LIIKENNE-LEIJONA

TEHDÄÄN YHDESSÄ C-PIIRISTÄ TURVALLINEN KASVUALUE LAPSILLE JA NUORILLE LIIKENTEESSÄ
Tällä kaudella toimintansa aloittanut piirin liikenneturvallisuustoimikunta haastaa mukaan
liikenneturvallisuustoimintaan kaikkia C-piirin ”leijonia”. Tavoitteena on antaa erilaista liikenteeseen
liittyvää koulutusta eri ikäryhmille. Toimintasuunnitelmamme on kolmivuotinen. Tämän vuoden teemana
ja koulutuskohteena ovat esikoululaiset ja heidän liikennetietouden ja liikennetaitojen kartuttaminen.
Kaikki piirin ”leijonat” ovat tervetulleita kouluttajiksi. Mitään ennakkokoulutusta ei vaadita. Piirin
liikenneturvallisuustoimikunta järjestää syksyn aikana kaksi kouluttajakoulutusta, jossa annamme
tarvittavat ”eväät” koulutustilaisuuksien järjestämiseen esim. päiväkodeissa. Saat myös valmiin
koulutusmateriaalin sekä perusteellisen koulutuksen sen käyttämiseen. Lupaamme myös antaa riittävän
tuen ja ”selkänojan”, jotta uskallat järjestää tulevia koulutuksia .
Kouluttajakoulutukset järjestetään:
1. La 22.10.2016 klo 10-14, os: Verstaantie 1, 13720 Parola. Ilmoittautuminen viim. 14.10.-16
2. La 12.11.2016 klo 10-14, os: Verstaantie 1, 13720 Parola. Ilmoittautuminen viim. 4.11.-16
Ilmoittautumiset: Ilpo Inkiläinen, ilpo.inkilainen@lions.fi tai ilpo@inkilainen.fi

p. 0400 919850

Kouluttajakoulutus antaa myös vahvuuksia muiden liikennetilaisuuksien järjestämiseen ja on perustana
tulevien vuosien teemakoulutuksille.
Ottakaa LIIKENNE-LEIJONA asia esille klubeissanne. Tavoitteena on kouluttaa vähintään kaksi ”leijonaa”
joka klubipaikkakunnalle, jotta valmiutemme koulutuksien järjestämiseen ovat riittävät.
TÄSSÄ ON JOKAISELLE KLUBILLE HYVÄ PALVELUAKTIVITEETTI, JOKA KOHDISTUU LAPSIIN JA NUORIIN
TULE LIIKENNE-LEIJONAKSI

Leijonien Hyvän Päivä 8.10.
Tavoitteena on lioneiden kansainvälisen palvelupäivän 8.10. nostaminen näkyväksi ja
pysyväksi tapahtumapäiväksi, ”Hyvän Päiväksi” Suomessa.
Hyvän Päivänä voidaan paikkakunnille perustaa Lions-toiminnan esittelypiste / ständi tai
järjestetään muu tapahtuma, jossa esitellään ”Monta tapaa tehdä hyvää”.
Tässä yhteydessä voi toteuttaa vaikkapa seuraavia aktiviteetteja:
-

Punainen Sulka –keräys
Tee Hyvä Teko / Auta Lasta - Auta Perhettä
Silmälasikeräys
Makkaranpaisto ja –jakelu yhteistyössä paikallisen kauppiaan kanssa

Tapahtuman yhteydessä on mitä mainion paikka tehdä myös jäsenhankintaa.
Tänä vuonna Hyvän Päivä, 8.10. osuu lauantaille, joten aktiviteetteja on helppo toteuttaa
vaikkapa aamupäivällä paikallisessa kauppakeskuksessa!
Lisätietoja voit kysyä Esa Saloselta, puh. 050 4130395, sähköposti esa.salonen(at)lions.fi

