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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!
Iloinen ja aurinkoinen kevättalven tervehdys teille jokaiselle!
Kiitos klubeille jäsenineen ja puolisoineen aktiivisesta toiminnasta ja kiitettävästä osallis-		
tumisesta piirin järjestämiin tilaisuuksiin.
Lions 100 v
Lions 100-vuotisjuhlatunnelmissa olemme kiinnittäneet huomiota erityisesti järjestömme
teemaan ”We serve” ja arvokkaasta palvelustamme on piirissämme raportoituja hyötyjiä
jo noin 150 000 ihmistä. Perinneprojekteja, joissa leijonien työstä jää paikkakunnillemme
pysyvä merkki, on toteutettu 17.
Lions 100 vuotta juhlapostimerkki on myynnissä postitoimistoissa 2 kpl arkeissa. Merkin
on suunnitellut taiteilija Klaus Welp.
Punainen Sulka
Punainen Sulka keräyksessä on loppukirin aika, kevätkaudella on vielä runsaasti tarjolla
klubien järjestämiä Pu-Su tapahtumia, eri puolilla piiriä.
Punainen Sulkalähettiläät ovat käytettävissä tapahtumiin aikataulujensa puitteissa ja 		
muistutankin, että piirimme lion Kaisa Liski on yksi Sulka-lähettiläistä, joten kyselkää		
Kaisan mahdollisuutta osallistua tapahtumiinne.
Osa klubeista on jo saavuttanut tavoitteensa ja jopa ylittänytkin. Toivotan klubeille edel-		
leen onnistuneita ja iloisia tapahtumia.
Punainen Sulka-kampanjassa on esiintynyt inhimillisiä virheitä ja puutteita lahjoitus- ja 		
keräysvarojen tilityksissä. Toivottavasti oheiset ohjeet ovat avuksi asiaan.
Punainen Sulka tapahtumien tuotot laitetaan tilille FI98 5780 0720 0524 50, saaja Suo-		
men Lions-liitto Punainen Sulka lahjoitukset. Vastikkeetta kerätty raha, esim. lipaskeräys,
laitetaan tilille FI54 8000 1970 8298 84, saaja Suomen Lions-liitto keräystili. 			
Jokaisella klubilla on kummallekin tilille omat viitteet, jotka löytyvät mm. piirin kotisivuilta.
Etene polkua, d107c.fi - Lions Toiminta - Punainen Sulka - Klubien viitenumerot tästä linkistä. Oikealla tili- ja viitenumerolla varmistuu, että tilitetyt varat kohdistuu suoraan 		
maksaneen klubin hyväksi.
Kaikkiin Punaista Sulkaa koskeviin kysymyksiin vastaa Markku Ilmarinen, markku.ilma-		
rinen@lions.fi. Kaino toivomus, jos teillä on tilitystä odottavia varoja, niin tehkää se jo nyt.
Näin helpotatte ensi kesänä odotettavissa olevaa loppuruuhkaa tilitysten selvittelyssä.
Kiitos kaikille tähän mennessä Punaiseen Sulkaan tehdystä työstä.

