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Hei piirimme Leijonat ja puolisot!  
Olen saanut osallistua useampaan konserttiin jonka takia ihanat jouluiset laulut soivat 
korvissani ja olen valmistautumassa viettämään Suomen 100-vuotis itsenäisyyspäivää, 
niin kuin Tekin. Ajattelen, että meillä on syytä viettää tätä juhlaa suurella 
kiitollisuudella. 
Samalla vietämme myös Lions-liikkeen 100-vuotis juhlaa. 
 
Vielä ennen juhlia täytyy hoitaa muutamia käytännön asioita. 
 

Jäsenasiat  
Piirissämme on nyt 31 uutta jäsentä. Tervetuloa mukaan toimintaan! Toivon että 
löydätte paikkanne niin klubissanne kuin järjestössämme. Huolta aiheuttaa se että 
eronneita jäseniä on peräti 50. Piiri järjestää kevään aikana uusille jäsenille ja heidän 
kummeilleen kaksi perehdyttämistilaisuutta helmikuussa. Pidättehän huolta siitä, että 
uudet jäsenet ja kummit pääsevät osallistumaan jompaan kumpaan tilaisuuteen. 
 

Nenäpäivän 10.11.2017 keräystulos 2399,05 € 
Nenäpäiväkeräykseen osallistuivat tänä vuonna Iisalmen klubit, LC Karttula ja LC 
Kiuruvesi/Niva. Sydämellinen kiitos kaikille keräykseen osallistuneille.  
 

Jäsen- ja aktiviteetti-ilmoitukset  
Jäsenilmoitukset saatiin kaikki tehtyä monien mutkien jälkeen. Piirissämme on vielä 9 
klubia, joilla ei ole merkittynä mitään aktiviteettia. Muistakaa kirjata kaikki MyLCI:iin. 
Jäsen- ja aktiviteetti-ilmoitukset kannattaa tehdä nyt joulukuun tapaamisen yhteydessä, 
niin ei unohdu kun ”joululoma” alkaa.  
 

Rauhanjulistekilpailu  
 Rauhanjulistekilpailu on ratkennut. Yhdeksän klubia otti tämän aktiviteetin 
 ohjelmistoonsa. Teema oli Rauhan tulevaisuus. 

Voittaja: Noora Vepsäläinen, Sourunsalon koulu, Iisalmi. LC Iisalmi toimi taustaklubina. 
Sydämellinen kiitos kaikille mukana olleille ja onnittelut voittajille. 
 

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, kun on tosi nopea. 
Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä! Korttien hinnasta 
jää puolet klubille.  
 

Piirin vuosikokous on 21.4.2018  
Vuosikokouksen pitopaikkaan ei tullut määräaikaan mennessä hakemuksia. 
Piirikuvernööri ilmoittaa paikan myöhemmin. 
 

Piirikuvernöörien virat kaudelle 2018–2019 
Piirikuvernöörien virat ensi kaudelle ovat haettavana 15.1.2018 mennessä. Ehdokkailla 
tulee olla klubinsa kannatustodistus vaaditun pätevyyden lisäksi. Hakemukset 
lähetetään piirikuvernöörille. 
Piirissä vapautuu useita muitakin virkoja: ARS-vastaava, nuorisovaihto, GMT. 
 

Ritarilounas 27.1.2018  
Ritarilounas pidetään 27.1.2018 Kuopion klubilla klo 12.00. Kutsut tilaisuuteen tulee 
erikseen.  
 

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

Viestintä  
Nyt kirjoittamaan juttuja Savon Leijona -lehteen. Lähettäkää kuvia ja kertomuksia 
aktiviteeteista ja muistakin jutuista mitä klubeissa tapahtuu. Materiaali, kuvat erikseen 
ja jutut erikseen, lähetetään 15.1.2018 mennessä Airi Leskiselle airi.leskinen@lions.fi
   
 
Hyvää itsenäisyyspäivää ja joulun odotusta! 
 
Pidetään huolta edelleen  
 
Tuula Väätäinen  
piirikuvernööri  
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