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

PIIRIN PUOLISOPÄIVÄ JÄRVENPÄÄSSÄ LAUANTAINA 24.9.2016
Piirin klubien jäsenten puolisot kutsutaan puolisopäivään, joka järjestetään Keudan Ammattiopistolla (Sibeliuksenväylä 55 (Puistola), Järvenpää) 24.9.2016 klo 10.00.
Päivän ohjelma
klo 10.00

Tulokahvi

klo 10.30
			
			
klo 12.00

Päivän avaus ja piirin tervehdys Piirikuvernööri Sinikka Uola
Hyvänmielen rentoutus		
Psykoterapeutti, lion Sari Myllykangas

			

Siirtyminen Ainolaan

klo 13.30
			

Opastettu tutustuminen
Musiikkituokio

klo 15.00
			

Tilaisuuden päätöskeskustelu
Mahdollisuus omakustanteiseen kahviin

lounas

Osanottomaksu 20 € peritään tilaisuuden alussa.
Ilmoittautuminen 15.9. mennessä piirin puolisotoimikunnan puheenjohtajalle
(jukka.uola@ lions.fi tai p. 0400 721 622)

Anna tukesi nuorisolle -arpa 2016 - 2017
- Klubeille lähetetään Suomen Lions-liitosta arvat myynti- ja tilitysohjeineen sekä
palautuskuorineen laskun myötä elokuun aikaa. Arpojen lukumäärät on suhteutettu
klubien jäsenmääriin. Arpoja voi tilata lisää Lions-verkkokaupasta.
- Arvan hinta on 10 €/kpl.
- Arvat tulee tilittää viimeistään 1.2.2017, mahdolliset myymättömät vähennettyinä
tilityksissä.
- Arpajaisten tuotto käytetään Lions-nuorisotyöhön, jolla ehkäistään lasten ja nuorten
syrjäytymistä, tuetaan nuorten kansainvälistymistä sekä kulttuurityötä.
- Arpoja voi myydä sekä Leijonille (tilitys hallintotililtä) että ulkopuolisille (tilitys
aktiviteettitililtä).
- Arvat sopivat hyvin esim. palkkioksi klubissa esiintyville vierailijoille tai
vaikkapa joululahjaksi ystäville ja sukulaisille.
- C-piirin osalta tavoite on, että yhtään arpaa ei palauteta!

Joulukortit 2016
- Klubien korttivastaavat kokoavat kaikki klubien tilaamat korttimäärät yhteen ja
tekevät yhteistilauksensa klubikohtaisesti Suomen Lions-liiton verkkokaupasta:
www.lionsverkkokauppa.fi
- Verkkokauppaan kirjaudutaan KLUBIN sp-osoitteella (löytyy vuosikirjasta) ja
salasanalla, joka on klubin kotimainen numero nelinumeroisena. Tarkemmat ohjeet
löytyvät piirin nettisivuilta (http://www.d107c.fi/lions-joulukortit)
- Tilaukset toimitetaan korttivastaaville kahden viikon kuluessa tilausten
saapumispäivästä.
- Kortit tulevat myyntiin elokuussa.
- Klubien korttivastaavat keräävät myytyjen korttien maksut klubeissa. Suomen
Lions-liitto laskuttaa 50 % korttien ohjehinnasta klubeilta. Klubien saama osuus
käytetään lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön. Puolet tuotosta jää klubeille
paikallisen nuorisotyön tukemiseen.
- Lions-postikorttien hinta on 9 €/10 kpl kaudella 2016-2017. Yksittäisten korttien
vähimmäistilaus on 10 kpl.
Arvat ja joulukortit ovat perinteinen ja helppo tapa tukea nuorisotyötä.
Lisätietoja arvoista ja joulukorteista löydät piirimme nettisivuilta,
http://www.d107c.fi/palvelu-ja-varainhankinta tai voit kysyä Esa Saloselta, puh.
050 4130395, sähköposti esa.salonen(at)lions.fi

