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Tervehdys talvea
odotellessa,
K-piirin Leijonaperhe 😊
Klubivierailut ovat
jatkuneet ja hienoja hetkiä
klubitapaamisissa on
kertynyt kosolti. Viereinen
kuva on LC Karttulan
tapaamisesta, jossa sain
olla todistamassa uuden
jäsenen vastaanottoa.

RAUHANJULISTEKILPAILU LOPPUSUORALLA
Muutamat klubit piirissämme osallistuvat hyvässä yhteistyössä koulujen kanssa kansainväliseen
rauhanjulistekilpailuun. Jotta rauhanjulistekilpailun työt osallistuisivat kilpailuun piirin tasolla,
tulee koulujen voittajatyöt toimittaa minulle 12.11.2018 mennessä (Pöllösenlahdenkatu 24 A 3,
74130 Iisalmi). Piirin voittajatyö lähetetään edelleen Suomen Lions-liittoon, josta sitten paras piirin
voittajatyö lähtee päämajaan itse loppukilpailuun.
NUORISOVAIHTO ON NYT AJANKOHTAINEN ASIA
Nuorisovaihtoon lähtevien etsintä on juuri nyt ajankohtaista, sillä hakuaika päättyy 15.12.2018.
Vaatimukset hakijalle sekä hakuohjeet löytyvät Liiton nuorisovaihtosivuilta. Viime vuosina
piiristämme nuorisovaihtoon lähtevien määrä on pudonnut miltei puolella, runsaaseen
kymmeneen, kun heitä parhaimmillaan on ollut yli 20.
Klubivierailuilla ja omassa klubissani olen saanut nähdä ja kuulla nuorisovaihdossa olleiden
nuorten innostuneita matkakertomuksia. Poikkeuksetta jokainen on kokenut matkan avartavaksi
ja elinikäisiä ystävyyssuhteita kartuttavaksi. Upeaa on ollut havaita, miten hienoja,
esiintymiskykyisiä nuoria meillä on ollut ilo maailmalle lähettää. Siispä etsikäämme lisää tulevia
maailmankansalaisia.
MUISTAKAA PALKITA ANSIOITUNEITA JÄSENIÄ
Tällä kaudella piirimme klubeista kahdeksan täyttää ns. pyöreitä vuosia ja muitakin vuosijuhlia on
suunnitteilla. Nämä vuosijuhlat ovat erinomainen paikka muistaa ansioituneita Leijonia. Koska
vapaaehtoistyön ainoa ’palkka’ on työn huomioiminen, toivonkin, että etenkin juhlivat klubit
palkitsisivat ansioituneita jäseniään joko Melvin Jones Fellow tai Lions Ritarin arvonimellä.
Kummankin arvonimen hankkiminen on samalla aktiviteettitoimintaa, sillä maksu arvonimestä
käytetään edelleen maksun saajan toimesta joko kotimaisiin tai kansainvälisiin avustuskohteisiin.
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NAISJÄSENISSÄ KASVUN VOIMAVARA
K-piirissä olemme edelleen jäsenkasvussa miinuksen puolella. Naisjäsenten osuus piirissämme on
vain runsaat 19 %, kun se parhaissa piireissä (C, I ja L) on yli 25 %. Jotta saavutamme naisjäsenten
määrässä nämä huippupiirit, tarkoittaa se runsaan 80 naisjäsenen lisäystä. Naisklubien on tämä
tavoite mahdoton toteuttaa, joten katseet kohdistuvat nykyisiin ja tuleviin yhteisklubeihin.
Suuri toiveeni on, että piiriimme syntyy uusia yhteisklubeja ja niihin naisia mukaan, päättämään
itse toiminnasta, ei vain toteuttamaan jo valmiita suunnitelmia puolison ominaisuudessa. Monissa
klubeissa on aktiivista puolisotoimintaa ja vierailujen yhteydessä olen usein kuullut naisten
halukkuudesta täysjäsenyyteen. Muutaman innokkaimman puolison täysjäsenyys ei lakkauta
puolisotoimintaa, päinvastoin se liittää loputkin puolisot entistä läheisemmin klubitoimintaan. Ja
kuten tiedämme, naisilla on naisten kontaktit, joten ’ulkopuolisiakin’ naisjäseniä on tällöin
helpompi saada ja miksei kokonaisia pariskuntia, kuten eräissä klubeissa on jo tapahtunut.
SEURATOIMIJOILLE MAKSUTON LIONS QUEST – KOULUTUS
Muistutuksena, että liikuntaseurojen valmentajille järjestetään Lions Quest - koulutus 10.4. ja
16.4.2019 Kuopiossa. Tämä koulutus on maksuton, sillä sen kulut katetaan Punainen Sulka keräyksen tuotolla. Jo nyt kaikki klubit innolla patistamaan valmentajia mukaan tähän mahtavaan
valmennukseen.
MILANOON – MILANOON
PDG Pirjo Järvi (LC Iisalmi/Yläsavottaret) on lupautunut olemaan mahdollisen K-piirissä
toteutettavan Milanon matkan järjestelijänä. Ottakaa rohkeasti yhteyttä Pirjoon, jos olette
kiinnostuneita lähtemään kansainväliseen vuosikokoustapahtumaan mukaan. Milanon Convention
on 5. - 9.7.2019. Ilmoittautuminen (rekisteröityminen) tapahtumaan alkaa päämajan sivustolla
pian ja rekisteröitymismaksu on 150$ 11.1.2019 saakka. Sen jälkeen maksu on 200$ tai 225$
rekisteröitymisajankohdasta riippuen. Pirjon sähköposti osoite on pippi.jarvi@gmail.com.
KENTÄLTÄ KUULTUA
’Pukstaaviin präntätty’ uuden jäsenen vastaanottoseremonia on mielestäni, suorastaan luotaan
työntävä. Sitä pitäisi ehdottomasti modernisoida. Nykyinen teksti on vaikeaselkoinen, huonosti
suomalaiseen Lions-toimintaan istuva, jopa pelottava. Kun uuden jäsenen Lions-ura alkaa tällä
seremonialla, antaa se helposti väärän kuvan toiminnasta. Lions-toiminnanhan pitäisi olla hauskaa,
ei haudan vakavaa.
Tästä vakiintuneesta seremoniasta tiettävästi ensimmäisenä poikkesi LC Helsinki/Finlandia. Tähän
eväät antoi klubin nimi, josta sai hauskoja mielleyhtymiä uuden jäsenen ja kummin lupauksiin.
Mutta jo pelkästään tunnuksemme Leijona yhdistää meidät jaloon eläimeen, pastilleihin, Alkon
tuotteeseen jne. Eräs klubi piirissämme on nämä mielleyhtymät vastaanottoseremoniaansa
liittänyt. Ja uuden jäsenen vastaanotto tässä klubissa on puolin ja toisin hauska tapahtuma. Jos
kiinnostaa, malli on saatavilla.
Terveisin,
talvea odotellessa,
piirikuvernöörinne

Ritva
😊 Yhdessä enemmän 😊

