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Kaunista kesän alkua, K-piirin Leijonat ja puolisot ☺
Ihanaa, Leijonat, ihanaa, ihanaa Leijonat, ihanaa …
Oli todella upeaa nähdä, miten Suomi voitti MM-kultaa Bratislavassa.
Tekemällä saumatonta yhteistyötä ja auttamalla toinen toistaan.
Näistä hienoista tapahtumista myös me Leijonat voimme oppia jotain.
Kausi alkaa pikkuhiljaa olla taputeltu. Paljon on kauteeni mahtunut, niin iloisia kuin vähemmän
iloisia asioita. Onneksi iloiset asiat jäävät mieleeni päällimmäisinä. Niitä olivat kaikki klubivierailut
K-piirin lähes 30 klubissa. Klubitapaamiset olivat lämminhenkisiä ja mieleenpainuvia. Varsinkin
uusien jäsenten mukaantulo palvelujärjestöömme loi uutta intoa ja uskoa tehdä vielä enemmän
hyvää apua tarvitseville.
Valitettavasti K-piirissä on kauteni aikana päättänyt kolme klubia lopettaa toimintansa. Se tietää
lisää miinusta jäsenkehityksessä. Yhden klubin ”vaikeuksista” kyllä tiesin, mutta kahden klubin
lopettaminen tuli täydellisesti ”puskista”. Toivon sydämestäni, että jatkossa klubit ottavat
rohkeasti yhteyttä lohkon puheenjohtajiin/ piirihallituksen jäseniin/piirikuvernööriin, jos klubilla
ilmenee minkäänlaisia ongelmia.
Me olemme klubeja varten.
K-piirin vuosikokoustapahtuma – yleisömenestys – löytöjä
K-piirin vuosikokoustapahtuma 6.4.2019 oli yleisömenestys. Tapahtumaan osallistui lähes 150
Leijonaa ja puolisoa. Osaltaan siihen varmasti vaikutti se, että juhlimme samalla piirimme 50vuotista taivalta. Kiitos teille, jotka olitte paikalla, ja teille, jotka ette olleet paikalla, voin kertoa,
että jäitte paljosta paitsi.
Palautetta on tullut paljon ja nimenomaan positiivista, oltiinhan Olvin synnyinsijoilla. Kiitos kaikille
palautteen antajille.
Iltajuhlan jälkeen löytyi juhlapaikalta yksi piirin toimialajohtajan ansiomerkki. Tarkistakaa, keneltä
sellainen puuttuu, niin sen saa allekirjoittaneelta.
Sydäniskureiden tarpeellisuus omilla paikkakunnilla
Ohessa on LC Littoisen ”kutsu” osallistua tärkeään sydäniskureitten hankintaan. Tutustukaa
materiaaliin ja lähtekää mukaan tähän kampanjaan. Useimmilla klubeilla kausi on jo ”paketissa”,
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mutta silti toivon, että vielä hyvin pikaisesti miettisitte sydäniskureitten tarpeellisuutta klubinne
toimialueella ja tekisitte päätöksen hankinnasta. Tässä vaiheessa tiedossani on, että 63 kpl
iskureita on tilattu, mutta jotta saadaan hankinnat halvempaan hintaan, tilauksia tulee olla 100
kpl. Sydäniskureilla voidaan pelastaa monen ihmisen henki.
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! Esityslistalla on Lions-taloa koskeva esitys,
samoin Liiton sääntömuutos, jotka tulevat varmasti puhuttamaan kokousväkeä. Uskon, että
jokainen virallinen kokousedustaja kuuntelee tarkoin kokouksen kuluessa kaikki tosiasiat, mitkä
tullaan esittämään esim. Lions-talon kustannuksista, riskeistä jne. Vastapuolen edustajilta näitä
faktoja ei tulla saamaan. Nähdään sankoin joukoin Kalajoella!
Terveisin
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Lippurivistö piirin vuosikokouksessa oli mahtava. Lähes kaikki läsnäolevat klubit olivat
noudattaneet kehotusta tuoda klubin lippu kokoukseen. Tiedän, että ainakin yksi lippu oli
näytillä piiritasolla ensimmäistä kertaa.

