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Maaliskuinen tervehdys, K-piirin Leijonat ja 
puolisot 
Punainen Sulka – keräys avattiin virallisesti lauantaina 19.3.2016 Tampereella, Tampere talossa. Läsnä oli noin 
700 lionia ja puolisoa ympäri Suomen. Ohjelma oli vaikuttava monine esiintyjineen, etunenässä sulka-
lähettiläämme Juha Tapio.  Piiristämme palkittiin vain yksi klubi pikastarttiklubina, LC Varkaus/Justiina. Kiitos, 
että piditte K-piirin lippua korkealla 

Avajaisjuhlan jälkeisessä Aarne Ritari - juhlassa lyötiin ritareiksi 35 lionia, joista kaksi K-piiristä. K-piiri oli 
muutenkin hyvin edustettuna tilaisuudessa, sillä meitä oli 40 ja olimme kaukaisimmat piirin järjestämällä 
yhteiskuljetuksella tulleet.

Juha Tapion konsertti 3.12.2016

Sulkalähettiläämme Juha Tapio järjestää kiertueensa päätöskonsertin 3.12.2016 Hartwall Areenalla 
Helsingissä. Leijonille on varattu 5.000 lippua, joista Punainen Sulka – keräykseen Juha Tapio lahjoittaa viisi 
euroa lipulta eli 25.000 euroa. Yhteistyökumppaneiltaan hän toivoo saavansa samanmoisen summan 
keräykseen.

Kaikki 5.000 lippua on jo klubien varaamia, mutta ei välttämättä vielä eteenpäin myytyjä. Liiton sivuille 
Jäsenille osioon tulee luettelo klubeista, jotka ovat lippuja hankkineet. K-piirillä ei ole tarkoitus hankkia lippuja,
eikä järjestää matkaa, mutta mikäli joku klubi niitä hankkii merkittävämmän määrän, lippuja voi markkinoida 
piirimme kotisivuilla.

Missä piirimme 100. uusi jäsen tällä kaudella?

Olemme saaneet tällä kaudella jo 86 uutta jäsentä, mutta valitettavasti myös 85 jäsentä on jättänyt Lions-
toiminnan syystä tai toisesta. Eräät klubit ovat olleet jäsenhankinnassa erityisen aktiivisia. LC 
Varkaus/Koskenniemi johtaa vielä kisaa kuudella uudella jäsenellä. LC Pielavesi/Lepikko, LC Karttula ja LC 
Kuopio ovat hankkineet neljä uutta jäsentä.

Koska tavoitteemme tälle kaudelle oli saada 100 uutta jäsentä, julistan pienen kisan. Se klubi ja se kummi, joka 
hankkii piirimme sadannen jäsenen, tulee palkituksi elokuussa seuraavan kauden avajaistilaisuudessa. 

Silmälasikeräys loppusuoralla

www.lions.fi



Piirimme 59 klubista 20 ilmoittautui piirin silmälasikeräykseen. Jotkut klubit ovat jo keräyksen päättäneet ja 
loput päättävät kuluvan kuun lopussa. Muutama ohje Ritvalta vielä tässä vaiheessa.

Silmälasit pakataan tukeviin pahvilaatikoihin, joita saa maksutta kauppaliikkeistä. Käykää keskustelemassa 
liikkeiden kanssa hyvissä ajoin, että säästävät laatikoita teitä varten. Pakatkaa silmälasit laatikoihin siten, että 
kerros silmälaseja ja päälle vanhoja sanomalehtiä ja taas kerros silmälaseja. Sulkekaa laatikot huolella esim. 
pakkausteipillä.

Lähetysosoite löytyy sekä Liiton että piirin kotisivuilta. Kannattaa käyttää lähetykseen Matkahuoltoa, se 
todettiin edullisemmaksi kuljetusreitiksi kuin Posti. 

