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					

Valloitamme uusia vuoria

Piirikuvernöörin tiedote 4/2016-2017
Arvoisat piirimme Leijonat, Puolisot ja Leot!
Hyvät leijonat, kiitos kauden 2016-2017 ensimmäisestä neljänneksestä. Klubeissa on järjestetty ensimmäiset kokoukset/tapaamiset. Klubivierailuillani on ollut ilo kuunnella iltojen
aluksi vilkasta puheen sorinaa, kesän jälkeen on paljon kuulumisten ja ajatusten vaihtoa
ja sekaan on mahtunut myös hersyvää naurua. Kuukausitapaamisissa on tärkeää antaa
jäsenille hetki sosiaaliseen kanssakäymiseen. Pidetään jatkossakin hyvää huolta iloisesta
ja positiivisesta ilmapiiristä! Klubissa viihtyvä ja motivoitunut leijona on järjestömme paras
tavaramerkki.
Jäsenasioita
Suuri kiitos klubien rahastonhoitajille kiitettävästi hoidetuista jäsenmaksuista. Klubeista 99
% oli suorittanut kansainvälisen jäsenmaksun 30.9. mennessä. On hyvä jatkossakin hoitaa
maksut yhtä mallikkaasti.
Pysyäksemme ajan tasalla, muistutan klubisihteereitä säännöllisesti ilmoittamaan MYLCIrekisteriin jäsenistössä tapahtuneet muutokset ja käymään rekisterissä, vaikka jäsentilanteessa ei olisikaan tapahtunut muutoksia klikkaamalla ”ei muutoksia”.
Sain juuri uunituoreen tilaston Lions-liiton jäsenjohtajalta. Piirissämme oli ainoastaan 55
klubia (55,9%) syyskuussa raportoinut jäsentietoja. Olen huolestunut ja hämmästynytkin
tästä passiivisuudesta! Jos/kun on ongelmia kirjautumisessa tai jokin muu ei tahdo 		
onnistua, kannustan ”kilauttamaan” piirisihteeri Raijalle, raija.alonen@lions.fi tai GMT Hilkalle, hilkka.ruusuvirta@lions.fi.
Aluefoorumit ja piirihallituksen kokous
I ja II alue tiistai 25.10.klo 18.00 (kahvi 17.30) Sotilaskoti 2, Vaakunasali, Parolannummi
III ja IV alue keskiviikko 26.10 klo 18.00 (kahvi 17.30) Hollolan Hirvi, Aikkalantie 37, Hollola
V ja VI alue torstai 27.10 klo 18.00 (kahvi 17.30) Keuda, Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää
Lohkon puheenjohtajat lähettävät kutsut ja asialistan
Piirihallitus maanantai 31.10 klo 18.00 (kahvi 17.30) Märkiön leirikeskus, Hangonväylä 		
1506, Hyvinkää
Italiassa maanjäristys
Italian maanjäristyksen uhrien auttamiseksi leijonilla on mahdollisuus tehdä lahjoituksia 		

15.10.2016 saakka, Suomen Lions-liitto ry:n katastrofitilin (FI54 8000 1970 8298 84) kautta.
Lahjoitukset ovat MJF-kelpoisia. Viestikenttään merkintä, klubin nimi (ilman Lions Club),
sana ltalia sekä MJF. Lisätietoa C-piirin LCIF –koordinaattori Esa Ojapalolta, esa.ojapalo@
lions.fi
Liikenneturvallisuustoimikunta
Liikenne-Leijona koulutus lähenee.
Ensimmäinen kouluttajakoulutus pidetään 22.10.2016 Parolassa. Ilmoittautuminen tilaisuuteen 14.10.2016 mennessä. Koulutukseen on vielä tilaa.
Ilmoittaudu pikaisesti: ilpo.inkilainen@lions.fi
Piirin kotisivuilta löydät lisää infoa.
Nenäpäivä
Nenäpäivää vietetään jälleen tänäkin vuonna 11.11.2016 ja lipaskeräys toteutetaan 27.1013.11.2016 välisenä aikana. Lions-liitto ei ole tällä toimintakaudella mukana Nenäpäivä-		
kampanjassa. Klubit voivat kuitenkin halutessaan osallistua keräykseen. C-piirin yhteyshenkilö on Ismo Kajaala LC Riihimäki/Kara, ismo.kajaala@gmail.com.
Liitteessä on lisätietoa keräyksestä.
Rauhanjulistekilpailu
”Juhlimme rauhaa” on tämän kauden rauhanjulistekilpailun teema. Muistutuksena, että työt
on toimitettava 31.10. klo 18.00 alkavaan piirihallituksen kokoukseen.
Lisätietoa Leena Laitiselta, leena_laitinen@dnainternet.net, tai 050 9196290.
Palvelu ja varainhankinta
Hyvän Päivä
Kaikki tutut tavat tehdä hyvää ovat yhtä hyviä kuin uudet ideatkin. Klubien ei tarvitse miettiä,
millaisen uuden aktiviteetin se keksisi tai järjestäisi Hyvän Päivänä 8.10.
Päivän tarkoituksena on esitellä lionstoimintaa klubin omien aktiviteettien kautta sateenvarjon ”Monta tapaa tehdä hyvää” alla. Tänä vuonna vaikkapa Punainen Sulka –keräystä voidaan mainiosti toteuttaa Hyvän Päivänä.
Muistakaa kirjata tehdyt aktiviteetit MyLCI-jäsenrekisteriin.
Lions-arvat
Muistattehan, että Anna tukesi nuorisolle –arpoja voi ostaa sekä itselle että myös lahjaksi
muille. Arvat sopivat hyvin myös vaikkapa kiitokseksi klubivierailusta, klubiesitelmästä tai
klubiarpajaisten palkinnoksi.
Jos klubille tulleet arvat on jo myyty, niin lisää voi tilata Lions-verkkokaupasta.
Muistakaa rekisteröidä arpa autoarvontaan liiton sivuilla (www.lions.fi – Vasemman reunan
valikossa ”Rekisteröi Lions arpasi” tai sivun oikeassa alalaidassa auton kuva).
Aiemmassa arpatiedotteessa ja toimintaohjeessa oli päivämäärävirhe vuosilukujen osalta.
Liitteenä on korjattu dokumentti.
Joulukortit
Nyt on hyvä aika laittaa joulukorttien tilauslistat kiertämään klubeissa, jotta kortit saa tilat tua, toimitettua ja jaettua ennen joulukiireitä.