Nuorisovaihto / Isäntäperheet ensi kesän vaihdokeille...
Muutamat klubit ovat hyvin aktiivisesti hoitaneet isäntäperheasiaa ja nyt toivonkin, että 		
aktiivisuus jatkuu kaikissa C-piirin klubeissa. Isäntäperheen saaminen nuorelle on 		
avainasia nuorisovaihdossa ja tiedottaminen klubeissamme ja tuttavillemme mahdollis-		
taa perheiden löytymisen.
Nuoret ja perheet tulee olla yhdistettynä toukokuun puoleen väliin mennessä, perheet 		
tulisi olla tiedossa huhtikuun loppuun mennessä, joten vielä on vähän aikaa jutella 		
asiasta tulevissa klubikokouksissa. Nuoret ovat perheissä tulomaanosasta riippuen		
kaksi, kolme viikkoa ennen KV leirin alkua, joka on 29.7.2017.
Piirin sivuilta löydät asiaan liittyvää materiaalia ja kysymykset voi osoittaa: Tarja Salomä		
ki / tarja.salomaki@pp.inet.fi.
Viestintä
Lämmin kiitos Leijonaviestin Päätoimittaja Maija-Liisa Heikkilälle ja lehden taittaja Jukka
Uolalle tasokkaasta juhlalehdestä.
Liitteenä päätoimittajan tervehdys.
Liikenneturvallisuus
Lions C-piirissä on tällä hetkellä koulutettuna kaksitoista Liikenne-Leijona kouluttajaa. 		
Pian alkaa olla se hetki, että kannattaa lähestyä paikkakunnan eskariohjaajia ja 			
sopia esikoululaisille pidettävästä liikennekoulutushetkestä.
Liikenneturvallisuustoimikunta tulee tekemään helmikuun aikana esitteen, jota voi jakaa 		
päiväkoteihin ja samalla mainostaa ja informoida päiväkotien henkilökuntaa Liikenne-Lei		
jona koulutuksesta. Jokainen leijona voi välittää tätä informaatiota eteenpäin vaikka ei		
olisikaan osallistunut Liikenne-Leijona koulutukseen. Päiväkoteihin koulutusta haluavien
kannattaa ottaa suoraan yhteys Liikenneturvallisuustoimikunnan jäseniin, joilta saa tar-		
kemmat tiedot lähimmistä kouluttajista. Koulutus on ilmainen ja mitä parhain palveluakti-		
viteetti.
C-piiri järjestää keväällä vielä kaksi Liikenne-Leijona kouluttajakoulutusta. Paikkana on 		
Riihimäki, tarkemmin Riihimäen sotilaskoti. Koulutukset järjestetään samaan aikaan joh-		
tajakoulutuksien kanssa.
Ensimmäinen tilaisuus pidetään 16.3.2017 klo 18.00-21.00 ja
toinen tilaisuus pidetään 21.3.2017 klo 18.00-21.00.
Ilmoittautumiset kouluttajakoulutuksiin viimeistään 14.3.2017 piirin kotisivujen kautta tai 		
suoraan: ilpo.inkilainen@lions.fi tai p. 0400 919850.
Nyt on erinomainen tilaisuus lähteä vielä mukaan Liikenne-Leijona kouluttajaksi. Mitään 		
aikaisempaa koulutuspohjaa liikenteen alalta ei tarvita. Oppi ja oppimateriaali annetaan 		
kouluttajakoulutustilaisuuksissa. Toivon että keskustelette klubeissanne tästä asiasta ja 		
mahdollisimman moni leijona lähtee mukaan tähän antoisaan koulutukseen. Koulutushan
kohdistuu paikkakunnan lapsiin ja nuoriin. 					
Leijonilla on tässä mitä parhain tapa olla luomassa turvallisuutta omalla paikkakunnalla, 		
yhdessä hyvää periaatteella. Liikenne-Leijona koulutuksethan jatkuvat myös ensi 		
kaudella.
Palvelu ja varainhankinta
SYKSY 2016
Syksyn suuret palvelu- ja varainhankinta-aktiviteetit - joulukortit, Joulupata ja Lions-arvat
– on taas kunnialla hoidettu tämän kauden osalta. Kiitos kaikille niissä mukana olleille!

