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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 leijonat
Hyvää ja toiminnallista juhlavuotta 2017!
Nöyrimmät kiitokset teille jokaiselle arvokkaasta työstänne, ”yhdessä hyvää, lionshengessä” teeman mukaisesti, apua ja tukea tarvitsevien lähimmäisten hyväksi.
Kansainvälisen järjestön jäseninä, klubeillamme on avustuskohteita myös rajojemme ulkopuolella, siitä myös lämmin kiitos!
Olen iloinen upeista tapaamisista klubien eri tilaisuuksissa ja haluan kiittää teitä hyvät 		
leijonat ja puolisot rakentavista ja positiivisista keskusteluista sekä vieraanvaraisuu-		
destanne. 			
Kiitollisena voin todeta, että useissa klubeissa on rohkeasti ja ennakkoluulottomasti ke-		
vennetty toimintaa ja jäsenten arvostamiseen ja hyvinvointiin on panostettu kiitettävästi. 		
Hyvän klubihengen ylläpitämiseen on meidän jokaisen vaikutettava siten että lionstoiminta
on voimissaan ja vahvana vielä tulevinakin vuosina.
II varapiirikuvernöörin tehtävään 2017-2018 hakuaika
Muistutuksena, tehtävän hakuaika on meneillään ja hakemukset on oltava piirikuvernöörillä viimeistään 15.1.2017.
Edellisestä tiedotteesta löytyvät tarkemmat tiedot liittyen k.o. tehtävän hakuun sekä ohjeet
myös klubialoitteisiin.
Lions-liitossa on meneillään hakuaika moniin liittotason tehtäviin ja deadline on 16.1.2017
klo 15.45. Lisätietoja www.lions.fi
Kansainvälinen jäsenmaksu
Kv-jäsenmaksun 2.erä tulee lähipäivinä sähköpostitse klubin rahastonhoitajalle ja lasku 		
erääntyy tammikuun aikana. Hoidetaan maksut ajallaan ja mallikkaasti kuten syksylläkin.
Kiitos!
Raportointi
Klubien sihteerejä muistutan ihan vakavasti kiinnittämään huomiota niin jäsen- kuin ak-		
tiviteettien raportointiin. Esimerkiksi joulukuun tilanteen mukaan piirimme 93 klubista vain
68 (73,1%) oli tehnyt jäsenraportin MyLC:in.
Hämmästyttävää on, mm kun klubeihin on otettu uusia jäseniä, joka on iloinen asia, niin 		
olettaisin, että sihteerit ylpeänä ja innoissaan välittömästi raportoisivat, on jopa niin että 		
syyskuussa jäseneksi otettuja ei näy vielä joulukuun raportoinnissa.
Piirisihteerimme Raija Alonen (raija.alonen@lions.fi) on luvannut auttaa, mikäli on ongelmia raportoinnin suhteen, ottakaa ihmeessä apu vastaan.

Aluefoorumit ja piirihallitus
Lohkonpuheenjohtajat lähettävät kutsut aluefoorumeihin, mutta tässä etukäteen tietoa 		
ajankohdista ja paikoista, löytyy myös piirin tapahtumakalenterista.
Aluefoorumeissa on jaossa Leijonaviestin juhlanumero.
		
24.1.2017, I & II aluefoorumi (paikka vielä avoin)
		
25.1.2017, III & IV aluefoorumi, Lahden Upseekerho Hennalantie 259 Hennala,
		
klo 18.00 (kahvi 17.30)
26.1.2017, V & VI aluefoorumi, Studio Donner Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää klo 18.00
		
