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Iloista Vappua, K-piirin Leijonat ja puolisot ☺
Vaikka piirin vuosikokoustapahtuma on jo takanapäin, kautta on vielä jäljellä kaksi kuukautta. Monilla
klubeilla esimerkiksi Vappuun liittyy monenlaisia aktiviteetteja, ainakin lämpötilaveikkauksia. Kevät on
muutoinkin aktiivista aikaa stipendeineen ja kauden päättäjäisineen.

K-piirin vuosikokoustapahtuma - yleisömenestys
K-piirin vuosikokoustapahtuma 6.4.2019 oli yleisömenestys. Tapahtumaan osallistui lähes 150 Leijonaa ja
puolisoa. Osaltaan siihen varmasti vaikutti se, että juhlimme samalla piirimme 50-vuotista taivalta. Kiitos
teille, jotka olitte paikalla, ja teille, jotka ette olleet paikalla, voin kertoa, että jäitte paljosta paitsi.
Kiitos LC Iisalmi/Poroveden ja iisalmelaisten klubien hienon yhteistyön, vuosijuhlaa saatettiin viettää myös
esiintyjien osalta Leijonavoimin. Apuja, kiitos, saimme myös naapurikaupungistamme Kiuruvedeltä.
Erityisen iloinen olen upeasta lippurivistöstä kokoussalimme seinustalla. Lähes kaikki läsnäolleet klubit
olivat noudattaneet kehotusta tuoda klubin lippu paikalla. Eräiden klubien lippujen osalta se oli
ensimmäinen piiritason esiintyminen.
Vuosikokoustapahtumamme oli sikälikin harvinainen, että juhlapuhuja, Suomen Lions-liiton puheenjohtaja
2015-2016, Jari Rytkönen (LC Uurainen) edusti samalla G-piiriä. Vuosijuhlassa tervehdyksen esittivät myös
O-piirin piirikuvernööri Leena Boren sekä Olavi Tapaninen I-piiristä. Läsnä oli lisäksi yksittäisiä lioneita C ja
N-piireistä.
Vuosijuhlassa palkittiin K-piirin Vuoden Klubina LC Nilsiä/Syvärinseutu, jonka erityisenä ansiona oli
Rautavaaran Metsäkartanolla järjestetyn piirin kansainvälisen nuorisoleirin ansiokas vetäminen. Lisäksi
palkittiin Eero Kumpulainen (LC Kuopio/Päiväranta) Liiton ansiotähdellä sekä kuusi Leijonaa yhden
ruusukkeen ansiomerkillä. Rauhanjulistekilpailun K-piirin osalta voittanut 12 vuotias Milla Huovinen
Kettulan koulusta, Kuopiosta, vastaanotti juhlassa voittaneen työnsä kehystettynä ja pienen stipendin.
Lupasin kauden alussa, että palkitsen klubit, jotka pääsevät jäsenhankinnan kunniagalleriaan, siis vähintään
kahden jäsenen lisäys. Palkittavia klubeja oli lopulta kolme, eikä vain rimaa hipoen. LC Kaavi + 4 jäsentä, LC
Lapinlahti/Viertäjät + 4 jäsentä ja viimeisen tiedon mukaan myös LC Siilinjärvi/Sandels + 4 jäsentä. Klubit
saivat pienen stipendin ja presidentit Pauli Kilpeläinen, Pekka Taattola ja Juha Haatainen vaatimattoman
kiitoslahjan.
Vuosikokouksessa valittiin tietysti piirin tuleva kuvernööritiimi. Piirikuvernööriksi kaudelle 2019-2020
valittiin 1. varapiirikuvernööri Erkki Lappi (LC Virtasalmi), 1.varapiirikuvernööriksi 2. varapiirikuvernööri
Petri Lappi (LC Virtasalmi) ja 2.varapiirikuvernööriksi Arja Kekoni (LC Kuopio/Canth) 61 kyllä-äänellä.
Vastaehdokas Hannu Smolander (LC Tuusniemi) sai 21 kyllä-ääntä.
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Vuosikokouksessa palkittiin kauden 2017-2018 100 %:n presidentit, kaikkiaan 11, joista kuusi oli paikalla.
Lisäksi palkittiin päämajan myöntämällä klubin erinomaisuuspalkinnolla LC Siilinjärvi/Sandels ja LC
Siilinjärvi/Tarina. LC Nilsiä/Syvärinseudun järjestämän liikuntahaastekilpailun voitti LC Kuopio/Canth.
Lisäksi mieliinpainuvaa oli se, että K-piirin entisillä piirikuvernööreillä oli yhteinen tapaaminen iltapäivällä,
ja paikalla oli peräti 13 aikaisempaa piirikuvernööriä, istuva mukaan luettuna. Tilaisuus oli rento ja leppoisa,
missä muisteltiin menneitä piirikuvernöörivuosia. Tapaamisessa esiintyi myös tiettävästi ainoa sokea lion,
Raimo Lampinen (LC Iisalmi/Koljonvirta).
Vielä iltajuhlassakin Leijonia ja puolisoita oli lähes 70. Iltajuhlan vetonauloina toimivat Tolokun Tytöt
Lapinlahdelta sekä tanssimusiikista vastannut mainio Late Trio. Iltajuhlassa myös luovutettiin piirin kiertävä
kiitos järjestävälle klubille eli LC Iisalmi/Porovedelle. Leijonapatsasta ei voi saada piirikuvernöörin tai
piirisihteerin klubi. Samoin luovutettiin Melvin Jones Fellow – tunnustukset Jouko Koivuselle (LC Iisalmi) ja
Petri Lapille (LC Virtasalmi).

100 %:n presidentin ansiomerkin myöntämisperusteet
Piirikokouksessa tuli kyselyjä, millä perusteella 100 %:n presidentin ansiomerkit myönnetään. Siksi ohessa
ansiomerkin myöntämisperusteet, jotta klubit voivat vielä ennen kauden loppua suorittaa mahdollisia
toimenpiteitä, jotka ovat ansiomerkin myöntämisen edellytyksinä. Lomake löytyy myös piirin kotisivuilta
kohdasta ’klubisihteeri’. Esitys lähetetään allekirjoittaneelle kauden päätyttyä ja viimeistää 15.9.2019
mennessä.

Kalajoki kutsuu!
Toivon, että Kalajoen vuosikokoukseen 8.6.2019 lähtee jokaisesta K-piirin klubista täysimääräinen
edustus. Siellä tullaan näillä näkymin tekemään merkittäviä päätöksiä, jolloin jokaisen K-piirin
klubin virallisen edustajan ääni on todella TÄRKEÄ! Ilmoittautumisaikaa Kalajoelle on jatkettu 7.5.
2019 saakka, joten vielä ehtii ilmoittautua. Tavataanhan hiekkasärkillä?!
Vappua odotellessa
Vappu on jo ovella. Jäät järvessä ovat pääosin jo lähteet tai sulaneet. Toivotamme Hannun kanssa jokaiselle
K-piirin Leijonalle ja puolisolle Iloista Vappua. Toivomme, että klubien sihteerit lähettävät nämä mietteet
kaikille klubiensa jäsenille välittömästi, jotta toivotuksemme saavuttavat kaikki piirin Lions-perheet ennen
Vappua.
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