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Yaateeh 
Tervehdys  

K-piirin Leijonaperhe ☺ 

TERVEISET LAS VEGASISTA 

Kansainvälinen vuosikokous pidettiin tänä vuonna juhannuksen 

jälkeisenä viikonloppuna Las Vegasissa, USA:n Nevadassa. Paikalla oli 

oman arviomme mukaan noin 20.000 Leijonaa ja puolisoa. Ennen 

vuosikokousta me piirikuvernöörit saimme vielä viimeisen kolmen pitkän 

päivän valmennuksen tähän tehtävään. 

Kansainvälinen presidenttimme on ensi kertaa nainen, Gudrun 

Yngvadotttir Islannista. Kaksi asiaa hänen sanomastaan jäi elämään 

mielessäni. Katsokaa horisontin taa. Tuulen suuntaan ette voi vaikuttaa, 

reivatkaa siis purjeita tuulen mukaan.  

Las Vegas sinällään oli pettymys. Sikakallis ja levoton. Kun laskeuduit alas huoneesta hotellin aulaan, 

astuitkin kasinoon. Oman haasteensa loi myös jokapäiväinen yli 40 asteinen helle. 

ALLADIN JA TAIKALAMPPU 

Minun tavoitteenani on, että tekisimme tästä kaudesta yhdessä toimien kaikille hyvä kausi. Siksi teemani 

on: ’Yhdessä enemmän’.  

Jokainen teistä tuntee varmaan tarinan Alladinista, hänen löytämästään taikalampusta ja sen Hengestä 

sekä hänen saamastaan kolmesta toivomuksesta. Jos minä voisin olla Alladin ja te, K-piirin klubit ja 

Leijonat minun lamppuni henki, toivoisin seuraavaa: 

Ensiksi toivoisin, että jokainen piirimme klubi kasvattaisi palveluvoimaansa vähintään yhdellä jäsenellä, ei 

piirin eikä piirikuvernöörin tähden, vaan klubienne tulevaisuuden takia. Viimeiset pari vuotta ovat olleet 

alamäkeä jäsenkehityksessä ja nyt toivoisin käännettä. Viime kaudella kolme klubia lopetti toimintansa 

käsitykseni mukaan siksi, että puolisoiden, naisten, ei sallittu tulla täysivaltaisesti mukaan toimintaan. 

Tehkää miesklubit klubeistanne yhteisklubeja, ottakaa klubeihinne aktiivisia puolisoita tai muita aktiivisia 

naisia mukaan, etenkin pienillä paikkakunnilla. Ja alle 20 jäsenen klubit, muistakaa Vesannon ja 

Virtasalmen esimerkit! 

Toiseksi toivoisin, että jokainen klubi olisi jollakin tapaa mukana kansainvälisessä toiminnassa. Yksi, hyvin 

palkitseva tapa, on ottaa kummilapsi Sri Lankasta. Pienellä, runsaan 100 euron vuosimaksulla voimme 

saatella varattoman perheen lapsen koulutuksen kautta hyvään elämään. Pieni raha täällä, on Sri 

Lankassa suuri raha. Henkilökohtaisesti jokainen piirimme Leijona voi myös osallistua kansainväliseen 

toimintaan ryhtymällä Sri Lankan Lions-ystävien joukkoon. Jäsenmaksulla (40 €) katetaan varattomien 

ihmisten kaihileikkauksia Sri Lankassa sijaitsevassa, meidän aikaansaamassamme silmäsairaalassa. 



 

 

Kolmanneksi toivoisin, että kauteni käytännöllisesti päättävässä piirikokouksessa piirimme jokainen klubi 

olisi edustettuna. Piirikokoustapahtuma on totuttua aiemmin eli lauantaina 6.4.2019 Iisalmessa. Merkitkää 

päivä jo nyt kalentereihinne. Tämä piirikokoustapahtuma on erityisen merkittävä siksi, että piirimme juhlii 

samalla 50-vuotista toimintaansa.  

KANSAINVÄLINEN NUORISOLEIRI METSÄKARTANOLLA 

Tänään saamani tiedon mukaan, kaikki leirille tulevat nuoret ovat saaneet kodin itselleen ennen leiriä. Tosi 

hienoa työtä ja suuret kiitokset kaikille, jotka ovat osallistuneet näihin talkoisiin. Mekin osallistuttiin; meille 

saapuu tytöt Turkista ja Saksasta. 

INNOSTAJAISET 

Muistutan heti kättelyssä myös INNOSTAJAISISTA, joita vietetään erillisen kutsun mukaisesti lauantaina 

1.9.2018 klo 9 – 15. Koska iltapäivän valmennus on kohdistettu presidenteille, sihteereille, rahastonhoitajille 

ja jäsenjohtajille, heidän läsnäolonsa on ensisijaisen tärkeää. Tilaisuudessa todennäköisesti jaetaan myös 

uudet, supistetut vuosikirjat. 

PIIRIN KOTISIVUT UUDESSA OSOITTEESSA 

Piirin kotisivut ovat tämän kauden alusta uudessa osoitteessa, www.107k.fi  Uusi kotisivualusta antaa 

paremmat mahdollisuudet tietojen välittämiseen kuin entinen päämajan alusta. Piirin webmasterina toimii 

Eero Kumpulainen. Toivon, että jokainen piirimme Leijona vierailee piirin kotisivuilla vähintään kerran 

viikossa, sillä siten varmistetaan tiedon kulku, jos se muulla tavoin tökkii. Siksi toivon, että jokaisen klubin 

sihteeri lähettää erityisesti tämän (mutta myös tulevat) tiedotteen kaikille klubin jäsenille tavalla tahi toisella. 

Tällaisia mietteitä näin kauden alkajaisiksi 😊 

 

Ahehee (kiitos), että luit mietteeni ja päivitit kalenterisi 😊 

 

Aurinkoisin kesäterveisin piirikuvernöörinne 

Ritva  
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