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Iloista Vappua, K-piirin Leijonat ja puolisot 
Vaikka piirin vuosikokoustapahtuma on jo takanapäin, kautta on vielä jäljellä kaksi kuukautta. Monilla klubeilla 
esimerkiksi Vappuun liittyy monenlaisia aktiviteetteja, ainakin lämpötilaveikkauksia. Kevät on muutoinkin 
aktiivista aikaa stipendeineen ja kauden päättäjäisineen.

K-piirin vuosikokoustapahtuma - yleisömenestys

K-piirin vuosikokoustapahtuma viime lauantaina oli yleisömenestys. Tapahtumaan osallistui yli 200 Leijonaa ja 
puolisoa. Yleisömäärällä mitattuna se oli Suomen Lions-liiton 14:sta piirin vuosikokoustapahtumasta 
ylivoimaisesti suurin. Kiitos teille, jotka olitte paikalla, ja teille, jotka ette olleet paikalla, voin kertoa, että jäitte
paljosta paitsi.

Kun Lion Jukka Parviainen (LC Nilsiä/Syvärinseutu) pääsi juontajana ääneen vuosijuhlan alussa, hän pisti 
’vuosikokousjunan’ sellaisille raiteille, että lupsakkuus, huumori ja hyvä mieli ympäröivät tuota ’junaa’ 
pääteasemalle saakka. Myös vuosikokouksesta tuli hauska. Minunkin sanomani, joka taatusti en ole 
’huumormiehii’, ymmärrettiin paikka paikoin huumorina.

Vuosijuhlassa palkittiin kauden 2014-2015 100 %:n presidentit, järjestön 100-vuotisjuhlan teemoihin (nuoriso, 
ympäristö, nälän torjunta ja näkökyky) osallistuneet klubit, joista LC Iisalmi/Yläsavottaret ja LC 
Siilinjärvi/Sandels olivat osallistuneet kolmeen eri teemaan.  Punainen Sulka keräyksen pikastarttiklubeina 
palkittiin LC Kuopio/Päiväranta ja LC Varkaus/Justiina. Samoin palkittiin rauhanjulistekilpailun voittaja Venla 
Argillander Virtasalmelta ja Savon Leijona – lehden parhaana mainoshankkija LC Iisalmi/Yläsavottaret.

Vuosikokouksessa vähemmän kiinnostavien asioiden ohella valittiin tulevaksi kuvernööritiimiksi Reijo Lyttinen 
(LC Kuopio/Päiväranta) 1.VDG:stä piirikuvernööriksi, Tuula Väätäinen (LC Varkaus/Justiina) 2.VDG:stä 1.VDG:ksi
ja DC Ritva Korolainen (LC Iisalmi/Yläsavottaret) 2.VDG:ksi. 

Nuorisoleirin tukimaksuksi (Savon Leijona – lehden ilmoitusmaksu) vahvistettiin yksimielisesti 150 euroa/klubi. 
Klubi voi välttää maksun hankkimalla lehteen vastaavalla summalla ilmoituksia.

Vuosikokouksessa palkittiin K-piirin Vuoden Klubina LC Karttula, jolla erityisenä ansiona oli kymmenen uuden 
jäsenen ottaminen kuluvalla kaudella. Lisäksi palkittiin 11 Leijonaa yhden ruusukkeen ansiomerkillä sekä 12 
Leijonaa piirikuvernöörin tunnustuspalkinnolla. Myös allekirjoittanut sai vastaanottaa yhden ruusukkeen 
ansiomerkin ja Ritva puolisoansiomerkin Lions-liiton puheenjohtajan myöntämänä.
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Vielä iltajuhlassakin Leijonia ja puolisoita oli yli 130. Sekin ylivoimaisesti suurin yleisömäärä piirien iltajuhlissa. 
Osalla piireistä ei iltajuhlaa ole lainkaan. Iltajuhlan vetonauloina toimivat Nilsiän Senioritanssijat sekä viihteen 
monitoimimies Antti Heikkinen. Viimeksi mainittu nauratti läsnäolijoita tavalla, joka ei jättänyt ketään 
kylmäksi. Antin huumoripläjäys oli kuin pisteenä I:n päälle hienolle vuosikokouspäivälle.
 

100 %:n presidentin ansiomerkin myöntämisperusteet

Piirikokouksessa tuli kyselyjä, millä perusteella 100 %:n presidentin ansiomerkit myönnetään. Siksi ohessa 
ansiomerkin myöntämisperusteet, jotta klubit voivat vielä ennen kauden loppua suorittaa mahdollisia 
toimenpiteitä, jotka ovat ansiomerkin myöntämisen edellytyksinä. Lomake löytyy myös Liiton sivuilta 
Jäsenille > Lionstoiminnan ohjeita > Kotimainen 100 prosentin presidentin ansiomerkin esitys. Lomake näyttää 
olevan ’vanhaa mallia’, mutta älkää antako sen häiritä. Esitys lähetetään allekirjoittaneelle kauden päätyttyä ja 
viimeistää 15.9.2016 mennessä.

