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Piirikuvernöörin mietteet 8/2018 – 2019 8.12.2018

Arvoisat K-piirin Leijonat 
On varsin epätavallista, että piirikuvernöörin mietteitä lähetetään viikoittain. Olen pahoillani, mutta 
tällä hetkellä elämme poikkeuksellisia aikoja. 

MATKALLA MILANOON
Hanke K-piiriläisten matkasta Milanoon, kansainväliseen vuosikokoukseen heinäkuussa, on edennyt 
siihen vaiheeseen, että liitteenä on matkatoimiston tarjous. Toivon, että meitä K-piiriläisiä näkyisi 
Milanossa runsaasti, olihan meitä Fukuokassakin 16 eli melkein neljännes suomalaisista Leijonista. 

Ilmoittautumiset tulee tehdä 11.1.2019 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.

Jos olet lähdössä, ja haluat osallistua convention-istuntoihin, rekisteröityminen on välttämätöntä. Se 
kannattaa tehdä päämajan sivustolla viimeistään 11.1.2019, jolloin maksu on pienempi. 

MELVIN JONES FELLOW – TUNNUSTUS ANSIOITUNEELLE LEIJONALLE
Piirimme LCIF-koordinaattori Pekka Leskinen haluaa muistuttaa klubeja Melvin Jones Fellowship – 
ohjelmasta. Liitteenä on selostus ohjelmasta sekä hakemuslomake. Mikäli vielä jää kysyttävää, ottakaa
yhteyttä Pekkaan: pekka.leskinen@lions.fi.

LOHKON PUHEENJOHTAJUUS – NÄKÖALAPAIKKA LIONS-TOIMINTAAN
Lohkon puheenjohtajuus on ensimmäinen näköalapaikka laajemmin Lions-toimintaan. Viimeksi 
torstaina 29.11. 2018 pidetyssä piirihallituksen kokouksessa lohkojen nykyiset puheenjohtajat 
todistivat tätä samaa. Niinpä toivonkin, että lohkon puheenjohtajuudet saadaan luontevasti hoidettua
tammikuun 30. päivänä 2019 pidettävään piirihallituksen kokoukseen mennessä. Olkaa itse aktiivisia 
ja ottakaa yhteyttä lohkonne puheenjohtajaan tai kun hän lähestyy teitä, olkaa hyvällä mielellä 
vapaaehtoisia.

SAVON LEIJONA – LEHTEEN TULEVILLE JUTUILLE JA MAINOKSILLE UUSI OSOITE
Savon Leijona -lehteen tulevien juttujen ja mainosten tulee olla Airi Leskisellä tämän vuoden loppuun 
mennessä. Airin sähköposti on kuitenkin muuttunut, joten vielä toimittamattomat jutut ja mainokset 
osoitteeseen airi.leskinen@lions.fi
.
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Ohessa on piirimme jäsenjohtajan Erkki Huupposen viesti klubeille. Piirimme jäsenkehitys on 
huolestuttava. Erityisesti minua huolestuttaa uusien jäsenten vähäinen määrä, vain 23. Vaikka 
’puskaradion’ kautta olenkin saanut viestejä uusien jäsenten ottamisesta, olen silti huolissani. 

Vain kaksi klubia piirissämme on päässyt kunniagalleriaan, LC Iisalmi/Yläsavottaret ja LC Kaavi. Tämä 
parivaljakko kaipaa lisää seuraa. Kansainvälistä presidenttiä Gudrunia siteeraten, katsokaa 
jäsenhankinnassa aiempaa kauemmaksi, katsokaa horisonttiin.

LÄMMINHENKISTÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA
Toivotan jokaiselle K-piirin Leijonaperheelle lämminhenkistä Joulua ja onnellisten hetkien täyttämää 
vuotta 2019 � �
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