Koulutus
Piiri tarjoaa lionstietoutta/koulutusta uusille jäsenille ja heidän kummeilleen. On erittäin tärkeää, että uusi jäsen liittyessään järjestöömme saa heti kattavaa tietoa monipuolisesta 		
toiminnastamme. Näin toimien uusi jäsen tuntee itsensä tervetulleeksi joukkoomme.
Lohkojen puheenjohtajat ovat lupautuneet järjestämään uudenjäsenen koulutusta apunaan
GLT Marko Uusitalo.
Seniori-lionjohtaja koulutusintituutti (ALLI)
Seuraava ALLI-koulutus järjestetään 4.-6.3.2017 Malaga, Espania. Opetuskielet espania,
englanti ja ranska. Hakemukset on jätettävä viimeistään 19.12.2016. Huomioithan että 		
hakemus palautetaan allekirjoituksineen piirin GLT:lle joka toimittaa hakemuksen perille.
Toimi siis ajoissa. Hakemuspohja ja lisätietoa löytyy seuraavasta linkistä ( http://members.
lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/development-programs/advancedleadership-institutes/index.php )
Kummilapsi/Sri Lanka
Ratnapuran silmäsairaalan jatkorakentamisen loppuun saattaminen
Sairaalan hankevastaava, PID Erkki Laine on todennut: ”En vihellä vielä keräystä poikki,
kun en tiedä syksyn valuuttakursseista enkä myöskään, millä Sri Lankan rupee hinnalla 		
tullaan rakentamaan”.
Vielä on mahdollista osallistua keräykseen. Jokainen euro on tarpeellinen ja tärkeä.
Maksu suoritetaan C-piirin tilille FI06 1496 3000 0008 96, viitenumero on 8303.
Parhaimmat kiitokseni kaikille klubeille ja yksityisille henkilöille, jotka ovat osallistuneet keräykseen. Erityinen kiitos niille kahdelle klubille, jotka ovat osallistuneet keräykseen tällä
kaudella. Sairaalan jatkorakentaminen voi alkaa.
Lionien kummilapset Sri Lankassa
Noin 140 köyhän perheen lasta odottaa kummia, joka mahdollistaa koulunkäynnin.
Tulen mielelläni esittelyvideon kera klubien järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin kerto-		
maan asiasta enemmän. Aikavälillä 4.1. – 31.1.2017 olen estynyt, koska olen puolisoni 		
Ullan kanssa Sri Lankassa
Silmälasien keräys
Silmälasikeräystä ei suoriteta toistaiseksi. Yksi laatikko, jossa on 2.500 kpl silmälaseja, on
valmiina odottamassa kuljetusta.
Lisäohjeita löytyy Sri Lankan Lions-ystävien sivuilta srilankanystavat.lionsklubi.fi, kun asiat
etenevät.
Ayubowan (sinhalan kielellä näkemiin, pitkää ikää, kaikkea hyvää …)
Ota yhteyttä matti.paavola@lions.fi
Viestintä
Ottakaapa tavaksi silloin tällöin käydä piirin kattavilla kotisivuilla. Sieltä löytyy päivitettyä 		
tietoa toiminnastamme ja tapahtuma- ja vierailukalenterit. Toimikunnat, kohdasta ”viestintä”
on viestintäkoulutuksen (30.8.) materiaali.
Hyvän Päivä toteutetaan 8.10. siis jo muutaman päivän kuluttua, silloin leijonat ovat näkyvästi esillä erilaisissa tapahtumissa.
Kirjoittakaa Leijonaviestin juhlanumeroon mukavia lyhyitä juttuja kuvien kera ja lähettäkää
liitteessä olevaan osoitteeseen. Liitteessä lisäinfoa.

Nuorisoleiri
Kansainvälinen Nuorisoleiri toteutetaan piirissämme Lammilla 29.7.-6.8.2017.
Isäntäperheitä tarvitaan eri puolilta maailmaa tuleville nuorille 1-2 viikkoa ennen leiriä.
Isäntäperhe voi olla joku muukin kuin leijonaperhe. Nuorisovaihto on erinomainen mahdollisuus nuorille ja isäntäperheille päästä kansainväliseen kosketukseen.
Lisätietoa Nuorisovaihtojohtaja Kari Okkoselta kari.okkonen@lions.fi.

							

Toiminnallista syksyä!
Yhdessä hyvää, lionshengessä

							

Sinikka

							

							