Erityisen maininnan ansaitsee Joulupata. Tähän monille jo tuttuun ja odotettuun, kahden
suuren kansainvälisen avustusjärjestön yhteisaktiviteettiin osallistui jälleen suuri määrä 		
klubeja piiristämme. Aktiviteetin tuloksena kerättiin vähävaraisille useampia kymmeniätuhansia euroja rahaa sekä valtavat määrät erilaisia tavaralahjoituksia.
Vuodesta toiseen on hieno tunne, kun saa olla joulun alla patavahtina ja kohdata ne 		
ihmiset, jotka ovat odottaneet, että saavat tulla jälleen Joulupadalle tuomaan lahjoituk-		
sensa. 					
Eräs patavahtina toiminut Leijona tiivistä asian näin: ”Tämä on todellinen palveluaktivi-		
teetti. Se ei ole myymistä ja liiasta antamista, vaan koko sydämestä tulevaa apua, 		
johon osallistuessamme myös itse saamme. Joulumieli on tullut meille kaikille. 			
Kiitos kanssaleijonat - jatkakaamme perinnettä, joka todella auttaa.” Ensi joulun alla on 		
taas yhä useammilla klubeilla mahdollisuus osaistua tähän hienoon aktiviteettiin.
KEVÄT 2017
Keväällä on hyvä aika toteuttaa vaikkapa Auta lasta – Auta perhettä –aktiviteetti, joka 		
tunnetaan myös nimellä Tee Hyvä Teko. Lisätietoja tästä aktiviteetista löydät piirimme 		
nettisivuilta osoitteesta http://www.d107c.fi/auta-lasta---auta-perhetta
Keväällä on myös aika huolehtia kesään valmistuvasta ympäristöstä. Ympäristötyö on 		
yksi C-piirin painopistealueista.
Tämän kirjeen liitteenä on ympäristöhaaste C-piirin klubeille.
Jäsenasiat
Kansainvälinen jäsenmaksun maksamiseen liittyvästä muutoksesta on piirisihteeri infor		
moinut klubien rahastonhoitajia. Muistutuksena, lasku ei tule enää postitse, se on 		
tulostettavissa MyLCI:stä.
Piirimme jäsenmäärä on tällä hetkellä 2574, uusia jäseniä olemme vastaanottaneet 64 ja
eronneita on 125, joten nettokasvu -61 jäsentä.
Klubiin kutsuttu uusi jäsen on positiivinen ja iloinen asia ja merkki siitä että klubilla/		
lionstoiminnalla on vetovoimaisuutta. Toivotetaan uudet jäsenet juhlallisesti tervetulleeksi
joukkoomme, kertomalla heille selkeästi toiminnastamme ja ottamalla heidät mukaan 		
täysvaltaisina jäseninä heti alusta alkaen.
Hektinen työelämä ja perhe vaativat erityisesti tänä päivänä oman ajan ja aina ei ole 		
mahdollista osallistua harrastuksiin. Haluan teidän kiinnittävän asiaan vakavan ja 		
ymmärtävän huomion, kehittämällä klubin toimintaa kevyemmäksi ja asennemuutosta.
Asiallinen ja rakentava keskustelu eroaikeissa olevien jäsenten kanssa on erittäin tärkeä.
Jos esimerkiksi eron syy on ajanpuute toimintaan osallistumisesta ja tilanne ehkä 		
väliaikainen, tarjotaan ulkojäsenyyden mahdollisuutta määräajaksi. Ulkojäsenyydestä 		
lisätietoa vuosikirjasta sivu A.55/ lionsklubin mallisäännöt.
Ympäristövalokuvakilpailu
Liiton hallitus valitsi lion Riku Karhusen (LC Lahti/Mukkula) ottaman luontoaiheisen 		
valokuvan Suomen osakilpailun voittajaksi. Kuva lähetetään päämajaan kilpailemaan 		
muiden maiden lähettämien valokuvien kanssa.
Kevään koulutukset ensi kauden virkailijoille (osoitteet löytyvät piirin kalenterista)
To 9.3.2017, klo 17.30

Lohkon- ja toimikuntapuheenjohtajat, Tuulos

To 16.3.2017 klo17.30

Johtajuuskoulutus, presidentit Riihimäki

To 16.3.2017 klo 17.30

Liikennekouluttajakoulutus, Riihimäki

Ti 21.3.2017 klo 17.30
Ti 23.3.2017 klo 17.30

Johtajuuskoulutus, presidentit Riihimäki
Liikennekouluttajakoulutus, Riihimäki

Ke 19.4.2017 klo 17.30
To 20.4.2017 klo 17.30
Ti 25.4.2017 klo 17.30

Virkailijakoulutus, Orimattila/Pennala
Virkailijakoulutus, Hyvinkää
Virkailijakoulutus, Hämeenlinna

Virkailijakoulutukset ovat ensi kauden presidenteille, sihteereille ja rahastonhoitajille.
Uusien jäsenten koulutuksia järjestetään kysynnän mukaan. Tarvittaessa yhteys lohkon 		
puheenjohtajaan, GLT Marko Uusitaloon tai allekirjoittaneeseen.
Kannustan joukolla mukaan koulutuksiin ja tietenkin ”mukavasti” kimppakyydeillä!
Pe 21.4. 2017 klo 18.00
La 22.4.2017 klo 9.00

Piirihallitus, Hämeenlinna
Piirin vuosikokous, Hämeenlinna

C-piirin virkoihin ovat hakeneet kaudelle 2017-2018
Piirikuvernööri
1. VDG Jami Virta
LC Jokela
1.varapiirikuvernööri 2. VDG Ritva Kajaala LC Riihimäki/Kristalli
2. varapiirikuvernööri ZC Hannu Hertti		
LC Padasjoki
Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokkaat (VCC)
PDG Pirkko Vihavainen
LC Juva/Luonteri
PDG Jukka Kärkkäinen
LC Helsinki/Metsälä
DG Sinikka Uola 		
LC Hämeenlinna/Linnattaret
Suomen Lions-liiton (CC) puheenjohtajaehdokas
VCC Erkki Honkala 		
LC Peräseinäjoki
Kansainvälinen johtaja (ID) ehdokkaat 2018-2020
CC Heikki Hemmilä 		
LC Ylivieska
PCC Heimo Potinkara
LC Lahti/Laune
Suomen Lions-liiton 64. vuosikokous on 9.-11.6.2017 Joensuu. Ilmoittautumissivut ovat 		
avautuneet.
					

