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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot, 

Terveiset kaikille Liiton vuosikokouksesta Oulusta! Paikalliset klubit olivat järjestäneet sujuvan ja 

rennon vuosikokoustapahtuman, johon osallistui liki 750 virallista kokousedustajaa ympäri Suomen. 

Lisäksi paikalla oli lukuisa määrä kansainvälisiä vieraita ja kun vielä kokonaislukuun lasketaan 

puolisot, niin päästiin pitkästi yli 1000 osallistujan. 

Vuosikokouksessa käsiteltiin tärkeitä asioita ja tällä kertaa useista päätösehdotuksista ja 

klubialoitteista myös äänestettiin. Tietysti valittiin myös liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

tulevalle kaudelle 2018-2019. Liiton puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Vihavainen LC Juva / Luonteri ja 

varapuheenjohtajaksi tiukan äänestyksen jälkeen Aarne Kivioja LC Helsinki / Pakinkylä. Aarne sai 

ääniä 373 ja toisena ehdokkaana ollut Matti Reijonen LC Vampula 337 ääntä. 

Kokouksessa päätettiin, että Malmilla sijaitseva Lions-talo myydään. Tämäkin äänestys oli tiukka ja 

eroa vaihtoehtojen välillä oli noin 50 ääntä. Jäsenmaksun suuruus pysyy samana eli 33 euroa 

vuodessa ja edelleen päätettiin, että vuosikirjaa ei julkaista myöskään ensi kaudella. Tällä säästetään 

noin 17000 euroa.    

Ensi vuonna vuosikokous on Kalajoella, vuonna 2020 Seinäjoella ja vuonna 2021 Turussa. Kalajoen 

kokouksen Facebook-sivut on avattu, joten sieltä tutustumaan ensi kesän kokouskuulumisiin. 

Ja viimeisenä, muttei vähäisempänä asiana, todettiin uudet piirikuvernöörielektit. Näin Ritvan kausi 

pääsee alkuun jo muutaman viikon kuluttua. 

Kertauksena edellisestä kirjeestä 

Muistetaanhan hoitaa muutamat asiat siten, että uusi kausi alkaa mahdollisimman hyvin. 

Ensimmäinen on tulevan kauden virkailijoiden ilmoittaminen rekisteriin. Vielä puuttuu 12 klubin 

ilmoitus. Ilman sitä, että tarpeelliset tiedot saavuta tarvitsijaa.  

Toinen on esitykset palkittavista klubeista ja klubipresidenteistä. Tarvittavat lomakkeet löytyvät piirin 

kotisivuilta. Muistetaan määräajat ja tarvittaessa olkaa yhteydessä. Ansioituneita on monia tapoja 

muistaa! 

 

Kiitos kaikille ikimuistoisesta kolmesta vuodesta! Olen ollut etuoikeutettu saadessani 

tutustua piirimme klubeihin ja leijoniin. Hienoa työtä teette kaikki pyyteettömästi ja suurella 

innolla. Toivottavasti meillä riittää voimia tulevaisuudessakin osallistua ja tehdä palvelutyötä 

yhteisen hyvän ja apua tarvitsevien auttamiseksi. 

       Aurinkoista kesän jatkoa toivottaen, Jami 