Keräyksen päätyttyä lähettäkää välittömästi Ritvalle tieto kerättyjen lasien määrästä ja keräykseen 
osallistuneista klubeista, mikäli klubit ovat hoitaneet keräystä yhteistyössä. Näin saamme kokonaisluvun, joka 
tulee näkymään mm. piirin toimintakertomuksessa. Muistakaa myös raportoida MyLCIhin. Aktiviteettihan 
kohdistuu yhteen Lions-järjestön 100-vuotisteemoista; näkökyky. Jokaiset lasit on yksi palveltu ihminen. 
Keräykseen käytettyjä työtunteja ei tarvitse ilmoittaa.

Tahko kutsuu piirin vuosikokoustapahtumaan

Olemme tehneet sellaisen ’kattauksen’ Tahkolle, että ’oksat pois’. Uskon, että juhlapuhujamme IPCC (vapaasti 
suomennettuna: äskettäin puheenjohtajana toiminut) Tuomo Holopainen ja vaimonsa Kaija tulevat 
hämmästymään. Olen nimittäin tietoinen N-piirin piirikokoustapahtuman ohjelmasta, jossa Tuomo myös toimii
juhlapuhujana päiväjuhlassa. Ei mitään jakoa, mikäli meillä olisi kilpailu piirikokoustapahtumien kesken.

Ilokseni olen ensimmäisistä ilmoittautumisista huomannut, että useimmat ovat jäämässä myös iltajuhlaan. Se 
on hienoa. Nimenomaan iltajuhlaan olemme panostaneet. Vetonaulanahan on viihteen sekatyömies, Shit Up – 
koomikko ja Nilsiän lahja maailmalle, Antti Heikkinen. Hänen yhdessä vaimonsa kanssa esittämä, vain tätä 
tilaisuutta varten rakennettu ’pläjäys’, tulee taatusti jäämään kaikkien läsnä olevien mieleen. Iltajuhlassa 
esiintyvät myös Nilsiän senioritanssijat ja piirin karaoke-mestarit ja luonnollisesti myös osanottajat pääsevät 
tanssimaan.

Hopi, hopi! Nyt ilmoittautumaan. Ilmoittautumislomake ja ohjeet löytyvät piirin kotisivuilta. Jokainen voi 
ilmoittautua ihan itse. Klubit saattavat ilmoittaa viralliset edustajansa, joten tarkistakaapa tilanne klubinne 
sihteeriltä, jos olette virallinen edustaja.

Tarkennuksena pukukoodiin, että ne jotka haluavat juhlan luonteen huomioiden käyttää smokkia, sekin on 
sallittua. Eikä ansiomerkkejä rintapielessä katsota ’pahalla silmällä’. Muistakaa myös tuoda klubinne lippu 
paikalle. Vuosiin ei klubin lippuja ole esitelty piirin vuosikokouksissa. 

Karaokekisasta vielä sellainen lisäys, että sarjat ovat erikseen naisille ja miehille. Ohessa varsinaisen 
piirikokouksen asialista. Pyydän jo nyt virallisia edustajia miettimään, onko äänestykset piirikuvernööri- ja 
varapiirikuvernööriehdokkaista tarpeen, koska kuhunkin virkaan on vain yksi ehdokas. Laskujemme mukaan 
säästäisimme aikaa noin puoli tuntia, mikäli äänestystä ei suoriteta ’pitkän kaavan’ mukaan.

Kevättä ilmassa



Pääsiäinen on varma kevään merkki. Samoin piirin vuosikokoustapahtuma. Eli keväässä ollaan. Nämä mietteet 
laadin tarkoituksella näin pääsiäisen alla voidaksemme toivottaa Ritvan kanssa jokaiselle K-piirin Leijonalle ja 
puolisolle Iloista pääsiäistä ja aurinkoisia kelejä kohti piirin vuosikokoustapahtumaa. Toivomme, että klubien
sihteerit lähettävät nämä mietteet kaikille klubiensa jäsenille välittömästi, jotta toivotuksemme saavuttavat 
kaikki piirin Lions-perheet ennen pääsiäistä.

Terveisin
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