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PIIRIKUVERNÖÖRIN KIRJE 4-2018-2019 

 
Hyvä Lion ja partneri, 
 
Olemme nyt tehneet töitä neljä kuukautta ja Joulurauha tuntuu tervetulleelta, kun voimme hellittää 
kaasujalkaa, pysähtyä, pohtia mitä olemme saaneet tehtyä asettamistamme tavoitteista ja miettiä mitä 
haluamme vielä tehdä kevään aikana. 
Toivon että otatte tilaisuudesta vaarin ja olette hieman itsekkäitä muutaman päivän. Ajatelkaa itseänne ja 
lähimmäisiänne.  Perhe ja ystävät unohtuvat helposti, kun haluaa tehdä niin paljon hyvää muille. 
 
”Ylävitonen” A-piirille 
Keskustelin aikaisemmin tänään ranskalaisen ystävän kanssa joka on ID elect ja hän onnitteli meitä ja totesi että 
olemme ainoa piiri Pohjoismaissa jolla tällä hetkellä on kasvua jäsenmäärässämme ja jolla on ollut sitä koko 
kauden ajan. Tällä hetkellä +11 jäsentä. 
En voi kun kehua uskomatonta piiriämme. Piirissämme valitseva ilo ja vauhti on melkein käsin kosketeltavaa oli 
sitten kyseessä keräykset, nuorisovaihto, koulutuspaikat jne. Olemme kärjessä kaikilla tasoilla. Tiedän että 
teette mahtavan työn klubeissanne, mutta minun täytyy myös kehua piirin toimihenkilöitä jotka uutterasti joka 
päivä, ympäri vuoden, työskentelevät  tavalla tai toisella Lion toiminnan kanssa. Mikä tiimi meillä on, toivon 
että jatkatte yhdessä heidän kanssaan samalla innolla ja intensiteetillä kun tähän saakka. Olen vakuuttunut että 
voimme näyttää koko maalle ja ympäröivälle maailmalle että kun on hauskaa ja työskentelee määrätietoisesti 
yhdessä, voi saavuutta melkein mitä tahansa. Muista että jokainen Lion auttaa jollain tavalla noin  60:tä ihmistä 
vuodessa, joten toivon että jatkatte uusien jäsenten hankkimisen tai mahdollisuuksia  uuden klubin 
perustamiseen. Voi ilolla kertoa että saamme uuden klubin Ahvenanmaalle tammikuussa jolla on 
gastronominen suuntaus. Meillä saattaa lisäksi olla yksi tai useampi  uusi klubi tulossa hienoon piiriimme. 
 
Lionstalo 
Vaikkakin meillä on piirissä uskomaton meno samaa ei voi sanoa kansallisesta tasosta. Niin kuin moni on 
varmasti kuullut, meillä on tulehtunut tilanne koskien liiton taloa Malmilla ja sen mahdollista myyntiä. On 
syntynyt tilanne, jossa on kaksi rintamaa ja paljon energiaa ja aikaa on mennyt tähän riitaan, joka vain kiihtyy. 
Voimme vain toivoa, että joulurauha johtaa siihen, että riitapukarit saavat aikaa miettiä tekemisiään ja Lion 
etiikkaa ja tarkoitusta. Minulle tulle tästä mieleen seuraavat osa-alueet: 
-  edistää hyvää yhteiskuntailmapiiriä  
-  luoda jäsenten kesken hyvät ystävyyssuhteet, yhteishenkeä ja molemminpuolista ymmärrystä 
-  olla lojaali kanssaihmisiä kohtaan ja rehellinen itselleen 
-  ole arvostelussasi positiivinen ja kehuissa antelias. 
Vauhtisokeudessa unohtuu joskus oleellinen mutta toivokaamme että joulurauha avaa mahdollisuuden 
molemminpuoliselle ymmärrykselle, kunnioitukselle ja sopuun asiassa. 
 
Toivotan teille kaikille oikein Hyvää Uutta Vuotta! 
Toivon että luette myös kuukauden PK ekstran tämän jälkeen, jossa aiheena on ” mitä on Lions” 
 
Muistakaa pitää hauskaa yhdessä! 
 
Piirikuvernööri 
Björn Hägerstrand 
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