(kahvi 17.30)
30.1.2017 Piirihallitus, Ravintola Rosolli, Kauppatie 2, Parola klo 18.00 (kahvi 17.30)
Ilmoittautumiset edellä mainittuihin tilaisuuksiin piirin sivujen kautta viikko ennen tilaisuutta.
Kansainvälinen nuorisoleiri 29.7.-6.8.2017 Lammi, Kaunisniemi
Leirivalmistelut ovat hyvässä vauhdissa ja heinäkuussa odotetaan leirikeskukseen noin 30
kansainvälisen nuoren tuloa, nauttimaan suomalaisesta luonnosta ja musiikista.
Isäntäperheiden aktiivinen etsiminen on nyt ajankohtainen ja tärkeä osa valmistelutyössä.
Isäntäperheenä toimimisesta tai isäntäperheeksi ilmoittautumisesta antaa lisätietoa leirin
johtaja, lion Tarja Salomäki tarja.salomaki@pp.inet.fi
Liikenneturvallisuus
Piirimme liikenneturvallisuustoimikunnan tavoitteena on antaa erilaista liikenteeseen liittyvää koulutusta eri ikäryhmille. Tämän kauden teemana ja koulutuskohteena ovat esikoululaiset ja heidän liikennetietouden ja liikennetaitojen kartuttaminen.
Syyskaudella toimikunta on antanut meille leijonille kouluttajakoulutusta/”eväitä” koulutustilaisuuksien järjestämiseen esimerkiksi päiväkodeissa.
Aikataulullisista syistä kaikilla asiasta kiinnostuneilla ei ollut mahdollisuutta osallistua koulutuksiin syksyllä, joten toimikunta järjestää vastaavan koulutuksen kahtena iltana maaliskuussa.
16.3. ja 21.3. klo 18.00 (kahvitarjoilu 17.30) osoitteessa Riihimäen Varuskunta, Sotilaskoti.
Ilmoittautuminen piirin sivujen kautta tai ilpo.inkilainen@lions.fi tai 0400 919850.
Samassa yhteydessä järjestetään kauden 2017-2018 johtajakoulutukset.
Kaikki kevään koulutukset löytyvät myös piirin kalenterista.
Kannustan käyttämään kimppakyytejä!!!!
Ratnapuran silmäsairaalan jatkorakentaminen alkaa
Suomen Lions-liiton virallisella allekirjoituksella on lähtenyt arkkitehdeille hyväksymiskirje.
Urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen työmaan pitäisi alkaa kahden viikon kuluessa.
Aiemman tiedon mukaan työ kestää viisi kuukautta.
Olen puolisoni Ullan kanssa Sri Lankassa 4.1.-1.2. välisen ajan. Matkan aikana käymme
mm Ratpurassa tutustumassa tilanteeseen.
Jos haluat kummilapsen, ota yhteyttä! Usein olemme tehneet valintoja lastenjuhlissa uusien
ehdokkaiden keskuudesta valiten. Sähköpostini toimii Sri Lankassa.
Kiitos kuluneesta vuodesta! Oikein hyvää Uutta Vuotta!
DC Matti Paavola
Arvostetut piirimme lionsritarit ja puolisot
Tervetuloa ritarilounaalle 11.3. klo 12.00 Ravintola Rucola Riihimäki. Lähempänä ajankohtaa jokaiselle lähetetään henkilökohtainen kutsu.

PDG-tapaaminen 17.1.2017 Riihimäellä
C-piirin entiset piirikuvernöörit puolisoinenne kutsutaan PDG-tapaamiseen, joka pidetään
tiistaina 17.1.2017 klo 14.00 alkaen Riihimäellä, Ekokem Oyj:llä, osoite Kuulojankatu 1.
Teemme aluksi n. 1,5 tunnin opastetun tutustumisen Ekokemin Kiertotalouskylään ja sen
jälkeen nautimme henkilöstöravintolan ”Metsä”-tilassa kahvin/teen ja sämpylän.
Lopuksi klo 16 pidämme yhteisen, noin tunnin mittaisen, vapaamuotoisen ajankohtaisten
lions-asioiden kokouksen, jossa mukana piirikuvernööri Sinikka Uola.
Tarjoilut maksetaan paikan päällä, joten varatkaa mukaanne 6,10 €/hlö.
Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 11.1.2017 juha.pirkkamaa@lions.fi tai
puh 040 580 3692
Lions Quest-koulutusta 20.- 21.3.2017 Lahdessa
Nyt on piirimme klubeilla mainio tilaisuus lähettää palkittuun ja tunnustettuun Lions Quest koulutukseen klubisi maksama kasvattaja. Koulutus antaa kasvattajalle mahdollisuuden
kehittää ryhmän ohjaamiseen vaadittavia vuorovaikutustaitoja. Taidot ovat tarpeen kasvattajalle, koska edes opettajan koulutuksessa ei häntä valmenneta riittävästi oppilaan tai kasvatettavan toimimiseen yksilönä ja ryhmän jäsenenä myönteisellä tavalla.
Lisää quest-asiaa liitteessä ja tarvittaessa piirin toimikuntapuheenjohtaja Lasse Särkimäki
p. 050-9109096 tai lasse.sarkimaki@gmail.
Piirijako
Lions-liiton perustama piirirakennetyöryhmän esitystä uudesta piirijaosta käsiteltiin Kuvernöörineuvoston kokouksessa 26.11. Hämeenlinnassa. Piirit eivät ole hyväksyneet uudelleenjärjestelyä pohtineen työryhmän esitystä, ja todettiin että piirijako pysyy entisellään.
Kuvernöörineuvosto totesi työryhmän työn päättyneeksi.
Tapahtumia
Lions-liiton 14.2. klo 19.00 Järvenpää-talolla järjestämän ystävänpäivänkonsertin esiintyjä on Kyösti Mäkimattila. Konsertin tuotto ohjataan Punainen Sulka-kampanjaan. 		
Lipun hinta on 32,00 euroa suoramyynnistä allekirjoittaneelta tai 35,00 www.lippu.fi
osoitteesta.
Naisten Foorumi järjestetään 27.5.2017 Posiolla. Ohjelmassa lions-asioiden lisäksi vierailu
Anu Pentikin liikkeessä ja vaellus Riisitunturille. Hinta yhden yön majoitus ja ruokailuineen
100,00 euroa. Yhteyshenkilö Pirkko Vihavainen 040 5601045.

