
Pirkon pohdintoja kansainvälisestä lionstoiminnasta 

 

Ulla Karppisen kauniista pyynnöstä kirjoitan I-piirin julkaisuun muutamia ajatuksia, huomioita ja 

kokemuksia kansainvälisessä hallituksessa toimimisesta. Olisi paljonkin kerrottavaa, mutta kukaan ei 

jaksaisi lukea. 

Ensinnäkin maailma on aika paljon avarampi kuin Juva, Suomi, Pohjoismaat tai Eurooppa. Siitä tuli ajatus 

rohkaisuksi meille kaikille: Kurkistetaan oman ympyrän ulkopuolelle. Sielläkin on elämää, jotain samaa ja 

jotain erilaista kuin minun omassa pienessä pilttuussani. Meitä kaikkia yhdistää leijonan palvelumieli ja -

sydän. Silloin on turvallista tutustua naapureihin, mitä ja miten he toimivat ja ajattelevat. 

Palveluaktiviteettitoimikunnassa, jossa myös toimin, muut jäsenet ovat Intiasta, Koreasta ja USA:sta. 

Tarpeet meidän maissamme poikkeavat toisistaan. Kulttuuriympäristöt ja tulokulmat ovat erilaiset. 

Toimintatavat monessa kohtaa samoin. Mielenkiintoista eikö totta?  

Tekemistä on paljon, tekstejä luettavana, kokouksia myös netissä fyysisten kokousten välissä. Vaikka 

toimikuntani on Palveluaktiviteetit, käyn läpi myös kaikkien muiden toimikuntien asioita. Totta kai seuraan 

myös varsinkin kotimaan ja pohjoismaiden leijonien toimintaa ja autan, missä voin.  

Hyvän Päivää Minnesotassa 

Lokakuun alussa Minneapoliksessa olleiden kansainvälisen hallituksen kokouspäivien jälkeen myös 

puolisoni Markku ja minä osallistuimme Duluthissa palveluprojekteihin ja tutustuimme toisiin erilaisten 

tapahtumien kautta. Olimme muun muassa jakamassa asunnottomille ja vähävaraisille ihmisille talvea 

varten lämmintä vaatetta muuta tarpeellista, joita oli lahjoitettu heitä varten. Kuinka kiitollisia nuo ihmiset 

olivat!  

Lake Superiorin rannalla sijaitsevan Duluthin seudulla on monella suomalaiset sukujuuret. Kartalta löytyy 

myös kylä nimeltä Finland. Myös Vietnamin sodan muistomerkistä löytyy ainakin kymmenen suomalaisiin 

juuriin viittaavaa sukunimeä.  

Puhutaan paljon moninaisuudesta ja monipuolisuudesta. Olin aika ylpeä Markusta ja itsestäni, että saimme 

napakympit kirveenheittokilpailussa. Jotain hyötyä luonnon keskellä asumisesta ja polttopuiden 

pilkkomisesta! Jos klubissa nyt ei kirveenheittotaidoista kovin paljon hyötyä olekaan, niin jäsenistön kaikista 

monipuolisista taidoista ja kiinnostuksen kohteista sitäkin enemmän. Voimme oppia toisiltamme ja voimme 

palvella monilla erilaisilla tavoilla.  

Europa Forumeissa 

Me kuusi eurooppalaista kansainvälistä johtajaa osallistumme Eurooppa Forumiin ja neuvoston kokouksiin. 

Tällä kertaa se oli Zagrebissa ja ensi lokakuun lopussa Itävallan Klagenfurtissa. Forumeissa on paljon 

seminaareja ja työpajoja, ja varmasti löytyy jokaiselle jotakin mielenkiintoista ja hyödyllistä. Kannattaa 

osallistua ja tuoda uusia ajatuksia omaan klubiin ja piiriin. Miten olisi klubin tai miksei piirin yhteinen 

syysretki? 

Pönöttäjiäkö? 

Meitä leijonia pidetään helposti pönöttäjinä ja turhan tärkeinä. Totta kai on arvokkaita tilaisuuksia, joissa 

tulee käyttäytyä etiketin mukaan, mutta myös ne tilanteet voivat olla lämminhenkisiä ja useimmiten myös 

iloisia.  



Ullan pyyntöön kokemusten kertomisesta voin lopuksi todeta, että heittäytyminen erilaisiin tilanteisiin ja 

vaikka leikkimielisiin joukkuekilpailuihin on erinomainen tilaisuus tutustua ihmisiin. Yhteishenki tiivistyy ja 

varmasti auttaa myös asia-asioiden hoitamisessa. Unohdetaan turha pönötys ja annetaan ilon näkyä! 


