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Hei piirimme Leijonat ja puolisot!  
Tätä kirjoittaessani on klubien vuosikokoukset pidetty. Minulla oli ilo osallistua moniin 
kokouksiin. Sain iloita siitä, että paljon on saatu aikaiseksi. Kiitoksia siitä! Nyt on 
neljäsosa kaudesta jo mennyt. Olen vieraillut melkein kaikissa klubeissa, muutamaa 
lukuun ottamatta.  
 

Jäsenasiat  
Piirissämme on nyt 25 uutta jäsentä. Tervetuloa mukaan toimintaan! Toivon että 
löydätte paikkanne niin klubissanne kuin järjestössämme. Huolta aiheuttaa se, että 
eronneita jäseniä on peräti 45. 
 

Hyvän päivän -juhla ja Punainen Sulka kampanjan päätöstilaisuus 
Juhla pidettiin Lahdessa Sibeliustalolla 8.10.2017. Piiristämme oli mukana useita klubien 
edustajia ottamassa palkintoja vastaan. Olimme iloitsemassa piirimme hienoista 
saavutuksista. 
Suomalaiset lahjoittivat lionsklubien seitsemänteen Punainen Sulka -keräykseen 2,9 
miljoonaa euroa. Keräykseen osallistui eri puolilla Suomea 831 lionsklubia ja arviolta  
20 000 lionia.  
 

Nenäpäiväkeräys 10.11.2017  
Nenäpäiväkeräykseen osallistuvat tänä vuonna Iisalmen klubit, LC Karttula ja LC 
Kiuruvesi/Niva. Kiitos teille jo etukäteen. 
 

Jäsen- ja aktiviteetti-ilmoitukset  
Aktiviteetti-ilmoitusten raportti päämajasta tuli äsken. K-piirin kohdalla oli yksi 
punainen merkintä. Tämä merkitsee, että yksi klubi ei ole tehnyt aktiviteetti-ilmoitusta 
12 kuukauteen. Koska ilmoitusten tekeminen on nykyään helppoa, niin toivon että 
ollaan tarkkoja.  
Jäsenilmoituksien suhteen useita ilmoituksia meinasi jäädä tekemättä. Muutamien 
sähköpostien ja puhelinsoittojen jälkeen kaikki saatiin kuntoon.  
 

Rauhanjulistekilpailu  
 Valmiit työt pitää toimittaa minulle 15.11.2017 mennessä, jotta ne ehtivät 
 kilpailuun mukaan. Jos klubisi osallistuu, niin voit ilmoittaa minulle, ettei kenenkään 
 piirustus jää vahingossa pois. Tämä ei koske niitä, jotka ovat ilmoituksen tehneet. 



 

 

 

Nuorisoarpajaisten myyntiaika edelleen voimassa  
Nyt on hyvä aika laittaa arvat myyntiin tapahtumiin, myyjäisiin, omalle väelle, lahjaksi 
jne. Pidetään yhdessä huoli nuorisoaktiviteettien rahoituksesta! 
 

Joulukortit  
Vielä ehtii tilata joulukortteja. 
Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä! Korttien hinnasta 
jää puolet klubille.  
 

Leo-klubi K-piiriin 
LC Kuopio/Canth on lupautunut Leo-klubin taustaklubiksi. Onnea hienosta päätöksestä!  
 

Piirin vuosikokous on 21.4.2018, mutta pitopaikka on edelleen avoinna  
Pyydän klubeja miettimään tätä tehtävää vakavasti. Monissa piireissä vuosikokouspaikat 
ja järjestävät klubit tiedetään jopa vuosiksi eteenpäin. Tämä kertoo mielestäni siitä, että 
tehtävä on palkitseva. Ilmoitathan minulle kiinnostuksesta 15.11.2017 mennessä.  
 

Piirikuvernöörien virat kaudelle 2018–2019 
Piirikuvernöörien virat ensi kaudelle ovat haettavana 15.1.2018. Ehdokkaalla tulee olla 
klubinsa kannatustodistus vaaditun pätevyyden lisäksi.  
 

ARS-adressin välilehden suunnittelukilpailu 15.2.2018 saakka  
Katso ohjeet piirin sivuilta (www.lions.fi/k) 
 

Viestintä  
Jäsenistölle vuonna 2015 tehdyn kyselyn pohjalta on tehty Aktiviteettipankki, josta voi 
saada vinkkejä hyviin aktiviteetteihin. Katso piirin sivuilta (www.lions.fi/k) 
 
Savon Leijona -lehteen tarkoitettu materiaali lähetetään 15.1.2018 mennessä Airi 
Leskiselle airi.leskinen@lions.fi   
 
Hyvää marraskuuta ja joulun odotusta! 
 
Pidetään huolta edelleen  
 
Tuula Väätäinen  
piirikuvernööri  
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