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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					

Valloitamme uusia vuoria

Arvoisat piirimme leijonat, puolisot ja leot!
Toimintakautemme alkaa olla loppumaisillaan ja on aika kiittää teitä rakkaat leijonat ja 		
puolisot hyvästä, rehdistä ja rakentavasta yhteistyöstä. Vuosi on ollut hieno ja unohtumaton.
Kiitos leot mukavista tapaamisista sekä tulevasta yhteistyöstä nuorisovaihtoleirin aikana
heinä-elokuun vaihteessa Lammilla!
Presidentin 100% kotimainen merkki
Anomuslomake kriteereineen löytyy piirin nettisivuilta sekä toukokuussa ilmestyneen 		
lion-lehden sivuilta. Odotan hakemuksia 15.7. mennessä tai viimeistään 15.9. 			
”Asia mutkistuu, kun se pitkistyy”.
Klubin erinomaisuuspalkinto
Hakulomake kriteereineen löytyy piirin nettisivuilta. Deadline on 31.8.
Lions 100 vuotta kunniaksi tarjous!
1.-10-6. liittyviltä uusilta jäseniltä ei veloiteta liittymismaksua.
Jäsenasiaa
Kauden 2016-2017 aikana seuraavat klubit ovat kutsuneet uusia jäseniä mukaan toimintaan.
Asikkala/Kanava, Forssa/Flores, Forssa/Jokivarsi (4), Hämeenlinna/Birger,
Hämeenlinna/Liinut (3), Hämeenlinna/Linnattaret (3), Hämeenlinna/Tawasti (4),
Hämeenlinna/Wanaja (4), Hausjärvi/Helmi, Hollola, Hollola/Kapatuosio (2),
Hollola/Pirunpesä, Hyvinkää, Hyvinkää/Paavola (2), Hyvinkää/Puolimatka,
Hyvinkää/Sveitsi (2), Janakkaa/Idat (3), Järvenpää, Järvenpää/Ainot (2),
Järvenpää/Jean Sibelius (3), Järvenpää/Vennyt ja Jussit (2), Jokela, Kellokoski (2),
Kerava, Kerava/Allium, Kerava/Kivi (2), Klaukkala, Klaukkala/Leat (3), Kärkölä,
Lahti/Ahtiala, Lahti/Ankkurit, Lahti/Kariniemi, Lahti/Masto, Lahti/Vellamot (3),
Lahti/Vesijärvi (2), Nurmijärvi/Kanerva, Nurmijärvi/Rock, Orimattila, Orimattila/Leonat (3),
Orimattila/Viljamaa (4), Padasjoki (3), Riihimäki (4), Riihimäki/Kristalli (5),
Riihimäki/Mixed (2), Salpakangas, Tuusula (4), Tuusula/Hyrylä (2), Vihti/Hiidenvesi ja
Vihti/Nummela.
Kiitos hienosta ja aktiivisesta jäsenhankinnasta. Tiedän, että kaikki ovat toimineet par-		
haansa mukaan.
Klubeista kauden aikana eronneita jäseniä 183 (luku sisältää myös piirin klubeista siirtojäseninä lähteneet (8) ja 31.5.2017 lakkautettavan Lions Club Lahtia/Ahtialan jäsenet).

Lions 100 v palveluhaasteen toteutuminen
Piirin kaikki klubit ovat osallistuneet tämän toimintavuoden aikana vähintään yhteen palveluhaasteeseen ja palvelusta hyötyneitä on kirjattu 72655 (30.5.). Kiitos klubeille upeasta
palveluhengestä!
Auta srilankalaisia tulvien ja rankkasateiden uhreja
Viikonloppuna kuulimme surullisia uutisia Sri Lankan rankkasateista ja mutavyöryistä.
Tuhoalueilla asuu mm. lionsklubien kummilapsia ja Ratnapuran silmäsairaala sijaitsee 		
tuhoutuneella alueella. Kuolleita on jo lähes 200, kateissa on saman verran ja puoli 		
miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Seisovissa vesissä on tautia levittäviä 		
itikoita. Tilanne on katastrofaalinen.
Klubit ja yksittäiset lionit voivat auttaa hädässä olevia lahjoittamalla sopivan summan 		
esimerkiksi 10,00 euroa/jäsen Suomen Lions-liiton katastrofitilille FI54 8000 1970 8298 84
(BIC DABAFIHH), viestikenttään ”Sri Lanka”. Apu menee lyhentämättömänä perille.
Kehotan seuraamaan tilannetiedotusta Lions-liiton nettisivuilta.
				

Toivotan kaikille lämmintä kesää, terveyttä ja rakkautta!

						

Yhdessä hyvää –lionshengessä!

						
								

Sinikka

