Piiri 107 C

Piirikuvernööri, DG 2016–2017 Sinikka Uola
Lions Club Hämeenlinna/Linnattaret
Puoliso Jukka
Idänpääntie 3 B as 13, 13210 Hämeenlinna
Tel. +358 40 708 0927
E-mail: sinikka.uola@lions.fi
Yhdessä hyvää, lionshengessä					
Piirikuvernöörin tiedote 1/2016-2017

Valloitamme uusia vuoria
1.7.2016

Arvoisat piirimme Leijonat, Puolisot ja Leot!
Lionskausi 2016-2017 on juuri alkanut ja haluan tervehtiä teitä hyvät ystävät.
Lämmin kiitos teille luottamuksesta antaessanne minulle valtakirjan piirikuvernöörin
vaativaan tehtävään. Olen siitä hyvin iloinen ja ylpeäkin. Monista yhteydenotoistanne
ja positiivisesta ilmapiiristä aistien olen vakuuttunut, että alkaneella kaudella teemme
paljon ”yhdessä hyvää, lionshengessä”.
Aurinkoiset ja ystävälliset terveiset Japanista!
Lions Clubs International 99. Convention Fukuokassa on juuri päättynyt. Paikalla oli
osallistujia yli 30 000, noin 200:sta lions-maasta.
Kansainväliseksi presidentiksi valittiin amerikkalainen Tenneseestä kotoisin oleva Bob
Corlew. Hänen teemansa on ”New Mountains to Climb”, ”valloitamme uusia vuoria”.
Vuoret ovat symboli edessä olevista haasteista. Vuorille kiipeäminen antaa lioneille
mahdollisuuden tehdä maailmasta parempaa.
Toiseksi kansainväliseksi varapresidentiksi valittiin islantilainen Gudrun Yngvadottir.
Oli ainutkertainen ja vaikuttava tilaisuus olla todistamassa lionshistorian ensimmäisen
naislionin valintaa järjestön johtoon.
Lämpimät onnittelut Gudrunille!
Ennakkotietoa tulevista tapahtumista
-

piirihallituksen kokous torstaina 25.8.2016 klo 18.00 Hämeenlinnassa (Wisahovi, Kanakouluntie 5)

-

piirifoorumi tiistaina 30.8.2016 klo 18.00 Lopen Koulukeskuksessa, Opintie
2-4. Tilaisuus on avoin kaikille jäsenille ja leoille. Vuosikirjojen jako ja kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen

-

viestintäkoulutus klubin tiedottajille ja muille aiheesta kiinnostuneille piirifoorumin yhteydessä tiistaina 30.8.2016. Koulutuksen aiheena sisäinen ja ulkoinen
tiedotus
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Klubien juhlat ja tapahtumat
Arvoisat presidentit!
Toivon teidän hyvissä ajoin ilmoittavan minulle vuosijuhlista ja muista tapahtumista,
joihin toivotaan piirikuvernöörin osallistuvan. Osa klubeista onkin tapahtumistaan jo
ilmoittanut.
Piirin kotisivut ovat avautuneet
Tänään ovat avautuneet piirin uudistetut kotisivut. Kotisivujen tarkoituksena on jakaa
tietoa kaikille klubeille ja jokaiselle jäsenelle. Käythän tutustumassa nyt ja myöhemminkin.
Kotisivuilla on mm piirikuvernööritiimin vierailukalenteri ja jokainen piirimme toimikunta
ja työryhmä jakaa ajankohtaista informaatiota alansa asioista.
Klubien tapahtumista, jotka halutaan piirin toimintakalenteriin, pyydetään toimittamaan
aineisto piirin webmasterille (riitta.ylijarvi@lions.fi).
Klubeja kehoitetaan saattamaan kotisivunsa informoivampaan muotoon. Asia tulee
esille viestintäkoulutuksen yhteydessä. Kannustan osallistumaan koulutukseen.
Nostetaan tiedotus sille kuuluvaan arvoonsa.

Aurinkoista ja iloista kesäaikaa!
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