suunniteltu viime kesän järjestön
maailmankokous. Tuli puutteita kokemuksiin ja eväisiin nyt päättyvän
kauden tehtävien hoitamisessa. Mutta kertyi siinä järjestölle
säästöjäkin. Myös kotimaassa tapaamiset kasvotusten olivat ”kortilla”.
Ennen tietokoneiden aikaa koulut käyneelle ja pääosan työurastakin
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ilman älylaitteita tehneelle hyppy nykyaikaan on ollut raju. Suorastaan ihme, että te klubeissa saitte
pandemiasta huolimatta vierailuihimme järjestettyä lähes poikkeuksetta tapaamiset kasvotusten.
Kuvastaa klubien lionien kovaa halua tavata, kun se terveysturvallisuuden rajoissa suinkin oli
mahdollista. Vierailuista tuli terveisinä, että kehittävä kanssakäynti tarvitsee myös lähitapaamisia.
Uuteen normaaliin aikaan palatessa tuo on hyvä muistaa. Monet valmennukset ja kokoukset
soveltuvat jatkossakin verkkotapahtumiksi, mutta otetaan taas tavaksi nähdä toisiamme silloin
tällöin myös kasvotusten. Järjestön kansainvälinen presidentti Douglas X Alexander kertoi hänkin
Lions-liiton vuosikokouksessa Kouvolassa vieraillessaan myönteisesti tapaamisista kenttäväen
kanssa. Pidän tärkeänä, että myös tänne pohjan perukoille kutsutaan vieraita ja itse osallistutaan
kauempanakin oleviin tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.
Lämmin kiitos kauden 2021-2022 piirin alueen upeille leijonatyön tekijöille! Usein kauden
päättyessä muistetaan menneitä ja tapaillaan uusia eväitä
alkavalle kaudelle. Tällä kertaa saimme sovitella kaudella
monin tavoin askelmerkkejä tulevaankin leijonatyöhön.
Haasteita on, niihin haetaan nyt uusia vastauksia.
Erityiskiitokset piirin tulevaisuustyön vetäjille ja suunnan
näyttäjille Susanna Saranlinnalle, uuden kauden
piirikuvernöörikolmikolle Eijalle, Sannalle ja Jarille. Teidän
ja muiden piirin eri tehtäviin lupautuneella ja valitulla
joukolla tulee takuulla paljon hyvää leijonatyötä ja
saadaan tuettua aktiivisesti klubien toiminnan

Kiimingin vuosikokouksessa 23.4.2022 valittu kuvernöörikolmikko:
Eija Tuomaala DGe, Sanna Loukkola 1.VDG ja Jari Ruuska 2.VDG.

kehittämistä. Onkin hyvä tiedostaa, että tavoitteisiin pääsyyn vetäjät tarvitsevat kaikkien meidän
piirin alueen lionien tukea ja kannustamista. Myös uudet ideat ja kehittämisehdotukset ja miksei
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väliin rakentava kritiikkikin on toivottavaa. Ilman kentällä tehtävää toimintaa kehitys tuppaa
pysähtymään.
Viestinnän ja klubikäyntien perusteella voin tyytyväisenä todeta, että kokonaisuutena klubien
palvelutyö piirin alueella on kauden aikana pysynyt monipuolisena. Poikkeusolot ovat toki
hankaloittaneet tai estäneet monia aktiviteetteja, mutta hyvin on löydetty uusiakin tapoja palvella.
Tauon jälkeen yleisö on löytänyt tilaisuuksiin ja uskaltanut taas tulla tapahtumiin. Tapahtumissa on
huomioitu hyvin myös terveysturvallisuutta. Osa varotoimista kannattaa säilyttää jatkossakin.
Palvelujen tapaan varainhankinta ja sitä kautta avustustoiminta ovat kärsineet nekin
poikkeusolojen edellyttämistä varotoimista. Monet perinteiset varainhankintamuodot ovat olleet
hankalia tai mahdottomiakin järjestää. Vaikeudet ovat koetelleet kovasti jäsenistöä ja klubeja.
Onneksi useat klubit ovat ottaneet vastareaktiona luovasti käyttöön uusia tapoja. Riveihin on saatu
muutamissa klubeissa monta uutta jäsentäkin. Esimerkin kannustamana kehotan rohkeasti
kysymään uusia jäseniä mukaan toimintaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa!
Lions-järjestön toiminnan ytimessä ovat paikallisesti, rajatuilla alueilla toimivat klubit ja niissä
tekevät lionit. Palvelut ja varainhankinta kohdistuvat pääasiassa lähiympäristöön. Klubien
yhteistyön kautta toiminta-aluetta on hienosti laajennettu perinteisestä. Osa klubeista on hakenut ja
saanut hankekohtaisia avustuksia myös kauempaa. Piirin klubeista monien osallistuminen
kansainväliseen palvelutyöhön ja avustustoimintaan näytti kuvernöörikauteni aikana hiipuvan
kovasti. Iso osa piirimme klubeista ei syystä tai toisesta ole pitkään aikaan lainkaan osallistunut
kansainväliseen avustustoimintaan. Onneksi loppukaudesta tilanne alkoi muuttua. Merkittävin
kannuste tähän on ollut Ukrainan sota ja siitä johtunut vaikea pakolaistilanne ja suuri avun tarve.
Piirin alueella useat klubit ovat nyt antaneet pakolaisasiassa huomattavia summia avustuksena
järjestön LCIF:n tai muiden avustusjärjestöjen kautta. Siitä lämmin kiitos! Tuli taas hienosti
todetuksi: ”Missä avun tarve – siellä lion”!
Tämän kauteni viimeisen piirikuvernöörikirjeen kautta toivotan
kaikille hyvää kesää! Vaiherikkaan ja antoisan kuvernööriajan
jälkeenkin leijonatyö jatkuu. Menestystä uudelle kaudelle
kaikkiin I-piirin klubeihin ja leijonille sekä tsemppiä myös piirin
tehtävissä tulevina kausina toimiville!
Vesa Ojanperä, piirikuvernööri 2021-2022

Kauden päättyessä erityiskiitokset puoliso Marjalle!

JK. Muistakaa klubeissakin palkita onnistumisia, mm. hakea pressoille 100 %:n tunnustuksia!
I-piirin vaihtotilaisuus on la 23.7. ja syysjuhla palkitsemisin la 17.9. (kts. piirin sivut)
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