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Syystervehdys 
K-piirin Leijonaperhe! 
 
Syksy on saapunut ja klubitapaamiset ovat 
alkaneet. Olen vieraillut jo 11 klubissa ja 
matkaa on kertynyt tämän kuun aikana  
yli 2.100 km. Kaikki klubitapaamiset ovat olleet 
erilaisia, sillä on MONTA TAPAA TEHDÄ HYVÄÄ. 
 
Klubivierailuilla klubit huomioivat 
piirikuvernööriä monin eri tavoin. Kiitos niistä 
kaikista huomionosoituksista. Se ei kuitenkaan 

ole vierailun tarkoitus eikä tavoite. Tärkeintä on kanssakäyminen, ajatusten vaihto, ja yhteisen 
päämäärän selkiyttäminen. Suuri oli siksi hämmästykseni, kun LC Pielavesi/Lepikko lahjoitti minulle 
oman lampaan, pässin, Peetuksi nyt ristityn. Kiitokset tästä yllätyksestä! Valitettavasti Peetun 
eliniän odote on aika alhainen. 
 
JÄSENHANKINTA KANGERTELEE 
KYSY YHTÄ - kampanja ei tuottanut tulosta toivotulla tavalla, joten laajennetaan reviiriämme 
kysymällä useampaa uutta jäsentä klubeihin. Tekeviä käsipareja tarvitaan tähän arvokkaaseen 
palvelutyöhön. Yhteisklubit ovat tulevaisuutta - katsokaamme horisonttiin! Tällä kaudella olemme 
saaneet vain 11 uutta jäsentä, kun vastaavasti poistuma on ollut 30 jäsentä. Olisiko poistumaa 
voitu pienentää sillä, että pitkään palvellut, ikääntynyt jäsen olisi nimitetty etuoikeutetuksi 
jäseneksi. Tällöin jäsenyys kaikkine oikeuksineen säilyisi, mutta velvollisuudentunnosta syntyvä 
paine osallistua kaikkeen klubin toimintaan poistuisi.  
 
LIONS QUEST-KOULUTUS  
Lions Quest - peruskoulutus järjestetään Kuopiossa 8.-9.10.2018. Koulutus on tarkoitettu ala-
asteen- ja lastentarhanopettajille. PDG Eero Ipatti ja puolisonsa, Lion Kaija lahjoittivat 
syntymäpäivämuistamisensa Lions Quest -koulutukseen, joten jos joku Kuopion klubeista ei ole 
budjetoinut tälle kaudelle tähän koulutukseen ja tiedossa on halukkaita osallistujia, niin ottakaa 
yhteyttä Arja Kekoniin (arja.kekoni@lions.fi). Keväällä 2019 (10.4.ja 16.4.) järjestetään vastaava 
koulutus liikuntaseurojen valmentajille. 
 
NAISLEIJONILLA INNOSTAJAISET 
K-piirin naisleijonien Innostajaiset järjestetään torstaina 25.10.18 klo 18-21 Kunnonpaikassa, 
osoite Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela. Kutsut lähtevät lähiaikoina nais- ja yhteisklubeille. Koska 
piirissämme monet miesklubit harkitsevat muuntautumista yhteisklubiksi, myös miesklubit voivat 
lähettää jäsenyydestä kiinnostuneita puolisoita naisleijonien Innostajaisiin. Ilmoittautuminen 
tilaisuuteen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen piiri@107k.fi viimeistään 11.10.2018. 
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KÄYTTÄKÄÄ ARS-ADRESSEJA 
Vierailuillani olen markkinoinut Arne Ritari-Säätiön adresseja. Melkein poikkeuksetta olen kuullut 
vastauksena, että ’meillä on niitä melkoinen nivaska tuolla varastossa’. Eivät ne varastosta 
käyttöön tule, jonkun on niitä kaupiteltava jokaisessa klubitapaamisessa. Nimetkää ARS-vastaava, 
jonka tehtävänä on mm. adressien myynti. Jokaisella leijonalla pitää olla kotonaan ainakin kaksi 
ARS-adressia yllättävien tilanteiden varalta. Mikäli klubi haluaa palkita presidenttinsä 100%:n 
presidentin ansiomerkillä tämän kauden lopussa, niin 200 euron lahjoitus AR-Säätiölle (= 20 kpl 
adresseja) on ansiomerkin saannin edellytyksenä. 
 
