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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 2/2017–2018 
 
Hei piirimme Leijonat ja puolisot!  
 
Olen iloinen, kun saan aloittaa toimintakauden Teidän kanssanne. Kiitos siitä, että olet 
avannut tämän kirjeen. Niin kuin arvaat, minulla on paljon ajankohtaisia asioita 
sydämelläni. Lions-työssä on aina haasteita, mutta selviämme niistä yhdessä. 
Seuraavana on lista asioista, jotka tällä hetkellä ovat ajankohtaisia. 
 

Jäsenasiat  
Piirissämme oli kauden vaihtuessa 58 klubia ja 1519 jäsentä. Jäsenmäärä väheni -30  
jäsenellä. Tavoitteena tälle kaudelle on saada 100 uutta jäsentä ja seuraavan kauden 
vaihtuessa olisimme plussalla +5 jäsentä. Tässä on haastetta. Jäsenmäärän saamme 
säilymään ja lisääntymään vain sillä, että kaikki klubit keskittyvät kehittämään toimintaa 
entistä vetovoimaisemmaksi ja kiinnostavammaksi.  
 

Jäsen- ja aktiviteetti-ilmoitukset  
Tavoitteeni on, että K-piiri on 100 %:n piiri. Näin se onnistuu: 
1. klubit tekevät jäsenilmoituksen joka kuukausi, vaikkei muutoksia ole  
2. klubit kirjaavat aktiviteetit ajallaan  
3. klubit kirjaavat jäsenten läsnäolot kokouksissa listaan, joka löytyy K-piirin nettisivuilta 
kohdasta ”Piirin palvelutarjotin”. Sieltä löytyy muutakin materiaalia.  
 

Rauhanjulistekilpailu   
Rauhanjulistekilpailun järjestäminen on ollut erinomainen lasten rauhankasvatuksen 
väline jo 30 vuoden ajan. Kauden 2017–2018 rauhanjulistekilpailun teema on Rauhan 
tulevaisuus. Toivon, että mahdollisimman moni klubi ottaa tämän aktiviteetikseen.  
Valmiit työt pitää toimittaa piirikuvernöörille 15.11.2017 mennessä, jotta ne ehtivät 
kilpailuun mukaan.  
 

Nuorisoarpajaiset 
Tahdon, että piirimme on tässä asiassa kärkisijoilla. Voimme olla, jos yhdessä 
päätämme, ettemme palauta yhtään arpaa. Arpoja tulee klubille sen verran kun on 
jäseniä. Jos emme osta niitä itse, voimme myydä ulkopuolisille. Arpoja voi myös antaa 
arpajaisvoittoina ja vaikka joululahjoina. Rahat arvoista käytetään nuorison hyväksi. 
Meillä on ensi kesänä nuorisoleiri Rautavaaralla ja voimme saada avustusta kuluihin 
nuorisoarparahoista.  

 



 

 

Quest-koulutus 
Liikuntaseuroille tarkoitettu kurssi pidetään 7.11.2017 ja 15.11.2017 sekä peruskurssi  
22.2.–23.2.2018, molemmat Kuopiossa.  
 

Leijonatoiminta 100 vuotta ja 100-vuotisjuhlan perintöprojektit 
Leijonatoiminta 100 vuotta - teemat ovat nuoriso, näkökyky, nälkä, ympäristö ja uusina 
diabetes ja lapsuusiän syöpä. 
Leijonatoiminnan 100-vuotisjuhlia on jo järjestetty, mutta juhlakausi jatkuu kesäkuuhun 
2018. Vielä ehtii mukaan.  
100-vuotisjuhlan perintöprojektien tekemiseen on aikaa 30.6.2018 saakka. Monet klubit 
ovat tähän jo osallistuneet ja saaneet paljon näkyvyyttä.  
 

Punainen Sulka  
Tiedotteita on tullut kiitettävästi. Tilitykset on pitänyt hoitaa 31.7.2017 mennessä ja nyt 
voi hakea 25 % keräämästään summasta oman paikkakunnan kohteeseen 31.10.2017 
mennessä. Ohjeet tästä ovat tulleet klubeille.  
 

Hyvän päivä  
Valtakunnallinen Hyvän päivän juhla pidetään Sibeliustalolla Lahdessa 8.10.2017 klo 
13.00 alkaen. Tämä on samalla Punaisen Sulan päätöstilaisuus.  
Tarkoituksena on, että Hyvän päivänä klubit olisivat näkyvillä ja järjestäisivät esim. 
palveluaktiviteetteja.  
 

Viestintä  
K-piirin sivuja uudistetaan ja päivitetään tavoitteena selkeys ja ajankohtaisuus. Jäsenten 
ja erityisesti klubivirkailijoiden on syytä seurata säännöllisesti piirin www-sivuja, jossa 
on ajankohtaista tietoa. Lähettäkää sivuille tietoja ja kuvia klubinne toiminnasta ja 
tilaisuuksista piirin webmasterille Hannu Nymanille. Jos klubillasi ei ole kotisivuja, ota 
yhteys Hannuun niin asia voidaan hoitaa kuntoon.  
 

Piirin vuosikokouksen 21.4.2018 pitopaikka avoinna   
Piirin seuraava vuosikokous on 21.4.2018. Pitopaikka on klubien haettavana. 
Tilaisuuteen osallistuu n. 100 henkilöä päivällä ja iltajuhlaan ehkä hieman vähemmän. 
Majoitustiloja tarvitaan iltajuhlaan osallistujille. Ilmoitukset voi lähettää minulle 
15.11.2017 mennessä. Piirihallitus päättää asiasta kokouksessaan 30.11.2017.  
Kiertopalkinto, hieno Leijonapatsas on tällä hetkellä LC Nilsiä/Syvärinseudun hoivissa 
odottamassa seuraavaa kotia.  
 

Piirin toimikauden aloitustilaisuus la 26.8.2017  
Pohjois-Savon kansanopistolla Kuopiossa. Vuosikirjoja jaetaan klubeille 70 % 
jäsenmäärästä ja ne jaetaan tässä tilaisuudessa.  
 



 

 

Valmennusta on presidenteille, sihteereille, rahastonhoitajille sekä alueiden- ja lohkojen 
puheenjohtajille. Kutsu heille tulee erikseen.  
 
Tätä kirjoittaessa päivä on sateinen, mutta toivon aurinkoista mieltä! 
 
 
Tuula Väätäinen  
piirikuvernööri  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


