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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 3/2017–2018 
 
Hei piirimme Leijonat ja puolisot!  
 
Kautemme on lähtenyt reippaasti käyntiin. Piirin aloitustilaisuus oli 26.8.2017 Pohjois-
Savon kansanopistolla. Kiitos kaikille jotka olitte mukana. Tekisi mieli lainata 
Tiernapoikia ja sanoa ”Minua suuresti harmittaa ja sydämelleni käy” kun vuosikirjat 
eivät tulleet ajoissa. Tämänhetkisen tiedon mukaan ne olisivat tulossa 13.9.2017.  
Olen ollut tyytyväinen, kun kuvernööritiimin klubivierailut on saatu hyvin käyntiin.  
 
Viime tiedotteessa mainitut asiat ovat edelleen ajankohtaisia.  
 

Jäsenasiat  
Piirimme jäsenmäärä on pienentynyt 22 jäsenellä heinä- ja elokuun aikana.  Tämä on 
hälyttävä määrä. Tavoitteena on +5 jäsentä tämän kauden lopussa. Nyt on korkea aika 
miettiä olisiko työpaikalla, tuttavapiirissä tai perheessä henkilöitä, joita voimme pyytää 
mukaan toimintaamme. 
 

Jäsen- ja aktiviteetti-ilmoitukset  
Tavoitteeni on, että K-piiri on 100 %:n piiri koko kauden. Tämä edellyttää: 
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 sivuilta 
kohdassa piirin palvelutarjotin. Sieltä löytyy muutakin materiaalia.  
 

Rauhanjulistekilpailu  
Kauden 2017–2018 rauhanjulistekilpailun teema on Rauhan tulevaisuus. 
Tähän ehtii vielä mukaan. Paketteja voi tilata 1.10.2017 saakka.  

 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. Arvat ovat nyt tulleet postissa presidenteille. Presidentin ei 
tarvitse myydä niitä itse vaan kuka tahansa klubilainen voi ottaa tehtävän hoitaakseen.  
 

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

Hyvän päivä  
Valtakunnallinen Hyvän päivän juhla pidetään Sibeliustalolla Lahdessa 8.10.2017 klo 
13.00 alkaen. Tämä on samalla Punaisen Sulan päätöstilaisuus. Lippuja on vielä 
saatavilla á 20 €/hlö sähköpostitilauksella heimo.potinkara@lions.fi. Ilmoita 
yhteystiedot ja lippumäärä. Saat vastauksena pankkitilin numeron, viitenumeron ja 
maksettavan summan, postimaksu on 2 €/tilaus. Liput postitetaan maksun saavuttua.   
Entinen kansainvälinen presidentti Bob Corlew vierailee Suomessa 6.-9.10.2017. Hän 
osallistuu puolisoineen Hyvän Päivän -juhlaan Lahdessa. 
 

Viestintä  
K-piirin nettisivuja uudistetaan ja päivitetään tavoitteena selkeys ja ajankohtaisuus.  
Sivuilla ajankohtaista tietoa mm.  
I-alueen Innostajaiset 27.9.2017 Lapinlahdella 
IV-alueen Innostajaiset 12.10.2017 Pieksämäellä  
III-alueen Innostajaiset 31.10.2017 Kuopiossa 
Osallistukaa tilaisuuksiin suurella joukolla.  
 

Piirin vuosikokous on 21.4.2018, pitopaikka on vielä avoinna  
Piirin seuraava vuosikokous on 21.4.2018. Pitopaikka on klubien haettavana.  
Vuosikokous voi olla hieno tilaisuus tavata isolla joukolla. Tilaisuuteen on osallistunut n. 
100 henkilöä. Lisää osallistujia tietysti mahtuu. 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.  
 
Pidetään huolta – asiat järjestyvät 
 
Tuula Väätäinen  
piirikuvernööri  
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