							

Yhdessä hyvää - lionshengessä!

								
								

Sinikka
piirikuvernööri

ELÄMISENTAITOJA - LIONS QUEST KOULUTUS
- Lionsien tuki opettajille ja kasvattajille
Suomessa 25 vuoden ajan toiminut Lions Quest - Elämisentaitoja -ohjelma on saavuttanut
opettajien ja kasvattajien joukossa vankan jalansijan. 5 - 25 -vuotiaiden lasten ja nuorten parissa toimiville opettajille ja kasvattajille tarkoitettu koulutus koetaan palautteiden mukaan
käytännönläheiseksi, tarpeelliseksi ja ajatuksia herättäväksi. Myös laaja luokka-astekohtainen
materiaali kerää kiitosta.
Koulutuksessa kasvattajat saavat välineitä lasten ja nuorten itseluottamuksen, tunne-,
vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitojen sekä hyvinvointiosaamisen vahvistamiseen. Lisäksi
koulutus tarjoaa työkaluja luokan ilmapiirin parantamiseen, jolla on ratkaiseva vaikutus viihtyvyyteen ja oppimiseen. Turvallisessa ryhmässä ei tarvitse pitää yllä kulissia, pelätä vastaavansa väärin tai jäädä syrjään. On tärkeää voida olla oma itsensä ja kokea itsensä arvokkaaksi.
Miten klubi voi olla mukana tukemassa toimintaa?
Kouluille ja päiväkodeille lähetetään tietoa Elämisentaitoja-koulutuksesta aina lukukauden
alussa. Kun klubi on tehnyt sponsorointipäätöksen, se voi miettiä haluaako tarjota koulutuspaikkaa tietylle koululle, päiväkodille tai oppilaitokselle vai antaako se paikan esimerkiksi
kaupungin sivistystoimen johtajan kautta jaettavaksi. Jos koulutettavaa ei löydy, kannattaa vapaasta paikasta ilmoittaa alueen Quest-puheenjohtajalle. Hänellä saattaa olla koulutuksesta
kiinnostuneita tulijoita valmiina jonossa.
Koulutukseen tulijan on ilmoittauduttava osoitteessa www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen
viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusta. Mitä aikaisemmin koulutuksen toteutuminen
voidaan varmistaa, sen parempi.
Ilmoittautuessaan koulutettavalta kysytään laskutusosoitetta. Jos laskun maksaa klubi, riittää
pelkkä klubin nimi. Jos lasku kierrätetään muuta kautta, tulee ilmoittaa tarkka laskutusosoite.
Lasku lähtee matkaan koulutuksen jälkeen automaattisesti koulutettavan ilmoituksen mukaan. Tämän takia on tärkeää varmistaa, että osallistujalla on oikea tieto laskutusosoitteesta.
KIITOS JO ETUKÄTEEN LASTEN JA NUORTEN ELÄMISENTAITOIHIN PANOSTAMISESTA!

”

Aivan ihanan inspiroiva koulutus, joka antaa konkreettisia keinoja
toteuttaa uutta OPSia työssäni ja kehittää nuorten elämisentaitoja.
Hyvä, käytännönläheinen koulutus. Juuri sitä mihin on tarve.
Paras ja käytännönläheisin koulutus missä olen ollut.
Materiaalissa ei oleteta, että opella olisi takataskussa valmiina
leikkejä tai valmiita toimintaehdotuksia, vaan todella paljon on
ideoita ja valmiiksi tehtyä.
Hyvä, että on materiaalia, jota voi käyttää sellaisenaan, ja jossa
sisältö ja järjestys on mietitty valmiiksi ja ikätasoisesti sopivaksi.
Näin ei mene omaa aikaa siihen, että pitäisi keksiä pyörä uudelleen. Monet opettajat haluaisivat opettaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, mutta materiaalin puute tappaa innostuksen.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: www.lionsquest.fi