Kuka on piirimme 100. uusi jäsen tällä kaudella?

Olemme saaneet tällä kaudella jo 94 uutta jäsentä, mutta valitettavasti 94 jäsentä on jättänyt Lions-toiminnan 
syystä tai toisesta. Eräät klubit ovat olleet jäsenhankinnassa erityisen aktiivisia. LC Karttula yhdeksällä uudella 
jäsenellä ja yhdellä ’paluumuuttajalla’ johtaa kisaa, mutta myös LC Varkaus/Koskenniemi yhdeksällä uudella 
jäsenellä on upeasti kasvattanut palveluvoimaansa. 

Vaikka kausi on jo lopuillaan, toivoisin teiltä pientä pinnistystä jäsenhankinnan suhteen. Tiedän, että ainakin 
kolme uutta jäsentä on vielä tulossa tälle kaudelle, mutta silti puuttuu vielä kolme jäsentä sadasta. Siispä pieni 
rypistys jäsenhankintaan. 

Samalla tavoin kuin palkitsin klubien ansiokkaita jäsenhankkijoita piirikokouksessa, palkitsen myös 
sadannen uuden jäsenen hankkijan ja hänen klubinsa sopivassa tilaisuudessa. NYT työhön, toimeen, 
tarttumaan.

Uudet klubivirkailijat välittömästi rekistereihin

Klubin sihteerin tulee välittömästi päivittää tulevan kauden klubivirkailijat sekä MyLCI:hin että Lions-liiton 
jäsenrekisteriin. Ohessa on piirin MyLCI – vastaavan Keijo Happosen muistilista klubisihteereille.

Silmälasikeräys onnistui – toimitus kohteeseen ontuu

Piirimme 59 klubista 25 osallistui piirin silmälasikeräykseen ja ne keräsivät yhteensä 18.338 silmä- ja 
aurinkolasit. Tulos oli kerta kaikkiaan mahtava. Liitteenä on lista klubeista, jotka osallistuivat keräykseen ja 
kunkin saavuttama tulos. Iisalmessa ja Suonenjoella keräyksen tulos on klubien yhteistulos. Piirin 
keräysvastaava Ritva haluaa kiittää kaikkia keräyksessä mukana olleita klubeja, Leijonia ja puolisoita.

Valitettavasti lasien toimittamisessa Sri Lankaan on ongelmia. Ongelmat olivat Lions-liiton tiedossa jo 
joulukuussa, mutta ongelmista ei tiedotettu kentälle. Mikäli olisimme tienneet ongelmista, olisimme voineet 
jättää keräyksen suorittamatta. Toisaalta ajatelkaamme positiivisesti. Keräys oli joka tapauksessa eräänlainen 
jätekeräys.



Suomen Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokkaat

Minulta on usealta taholta kysytty mielipidettä Suomen Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokkaista. Olen aina 
kertonut mielipiteeni ja sen myös perustellut. Kuten jokainen ymmärtää, se on vain minun mielipiteeni ja 
perustuu minun käsitykseeni parhaasta varapuheenjohtajaehdokkaasta Liiton tämänhetkisessä tilanteessa.

Koska Liiton varapuheenjohtajan persoonalla on merkitystä, ajattelin kertoa mielipiteeni tiedoksi kaikille K-
piirin Leijonille ja puolisoille. Taustaksi voin kertoa, että meidän Lions-liittomme tarvitsee ensisijaisesti Liiton 
taloudellisesta tilanteesta johtuen, jämäkän varapuheenjohtajan (tulevan puheenjohtajan), joka tuntee ja 
ymmärtää tilanteen.

Olemme tämän kauden kuvernöörineuvostossa joutuneet tekemään ikäviä päätöksiä, ensisijaisesti Liiton 
talouden suhteen.  Näitä päätöksiä on ollut tekemässä DG Erkki Voutilainen, jonka tunnen kolmen vuoden 
ajalta. Minun mielestäni hän on paras ehdokas varapuheenjohtajaksi. Hän tietää tilanteen, hän on sitoutunut 
jatkamaan siitä, mihin tämä kausi päättyy Liiton talouden kohentamisen suhteen.

Rehellisyyden nimissä on todettava, että en tunne lainkaan varapuheenjohtajaehdokas PDG Erkki Honkalaa. 
GMT Jukka Kärkkäisen olen tuntenut noin kaksi vuotta. Kuten sanottua, tämä on vain minun mielipiteeni 
ajatellen Suomen Lions-liiton tulevaisuutta.

Vappua odotellessa

Vappu on jo ovella. Jäät järvessä ovat lähtötunnelmissa. Toivotamme Ritvan kanssa jokaiselle K-piirin Leijonalle
ja puolisolle Iloista Vappua. Toivomme, että klubien sihteerit lähettävät nämä mietteet kaikille klubiensa 
jäsenille välittömästi, jotta toivotuksemme saavuttavat kaikki piirin Lions-perheet ennen Vappua.
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