Yhdessä hyvää-lionshengessä!

					

Sinikka

Leijonaviesti on ilmestynyt.
Piirilehti, Leijonaviesti, ilmestyy kerran vuodessa.
Kauden 2016-2017 lehti on jaettu klubeille tammikuun
aluefoorumeissa. Moni teistä on varmaan lehteen jo
tutustunutkin.
Leijonaviesti on tehty jokaisen C-piirin leijonan luettavaksi,
lisäksi sitä voi jakaa julkisiin tiloihin sekä sidos- ja
yhteistyöryhmille. Voit käyttää lehteä myös
jäsenhankinnassa kertoaksesi järjestön toiminnasta.
Jos tarvitset lisää lehtiä, niitä on piirikuvernöörillä ja minulla.
Lehti on nyt aiempaa laajempi, 64 sivuinen painos, jossa on mielenkiintoisia juttuja
klubien toiminnasta ja piiriaktiviteeteista, ehdokasesittelyt sekä runsaasti kuvia.
KIITOS kaikille teille, jotka lähetitte juttuja, kuvia ja ilmoituksia lehteen. Ilman teidän
lähettämäänne materiaalia lehteä ei olisi ilmestynyt.

Leijonaisin terveisin
Maija-Liisa Heikkilä
C-piirin viestintä

Tee ympäristöteko 100-vuotiaan Suomen kunniaksi
Ympäristöstä huolehtiminen on yksi C-piirin teemoista.
C-piirin ympäristötoimikunta kannustaa klubeja ympäristöstä huolehtimisen, Suomi 100-vuottanimikkopuun istuttamisen ja sosiaalisen yhteistyön. Tähän kaikilla klubeilla on mahdollisuus omien
voimavarojen mukaan.
Haastamme C-piirin klubit ympäristötekoon 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Ympäristöteon voi
toteuttaa seuraavilla tavoilla:

1) Suomi siistiksi 100-vuotisjuhliin
Klubit keräävät roskia toiminta-alueensa ympäristöstä. Valitkaa sopiva alue, jonka siivoatte roskista.
Saman lohkon klubit voivat ottaa yhdessä hoitaakseen myös isomman alueen/kokonaisuuden.
Mikäli päätätte toteuttaa siivoustalkoot kaupunkialueella, niin yleensä ei mitään lupaa tarvita.
Kannattaa kuitenkin aina olla yhteydessä kunnan/kaupungin katu- ja puisto-osastoon, koska heillä
saattaa olla keväisin samansuuntaisia suunnitelmia ja heiltä saa säkit, joihin kerätä roskia.
Jos päätätte toteuttaa siivoustalkoot jonkin vilkasliikenteisen väylän varrella, niin silloin on tärkeää olla
yhteydessä kuntaan tai muuhun tienpitäjään, koska siihen todennäköisesti vaaditaan Tieturva-kurssin
suorittaminen, ennen kuin tien varrella saa työskennellä.
Siivoustalkoiden päätteeksi voi järjestää vaikkapa yhteisen grillaustilaisuuden.

2) Hyvä puu kantaa hyvää hedelmää – istuta hedelmäpuu 100-vuotiaalle Suomelle
Klubit hankkivat ja istuttavat hedelmäpuun esim. koulun, palvelutalon tms. kohteen piha-alueelle.
Olkaa ensin yhteydessä istutuskohteeseen ja kysykää lupa hankkeelle.
Saman lohkon klubien kannattaa tehdä tässä yhteistyötä ja sopia etukäteen keskenään istutuskohteet ja
sopia mielellään yhteinen istutusajankohta, jolloin tapahtumalle saa helpommin myös medianäkyvyyttä.
Istutustapahtumaan kannattaa ottaa mukaan myös istutuskohteen väkeä, jolloin esim. koulussa
koululaisille voi kertoa puiden tärkeydestä tai palvelutalossa asukkaita voi ulkoiluttaa yhdessä.
Tähän voi hyvin yhdistää myös istutuskohteen ja sen ympäristön siivoamisen.

Suuret asiat alkavat pienistä teoista. Aloittakaamme nyt.
Muistattehan raportoida suoritetut aktiviteetit Lions-rekisteriin.
Lisätietoja:
Päivi Lehtonen, paivisa.lehtonen@gmail.com, puh, 044 335 5663.
Esa Salonen, esa.salonen@lions.fi, pu. 050 413 0395

