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Heippa taas
K-piirin Leijonaperhe 😊
TERVEISET K-PIIRIN INNOSTAJAISISTA
Aloitimme K-piirin kauden 2018-2019 perinteisillä Innostajaisilla PohjoisSavon opistolla Kuopiossa. Mukana oli 71 Leijonaa piirin 25 klubista. Mutta
kyllä niin mieleni pahoitin, kun yli puolet klubeista loisti poissaolollaan.
Kiitokset teille kaikille mukana olleille. Kiitokset myös kaikille kouluttajille,
saitte hyvää palautetta valmennuksiin osallistuneilta jäseniltä. Kiitokset myös avauksessa
puheenvuoron käyttäneille toimialajohtajille, Arjalle, Jyrkille, Pekalle, Airille ja Erkille. Hannelen
terveiset tulivat myös kaikkien tiedoksi. Tunnelma oli leppoisa ja rennon oloinen.

NUORISOARVAT
Piirin varainhankintajohtajan, Urhon viesti saavutti minut vasta Innostajaisten jälkeen, joten hänen
toiveensa tuon tässä esille: Nuorisoarvat tulevat klubien presidenteille nyt syyskuun alussa, jolloin
niiden myynti käynnistyy. Toivon, ettei yksikään klubin presidentti palauttaisi arpoja ilman, että niitä on
edes yritetty myydä.
Myyntiä voidaan kohdentaa myös ulkopuolisille: naapureille, ystäville, kaikelle kansalle. Arvat ovat
myös oivallinen lahja joulupaketin mukana tai palkinto klubitapaamisten kilpailuissa/arvonnoissa. On
vielä mainittava, että näiden arpojen tuotosta Rautavaaran Metsäkartanolla pidetty kansainvälinen
nuorisoleiri sai avustusta jopa 4510 euroa.
Varainhankintajohtaja Urho kaipailee myös klubien hallussa olevia keräyslippaita, joita on ’liikkeellä’ yli
30. Te, joilla lippaita on, ottakaapa yhteyttä Urhoon sähköpostitse urho.karhu@lions.fi. Ne klubit, jotka
marraskuussa osallistuvat Nenäpäivä- keräykseen, voivat tilata tarvittavat keräyslippaat Urholta.

LIONS QUEST
Tämän kauden ainoa Lions Quest peruskoulutus opettajille järjestetään Kuopiossa 8.-9.10.2018. Ne
klubit, jotka ovat budjetoineet talousarvioonsa koulutuksen, ottakaapa napakasti yhteyttä kouluihin
ja/tai päiväkotien lastentarhaopettajiin, joille koulutus on suunnattu ja ne, jotka vielä eivät koulutusta
ole budjetoineet, tehkää se välittömästi.
Keväällä 2019 (10.4. ja 16.4.) järjestetään vastaava koulutus liikuntaseurojen valmentajille.
Peruskoulutuksen hinta on 410 euroa ja liikuntaseurojen valmentajille suunnatun koulutuksen hinta on
248 euroa. Lisätietoja osoitteesta www.lionsquest.fi. Valitettavasti sivuja ei ole viime aikoina päivitetty
esim. koulutuskalenterin osalta.

SAVON LEIJONA
Savon Leijonan vastaava toimittaja Airi Leskinen kaipaa juttuja ja kuvia tämän kauden Savon Leijona lehteen. Samoin hän kaipaa klubien hankkimia tai klubien omia mainoksia lehteen. Aikataulullisista

www.lions.fi

syistä johtuen juttujen ja ilmoitusten tulee olla Airilla viimeistään 31.12.2018. Näiden mietteiden
liitteenä on ilmoitushinnasto sekä ilmoitussopimus. Ne löytyvät myös piirin kotisivuilta.

Tehkää jutut heti aktiviteettien toteuduttua, silloin kaikki on vielä tuoreessa muistissa. Jutut ja
kuvat erikseen. Lähettäkää jutut Airille osoitteeseen airi.leskinen@kiuruvesilehti.fi.
RAPORTOINTI
Kuten Innostajaisissakin totesin, klubien raportointi on erittäin tärkeää, sillä vain täten päämaja tietää,
mitä Suomen klubeissa tapahtuu. Piirisihteeri ja lohkojen puheenjohtajat valvovat raportointia. Jos sen
kanssa on ongelmia, ottakaa heihin yhteyttä.
Kahdesta muistutuksesta huolimatta neljä klubia jätti jäsenilmoituksen elokuulta lähettämättä.
Tavoitteenahan on, että kaikki piirimme klubit lähettävät jäsenilmoituksen ajallaan. Sovittaisiinko, että
nyt syyskuussa viimein kaikki klubit raportoivat sovitusti.

JÄSENHANKINTA
K-piirin ykkösasia on uusien jäsenten saaminen klubeihin ja klubeissa viihtyminen. Piirimme
jäsenjohtajana toimii Erkki Huupponen (LC Pieksämäki/MLK) ja hän toivoo saavansa tiedot klubien
jäsenjohtajista (jäsentoimikunnan puheenjohtajat) voidakseen toimittaa Liiton jäsenkampanjaan
liittyvän materiaalin suoraan klubien jäsenhankinnasta vastaavalle. Erkin sähköposti on
erkki.huupponen@lions.fi. Liiton jäsenkampanjan tavoitteena on tuottaa klubeille materiaalia, joilla
nostetaan Lions-toiminnan tunnettuutta ja siten parannetaan jäsenhankinnan edellytyksiä.
Jokainen klubi, joka kasvattaa jäsenmääräänsä vähintään kahdella, huomioidaan ainakin siten, että
klubi pääsee piirin kunniagalleriaan, joka ilmestyy piirin kotisivuille. Kuten jo aiemmin kerroin, eniten
jäsenmääräänsä kasvattaneet klubit palkitaan. Uuden jäsenen kansioita on saatavissa rajoitettu määrä
myös piirikuvernööriltänne. Toivon, että heti syyskuussa otetaan K-piirin klubeihin runsaasti uusia
käsipareja tekemään arvokasta palvelutyötä. Jo ennen varsinaisen kauden alkua on klubeihin otettu jo
viisi uutta jäsentä.
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