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Valloitamme uusia vuoria

Piirikuvernöörin tiedote 2/2016-2017
Arvoisat piirimme Leijonat, Puolisot ja Leot!
Olemme saaneet nauttia upeasta ja lämpimästä kesästä. Lomatkin on todennäköisesti 		
vietetty ja nyt on elokuu, jolloin Suomi palaa normaaliin rytmiin. Myös lionstoimintamme		
käynnistyy pienin askelin ja valmistaudumme syyskuussa aloittamaan aktiivisen 			
toiminnan.
Alkaneella kaudella Lions-järjestö ja itsenäinen Suomi juhlistavat 100-vuotista taival-		
taan. Toteutamme hyvässä yhteistyössä Punainen Sulka-aktiviteetin, jonka tuotto on 		
lahja itsenäisen Suomen nuorille.
Piirihallitus, piirifoorumi ja viestintäkoulutus
Piirihallituksen ensimmäinen kokous on torstaina 25.8. klo 18.00 (kahvitarjoilu 17.30) 		
osoitteessa Wisahovi, Kanakouluntie 5, 13100 Hämeenlinna.
Piirifoorumi järjestetään tiistaina 30.8. osoitteessa Lopen Koulukeskus, Opintie 2-4, 		
12700 Loppi.
Klo 17.00–18.00 ilmoittautuminen, vuosikirjojen jako ja kahvitarjoilu.
Klo 18.00 kauden starttaus/yhteinen osuus on Loppi-salissa, jonka jälkeen kokoontuvat 		
aluefoorumit luokkahuoneissa.
Viestintäkoulutus 30.8. piirifoorumin yhteydessä, yhteisen osuuden jälkeen.
Klubin tiedottajat, webmasterit ja muut asiasta kiinnostuneet, teille on tarjolla tehokasta 		
koulutusta, jonka aiheena on sisäinen ja ulkoinen tiedotus. Panostetaan tiedottamiseen 		
ja tehdään arvokkaasta lionstoiminnasta näkyvämpi ja houkutteleva.
Kouluttajina toimivat tiedotus- ja pr-toimikunnan puheenjohtaja Maija-Liisa Heikkilä ja 		
webmaster Riitta Ylijärvi.
Edellä mainittuihin tilaisuuksiin ilmoittautumiset (piirihallitus 23.8. piirifoorumi ja viestintäkoulutus 25.8. mennessä) piirin sivujen kautta tai jos se ei onnistu niin ilmoittautua voi 		
piirisihteerille (raija.alonen@lions.fi) tai piirikuvernöörille (sinikka.uola@lions.fi).
Tilaisuuksien kahvitarjoilu on 7,00 euroa/henkilö ja maksu paikanpäällä.
Toivon klubeista runsasta osallistumista piirin tilaisuuksiin ja kannustan käyttämään 		
”kimppakyytejä”. Yhdessä matkustaminen on mukavaa, se lisää myös yhteishenkeä ja 		
matkan aikana voi syntyä erinomaisia kehittäviä ajatuksia.
Piirin kotisivuja on uudistettu kesän aikana ja tavoitteena on, että jäsenet saisivat hel-		
posti tarvitsemansa tiedon. Piirin toimikunnat ja työryhmät antavat ajankohtaista ja 		
päivitettyä tietoa alansa asioista. Webmaster Riitta (riitta.ylijarvi@lions.fi) odottaa tietoja 		

klubien vuosijuhlista, tapahtumista ym. laitettavaksi piirin kotisivuille/kalenteriin.
Sivuilta löytyy myös kuvernööritiimin vierailukalenteri.
Päivitetyt ja ajan tasalla olevat kotisivut ovat erinomainen viestinnän kanava myös klubien
osalta.
Jäsenmaksut
Jäsenmaksulaskut ovat tipahdelleet ”postilaatikoista”. Uskon, että klubien rahastonhoitajat
ovat tarkkaavaisia eräpäivien suhteen, erityisesti kv-jäsenmaksujen kohdalla.
Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin
Yhdistyslaki velvoittaa yhdistykset ilmoittamaan yhdistysrekisteriin nimenkirjoittajissa ta-		
pahtuneet muutokset. Muistetaan hoitaa tämäkin lain määräämä velvoite kuntoon.
Palkitsemiset
Kauden 2015-2016 kotimaisen 100% presidentin ansiomerkkihakemukset tulee toimittaa
IPDG Juha Pirkkamaalle 15.9. mennessä. Hakulomake kriteereineen löytyy piirin sivulta
”jäsenille” osiosta. Muistetaan kiittää, kun on kiitoksen aika!
Koulutusta
Hyvät piirin aktiiviset toimijat!
Päämaja tarjoaa johtajuusvalmennusta vuosittain aktiivisille toimijoille. ”ALLI-Advanced 		
Lions Leadership Institute” on kansainvälinen koulutus/valmennus. Lisätietoa ja hakemuslomakkeet löytyy tästä (http://www.lions.fi/jasenille/koulutus/alli/)
Hakemukset toimitetaan piirin GLT-puheenjohtajalle (marko.uusitalo@lions.fi).
Puolisopäivä
Piirin klubien jäsenten puolisoille tarkoitettu puolisopäivä järjestetään Järvenpäässä 		
Keudan Ammattiopistolla (Sibeliuksenväylä 55 B, 04400 JÄRVENPÄÄ) lauantaina 		
24.9.2016 klo 10.00. Päivän ohjelma, ilmoittautumisohjeet ja kustannukset piirin kotisivuilla 15.8. alkaen.
Puolisoiden rooli on kannustava lisävoima toiminnassamme. Siksi on tärkeää järjestää 		
puolisoille virkistyspäivä ja näin antaa mahdollisuus yhteiseen tapaamiseen.
Rauhanjulistekilpailu
Kansainvälinen rauhanjulistekilpailu on alkamassa. Teemana tällä kaudella on ”Juhlimme
rauhaa”. Tarkemmat tiedot ja ohjeet piirin kotisivuilta tai piirin vastuuhenkilö Leena Laiti-		
selta (leena.laitinen@lions.fi).
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