LÄHTEKÄÄMME MILANOON 
Kansainvälinen vuosikokous eli Convention järjestetään ensi kesänä Milanossa. Lioneille 
tapahtuma kuuluu sarjaan ’kerran elämässä koettava’ (Once in a Lifetime). Toivon saavani K-piirin 
Leijonat innostumaan ajatuksesta ja lähtemään suurella joukolla Milanoon 5.-9.7.2019. 
Tähänastisissa klubitapaamisissa on jo käynyt ilmi, että muutamalla klubilla Milano on jo 
suunnitelmissa. Olisiko joku klubi/leijona valmis ottamaan vastuulleen matkan organisoimisen? 
Ilmoitus siitä minulle, kiitos ja jaan tietoa muille klubeille! 
 
NENÄPÄIVÄ LÄHESTYY 
Miksi meidän Leijonien kannattaa ottaa osaa Nenäpäivään? Sen lisäksi, että se on hauska 
tapahtuma, Nenäpäivään osallistuminen tuo meille Leijonille myös myönteistä näkyvyyttä.  
Keräysaika on 18.10 -11.11.2018, jona aikana nenäpäiväkeräykset on suoritettava. Varsinaista 
nenäpäivää vietetään 9.11. Nenäpäivä-show´n merkeissä. Keräyslippaat ja materiaalin saatte Urho 
Karhulta (urho.karhu@lions.fi).  Ilmoittakaa välittömästi Urholle klubinne osallistumisesta ja 
montako lipasta tarvitsette.  Urho toimittaa lippaat klubille. 
 
LIPASKERÄYS KATASTROFITYÖN HYVÄKSI 
Klubi voi toteuttaa lipaskeräyksen myös katastrofityön hyväksi. Kerätyt varat käytetään kotimaassa 
onnettomuuksien uhrien tukemiseen, ulkomailla luonnonkatastrofien ja suuronnettomuuksien 
uhrien auttamiseen sekä avustustyöhön Sri Lankassa. Nuorisotyöhön kerätyt varat käytetään 
nuorisovaihto- ja leiritoimintaan, Lions Quest Elämäntaito - ohjelmaan sekä muuhun nuorten ja 
lasten terveen ja turvallisen kasvun edistämiseen. Myös näitä keräyslippaita saa Urholta, joka 
toivoo voivansa toimittaa niitä yhdessä Nenäpäivälippaiden kanssa. Katastrofi-työn keräysaika on 
2 vuotta (22.2.2018- 21.2.2020) Koska rahankeräyksellä kertyneitä varoja voidaan käyttää useaan 
eri käyttötarkoitukseen, tulee käyttötarkoitus ilmoittaa keräyksen alkaessa.  
 
HUIJAUSVIESTEJÄ LIIKKEELLÄ 
On tullut ilmi parikin tapausta, joissa klubin presidentin nimissä ulkopuolinen taho on lähettänyt 
sähköpostiviestin klubin rahastonhoitajalle ja ohjeen maksaa tietty summa tietylle, ulkomaiselle 
tilille. Rahastonhoitajien on siis syytä olla tarkkana niiden maksujen kanssa, joista hänellä ei ole 
täyttä varmuutta. Ulkomaille meneviä maksuja on ainoastaan päämajaan, jäsenmaksuja ja 
mahdollisia tarvikehankintoja. Kummassakaan tapauksessa huijausyritys ei onnistunut 
tarkkaavaisuuden ansiosta. On silti syytä olettaa, että Lions-organisaatiossa toimivien henkilöiden 
sähköpostitilejä on saatettu hakkeroitu enemmänkin. 
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