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Piirikuvernöörin mietteet 10/2018 – 2019   27.2.2019 
 

Arvoisat K-piirin Leijonat ja puolisot 
 

Kulumassa oleva Leijonavuosi on pikkuhiljaa kääntymässä kevättä kohden. Päivä on pidentynyt 
merkittävästi ja aurinko lämmittää jo siinä määrin, että hanki hupenee aurinkoisina päivinä. 
Kolmannes kaudesta on kuitenkin vielä jäljellä! 
 
VIELÄ EHTII MILANOON 
Vielä ehtii K-piiriläisten matkalle Milanoon, kansainväliseen vuosikokoukseen, heinäkuussa.  
Tähän mennessä 18 henkilöä on ilmoittautunut matkalle mukaan. Tiedän kyllä, että monet 
menevät Milanoon omin avuin, kuten mekin matkaamme omalla matkailuautollamme. Toivon 
edelleen, että meitä K-piiriläisiä näkyisi Milanossa tätäkin runsaammin, olihan meitä 
Fukuokassakin 16 eli melkein neljännes suomalaisista Leijonista. 
 
Ilmoittautumiset tulee tehdä 15.3.2019 mennessä sähköpostilla PDG Pirjo Järvelle: 
pippi.jarvi@gmail.com. Pirjo tarvitsee tiedot seuraavista asioista: nimi (kuten passissa), 
syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi Finnairin plus-kortin numero, jos 
sellainen kortti on. Tieto myös siitä, jos haluaa osallistua jollekin tarjotulle retkelle (erillinen 
maksu). Pirjolta saat myös lisätietoja puhelinnumerosta 0445641211.  
 
LIIKUNTASEURAVALMENTAJIEN LIONS QUEST KOULUTUKSET KUOPIOSSA 10.4. JA 16.4. 
Kannustakaa paikkakunnillanne nuorten parissa työskenteleviä liikuntaseurojen valmentajia 
lähtemään mukaan tähän upeaan Lions Quest koulutukseen. Lisätietoja on osoitteessa 
www.lionsquest.fi, josta löytyy myös ilmoittautumislomake. Koulutus on todellakin maksuton niin 
klubeille kuin osanottajillekin. Koulutukset järjestetään Kuopio-hallilla molempina iltoina klo 
17.30-21.00. 
 
ESITYKSET PIIRIKUVERNÖÖRIKSI JA VARAPIIRIKUVERNÖÖREIKSI 
Kauden 2019 – 2020 piirikuvernööriksi LC Virtasalmi esittää nykyistä 1. varapiirikuvernööriä Erkki 
Lappia. Samoin LC Virtasalmi esittää 1. varapiirikuvernööriksi nykyistä 2. varapiirikuvernööriä Petri 
Lappia. Molemmat ovat sitoutuneet ottamaan tehtävänsä vastaan. 
 
LC Kuopio/Canth esittää 2. varapiirikuvernööriksi Arja Kekonia ja LC Tuusniemi Hannu 
Smolanderia. Kumpikin on sitoutunut ottamaan tehtävän vastaan, mikäli tulevat valituksi. 
Ehdokkaat on esitelty joko Savon Leijona-lehdessä tai edellisten piirikuvernöörin mietteiden 
liitteissä. 
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JÄSENKEHITYS YHÄ HUOLESTUTTAVAMPI 
Piirimme jäsenkehitys on yhä huolestuttavampi. Jäsenmäärämme on painunut jo alle 1.400 
(1.398). Erityisen murheellinen olen uusien jäsenten vähäisestä määrästä. Klubeihin on saatu vain 
38 uutta jäsentä kuluvan kauden aikana, kun heitä esimerkiksi kaudella 2015-2016 saatiin 103. 
Vielä ehtii! Seuratkaa LC Kaavin (+4), LC Lapinlahti/Viertäjien (+4) ja LC Siilinjärvi/Sandelsin (+3) 
esimerkkiä. Nämä kolme klubia ovat niin Liiton kuin piirimmekin kunniagalleriassa kasvatettuaan 
jäsenmääräänsä kahdella tai useammalla. 
 
K-PIIRIN VUOSIKOKOUSTAPAHTUMA 6.4.2019 IISALMESSA 
K-piirin tuleva vuosikokoustapahtuma on tavallista juhlavampi, sisältäähän se mm. piirin 50-
vuotisjuhlan. Tämänkaltaista juhlaa ei tiettävästi piirimme historiassa ole aiemmin järjestetty. 
Tulkaa suurella joukolla yhteiseen juhlaamme Iisalmen Kulttuurikeskukseen. Kaikki Leijonat ja 
puolisot ovat sydämellisesti tervetulleita niin päivän ohjelmaan, virkailijavalmennuksiin kuin 
iltajuhlaankin.  
Vuosikokouksen ja virkailijavalmennusten vuoksi kunkin klubin tulisi vahvistaa seuraavan kauden 
virkailijat ainakin alustavasti jo maaliskuun klubitapaamisissa. Samoin maaliskuun 
klubitapaamisessa klubien tulisi nimetä viralliset edustajansa piirin vuosikokoukseen. Iltapäivällä 
järjestetään myös PDG tapaaminen, jossa on läsnä Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Pirkko 
Vihavainen. Koska monet entisistä piirikuvernööreistä ovat ikääntyneitä, toivon, että klubit 
huolehtisivat näiden piirikuvernöörien kuljetuksesta vuosikokoustapahtumaan. Puolisoille olemme 
vuosikokouksen ajaksi varanneet mahdollisuuden tutustua lähemmin Iisalmen 
kulttuurikeskukseen ja sen näyttelyihin opastetulla kierroksella. 
 
Ilmoittautuminen vuosikokoustapahtumaan tapahtuu piirin kotisivuille ilmestyneen linkin kautta. 
Ilmoittautuminen on nyt entistä yksinkertaisempaa ja vaivattomampaa. Ohessa kutsu 
vuosikokoustapahtumaan, joka on julkaistu myös Savon Leijona – lehdessä 2019 ja piirin 
kotisivuilla. 
 
LIONS-RITAREITA JA/TAI MELVINEITÄ PIIRIKOKOUSTAPAHTUMAN ILTAJUHLASSA 
Mikäli klubi haluaa palkita ansioituneen jäsenensä joko Lions-ritarin arvolla tai Melvin Jones 
Fellow-tunnustuksella, mainio tilaisuus on toteuttaa se piirikokoustapahtuman iltajuhlassa. 
Tiedossani on, että ainakin yksin Melvin Jones Fellow julkistetaan em. tilaisuudessa. Lisää toki 
mahtuu, mutta tällöin kannattaa toimia välittömästi.  Ohjeistusta saatte piirin ARS-vastaavalta, 
Jarmo Puustiselta (jarmo.puustinen@lions.fi) ja piirin LCIF-koordinaattorilta, Pekka Leskiseltä 
(pekka.leskinen@lions.fi). 
  
PIIRISSÄMME RUNSAASTI KLUBIEN VUOSIJUHLIA 
Kuluvalla kaudella monet klubit ovat juhlineet toimintansa pyöreitä vuosikymmeniä ja 
välivuosiakin. Ainakin yhdet ’synttärit’ ovat vielä edessäpäin. Helmikuu oli piirissämme varsinainen 
juhlakuu, sillä yhteensä kuusi klubia, joko yksin tai kaksin, juhli viikon välein toimintaansa. 
Juhlatilaisuudet ovat aika ajoin paikallaan. Ne lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
 
Talvisin terveisin 

Piirikuvernöörinne Ritva    

-Yhdessä enemmän- 
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