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ISO KIITOS� �
Iso kiitos teille, K-piirin klubit, että yksikään teistä ei ole palauttanut nuorisoarpoja. Olemme ainoa
piiri, joka näin vastuullisesti on toiminut. Toivon, ettei yksikään klubi jatkossakaan arpoja palauta ja
pidämme ainutlaatuisen ykkössijan. Tehän tiedätte, että arvat voidaan myydä myös ’ulkopuolisille’ ja
kuten vierailuilla olen kuullut, teillä on tapahtumia, joissa niiden myynti käy sujuvasti.
KIITOS NENÄPÄIVÄÄN OSALLISTUMISESTA
Kiitos teille Nenäpäivä-keräykseen osallistuneelle 15 klubille. Meitä oli tänä vuonna enemmän kuin
vuosi sitten. Myös tuloksemme 4517,31 euroa on hieno. Kiitos Urholle homman organisoimisesta.
Palauttakaa Nenäpäivä-lippaat mahdollisimman pian Urholle!
MUISTAKAA ANSIOITUNEITA KLUBINNE JÄSENIÄ
Kaudellani monet klubit täyttävät pyöreitä vuosia. Ei klubin välttämättä tarvitse pyöreitä vuosia
täyttää, sillä ansioituneiden jäsenten muistaminen on aina ajankohtaista. Lions-ritarius tai Melvin
Jones Fellow – jäsenyys ovat klubilta hienoja kunnianosoituksia ansioituneille jäsenilleen. Muistakaa,
että kyseisen kunnianosoituksen hankkimalla klubi samalla tukee myöhemmin tapahtuvaa kansallista
tai kansainvälistä aktiviteettia.
TEHTÄVIÄ HAETTAVANA JA ALOITTEITA TEHTÄVÄNÄ
Klubin on ilmoitettava piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööriehdokkaansa tai asiansa, jonka se haluaa
käsiteltäväksi piirikokouksessa kirjallisesti (posti tai sähköpostin liitteenä lähetetty käsin allekirjoitettu
skannattu teksti) piirinsä toimivalle piirikuvernöörille viimeistään tammikuun 15. päivänä.
Ehdokkaiden on täytettävä Liiton ja järjestön sääntöjen ja ohjesäännön mukaiset vaatimukset. Hallitus
antaa asiasta lausuntonsa piirikokoukselle.
Samalla tavoin, samaan määräaikaan mennessä klubin on ilmoitettava Suomen Lions-liitolle
puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaansa tai asiansa, jonka se haluaa käsiteltäväksi Liiton
vuosikokouksessa. Lisätietoja saa allekirjoittaneelta sekä piirisihteeriltä.
RAUHANJULISTEKILPAILU PIIRIN OSALTA RATKAISTU
Kansainvälisen rauhanjulistekilpailun K-piirin voittaja on ratkaistu ja voittajatyö on lähetetty eteenpäin
Lions-liittoon, mistä piirien voittajatöistä paras lähetetään kansainväliselle raadille. K-piirin
voittajatyön on laatinut 12 vuotias Milla Huovinen Kettulan koulusta. Koulun rauhajulistekilpailun
sponsorina toimi LC Kuopio/Päiväranta.
KIRJELMÄ SUOMEN LIONS-LIITON YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMISESTA
Toivon, että jokainen klubi K-piirissä on jakanut jäsenilleen erään klubin esityksen Suomen Lions-liiton
ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta sekä Liiton antaman vastineen esitykseen ja minun
mietteeni 6/2018-2019, jossa tuon julki oman kantani esitykseen. Haluan, että jokainen Lion
piirissämme tietää, missä mennään tämän asian suhteen. Tässä kohtaa on myös todettava, että
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Liitossa on käynnistetty jatkuvasti supistuvasta jäsenmäärästä johtuen, Liiton toimiston
henkilöstömäärän tarvekartoitus. Kun tulot supistuvat, kulujenkin tulee supistua.
Toivon, ettei yksikään K-piirin klubi lähde mukaan tähän kapinaliikkeeseen. Jo nyt sen vaikutukset mm.
kuluvan kauden jäsenkehitykseen ovat pelonsekaisin tuntein arvattavissa. Keskittykäämme tekemään
monella tavalla hyvää ja antakaamme Liitossa tehtyjen laillisten päätösten edetä kunnialliseen maaliin
saakka.
K-PIIRIN YHTEINEN CONVENTION-MATKA MILANOON
Toivon, että tämä hanke saa Gudrunia siteeraten ’tuulta purjeisiin’. Lähtekäämme yhdessä kokemaan
kansainvälinen Lions-tunnelma ympäri maailman paikalle saapuneiden kymmenien-tuhansien
leijonien kanssa. Milano kutsuu meitä heinäkuussa. Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan, ota
yhteyttä PDG Pirjo Järveen (LC Iisalmi/Yläsavottaret). Sähköposti on pippi.jarvi@gmail.com.
Rekisteröityminen vuosikokoukseen kannattaa tehdä päämajan sivustolla viimeistään 11.1.2019,
jolloin maksu on pienempi. Valtakirja omalta klubilta käyttää klubin äänivaltaa vuosikokouksessa lisää
myös mielenkiintoisia kokemuksia kansainvälisestä päätöksenteosta Lions-järjestössä.
SAVON LEIJONA – LEHTEEN JUTTUJA JA KUVIA
Käymissäni 22 klubien tapaamisissa tämän syksyn aikana aktiviteetteja klubeilla on runsaasti ja mitä
monimuotoisempia. Kirjoittakaa niistä kuvien kera meidän Savon Leijona -lehteen Airi Leskiselle. Sposti on airi.leskinen@kiuruvesilehti.fi. Juttujen tulisi olla Airilla joulukuun loppuun mennessä, koska
lehti ilmestyy jo tammikuun lopulla.
LÖYTYYKÖ ISÄNTÄPERHETTÄ TAI PERHEITÄ MALESIALAISELLE POJALLE
Piirimme nuorisovaihtojohtaja Kari Pihlaisen pyynnöstä kysyn teiltä, arvoisat K-piirin Leijonat,
löytyisikö malesialaiselle Chow Jan Shenille (18 v) isäntäperhettä lyhyestä varoitusajasta huolimatta.
Show Jan Shen saapuu Suomeen 9.12.2018 ja palaa takaisin 6.1.2019. Yrityksistä huolimatta hänelle ei
ole vielä löydetty isäntäperhettä tai isäntäperheitä. Niitä etsitään koko Suomesta. Kiinnostuneet,
ottakaa yhteyttä Kariin (kari.pihlainen@lions.fi) tai Liiton nuorisovaihtojohtajaan Ari Lindelliin
(ari.lindell@lions.fi).
KAUSI ON KOHTA PUOLIMATKASSA
Tämä syksy on mennyt kuin siivillä - kausi on kohta puolessa välissä. Klubitapaamisia on ollut yli 20,
muutama on siirtynyt aikataulullisista syistä tammikuulle.
Toivotan kaikille K-piirin leijonaperheille rauhaisaa adventtia ja isänmaallista itsenäisyyspäivää � �
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