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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!
Keväinen, välillä hieman luminenkin tervehdys teille hyvät lionsystävät!
Piirin vuosikokous
Lauantaina 22.4. pidimme piirin vuosikokouksen Hämeenlinnassa Ammattiopisto Tavasti alla. Kokoukseen osallistui 152 henkilöä, joista virallisia edustajia oli 121, kuudestakym-		
menestä klubista. Lämmin kiitos mukanaolosta!!
Kokouksessa teimme valintoja tulevalle kaudelle. Piirikuvernööriksi valittiin Jami Virta LC
Jokela, 1. varapiirikuvernööriksi valittiin Ritva Kajaala LC Riihimäki/Kristalli ja 2. varapiirikuvernööriksi valittiin Hannu Hertti LC Padasjoki.
PCC Heimo Potinkara sai C-piiriltä kannatustodistuksen ehdokkaaksi kansainvälisen hallituksen jäseneksi, josta on äänestys liiton vuosikokouksessa 9.-11.6. Joensuussa.
Päätettiin julkaista Leijonaviesti (piirilehti) ja tukimaksu on edelleen 80 euroa/klubi.
Vuoden leijonaksi nimitettiin ZC Teppo Valtonen LC Hämeenlinna/Tawasti ja vuoden klu-		
biksi LC Hämeenlinna/Liinut.
Suomen Lions-liiton II-ruusukkeen ansiomerkin sai PDG Matti Paavola LC Lahti ja Leojen
I-tähden ansiomerkin saivat Tiia Utriainen Leo Club Järvenpää ja Teemu Laitinen Leo 		
Club Espoo/Downtown.
Kokouksessa PDG Matti Paavola raportoi Ratnapuran silmäsairaala Nethsethan jatkorakentamisen keräystavoitteesta. Tavoite oli 120 000 ja se ylitettiin 7060,00. Kustannukset
ovat nousseet ja tarvittavaan hissiin keräysvarat eivät riittäneet. Hissin saaminen on edellytys sille, että kaihileikkauksen jälkeen potilaat voidaan siteet silmillä siirtää turvallisesti 		
alakerran potilashuoneeseen.
Hissin hinta on noin 33 000. Arne Ritari-säätiö on luvannut 15 000 euroa määrätyin edellytyksin.
Matti julkisti iloisen uutisen. Puolisonsa Ulla Paavolan päätöksellä he ovat maksaneet
15 000 euroa keräystilille. Tämä summa on suuren leijonan, Ullan isän PDG Ilmari Iso-		
Koiviston muiston kunnioittamiseksi. Hän seurasi aina mitä piirissä ja koko lionsorganisaatiossa tapahtui. Kummilapset ja silmäsairaala hankkeineen olivat lähellä hänen sydän-		
tään.
Sri Lankan Lions-ystävien kokouksen päätöksellä hissiin tulee muistolaatta ”Immun hissi”.
Hissin hankkimiseen tarvitaan vielä muutama tuhat euroa. Yksittäinen lion tai klubi, jos 		
teillä on mahdollisuus olla avuksi, niin lahjoituksen voi suorittaa piirimme tilille FI06 1496
3000 0008 96, viitenumero on 8303.

Rakennustyöstä on tehty noin 80 %. Sairaalan alakerta valmistuu 2 heinäkuuta 2017 mennessä. Uuden osan avajaisjuhla on 29.7.2017.
Lainaus PDG Ilmarin teksteistä ”Yhdessä on mukava olla avuksi”.
Hyvät rahastonhoitajat
Pyydän teitä huolellisesti tarkistamaan MyLCI:stä klubinne saldotilanteen ja hoitamaan 		
päämajan saatavat pois ennen kauden vaihtumista. Mikäli summan lopussa ovat kirjaimet CR, klubillanne on saatavaa päämajasta ei velkaa. Tämä on hyvä huomioida jatkossakin.
Laitoin teille viime viikolla päämajasta tulleen pankkiyhteyksien muutoksen ohjeineen. 		
Muutosposti muistutuksena liitteenä
Hyvät sihteerit
Muistattehan tehdä ensi kauden virkailijailmoitukset MyLCI:n jäsenrekisteriin 15.5. 2017 		
mennessä.
Pyydän teitä myös päivittämään MyLCI:ssä, jos klubissasi on tapahtunut muutoksia jäse nistössä. Mikäli on ongelmia, ottakaa rohkeasti yhteyttä piirisihteeri Raija Aloseen, 		
raija.alonen@lions.fi.
Klubien varapresidentit ja sihteerit
On huomioimisen ja kiitoksen aika. Piirin nettisivuilta jäsenosioista löytyy lomake, jolla 		
voitte anoa ansioituneelle presidentillenne kotimaista 100% presidentin ansiomerkkiä.
Toivon, että teette anomuksen allekirjoittaneelle mahdollisimman pian ja viimeistään 15.7.
mennessä. Tulevan kauden kuvernööritiimi luovuttaa merkit klubivierailuillaan ja näin ”kiitos” toimitetaan saajalle arvokkaasti, kuten tälläkin kaudella.
Piirillä on varastossa 5 kpl banderolleja, leveys 2m ja korkeus 1m. Aiheet ovat: lionstoiminta ja
Suomi 100 vuotta, Suomen kansainväliset projektit, jäsenkehitys 1950-2016, Punainen Sulka ja
Arne Ritari, Suomen lionismin kummi. Banderollit ovat laadukkaita ja näyttäviä, soveltuvat myös
ulkokäyttöön. Ne ovat lainattavissa klubien tilaisuuksiin.
Yhteyshenkilö piirikoordinaattori Jukka Uola, jukka.uola@lions.fi p.040 721622.
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Hyvä Hallituksen Skattmästare
Olemme yhdenmukaistamassa pankkitoimintaa tehokkuuden varmistamiseksi. Sen vuoksi suljemme pankkitilimme Nordeassa omedelbart.
Alla on mainittu uudet maksutavat. Muista aina mainita klubin nimi ja tilinumero tai jokin muu
viitetieto, kun maksat SEPA:n kautta.
I.

Maksut verkossa
Klubien rahastonhoitajat voivat maksaa joko luottokortilla tai PayPal-palvelun kautta kun
heillä on käyttäjätunnus ja salasana MyLCI:iin. Lions Clubs Internationalin kotisivulla on 		
linkki MyLCI:iin. Kun olet kirjautunut sisään, valitse Klubin tiliote ja sen jälkeen joko Pay-		
Pal tai Luotto-/Pankkikortti. (Piirikuvernöörit & hallituksen rahastonhoitajat voivat 			
maksaa myös piirin tililtä.)

II.

SEPA
Elektroniset pankkimaksut euroissa.
·

Jotta voit käyttää tätä maksutapaa, tarvitset IBAN ja BIC –koodit:

IBAN koodi: GB62CHAS60924241287084
BIC koodi: CHASGB2L

Dorota Komar
Lions Clubs International
Accounts Receivable & Club Account Service
Fax: (630) 706-9172
P Please consider the environment before printing
Did you know MyLCI can be used to view and pay club statements?
Visit www.lionsclubs.org. Be sure to view the Finance Page for more information.
www.lionsclubs.org/EN/member-center/resources/finance/index.php

