Järvistensaaressa 8.8.2012
Arvon skålleega Turussa ja Helsingissä,
Toivottavasti kesä on sateista huolimatta ollut rentouttava ja matkailuliiketoimintaa suosiva. Itse
olen viettänyt kesälomaa Turun saaristossa sateesta ja auringosta vuorotellen nauttien. Lisäksi
olen suosinut erityisesti kotiseutumatkailua tutustumalla mm. Naantalin Muumimaailmaan,
Louhisaaren Kartanoon sekä keskiaikaisiin kivikirkkoihimme Raisiossa, Nousiaisissa, Lemussa ja
Askaisissa. Vielä on edessä Turku Touringin järjestämä retki ihailemaan Kultarannan puutarhaa,
ennen kuin työt taas kutsuvat. Kansainvälistä makua toi matka Dubliniin, jossa tapasin myös
Irlannin skålleegani, International Councilor Douglas Jordanin. Hänen vieraanvaraisuutensa
ansioista pääsin päiväretkellä tutustumaan Dublinin maaseudulla sijaitseviin matkailukohteisiin.
Tällaiset tapaamiset ovat Skål henkeä parhaimmillaan!

B2B workshop tarjolla Suomen skålleegoille (ilman matkustamista)
Skål International on kesän aikana lähettänyt jäsenilleen mm. järjestön lehden ja uutiskirjeen. Olet
varmasti huomannut, että edessä on 73. maailmankongressi Etelä-Korean Seulissa 2. – 7.10.2012.
Kongressit ovat tämän järjestön parasta antia, eli niihin todella kannattaa lähteä mukaan
tekemään businesta ja solmimaan globaaleja verkostoja. Olemme jälleen varanneet pöydän B2B
workshopista ja herättelenkin nyt kaikkia Suomen jäseniä lähettämään markkinointimateriaalejaan
mukaan reissuun, vaikkei itse pääsisikään osallistumaan.
Jos haluat, että Suomen edustajat markkinoivat palvelujasi Seoulissa, ole yhteydessä joko
allekirjoittaneeseen (susanna.saari@turkuamk.fi) tai SI Helsingin puheenjohtaja Kari Haloseen
(kari.halonen@toolboxtravel.fi), ja kerro millaista materiaalia olisit halukas lähettämään B2B
pöytäämme. Sovitaan sitten tarkemmin yksityiskohdista (esim. materiaalin toimittamisesta).

Flomimond Volckaert –säätiön arpajaiset on toinen tapa saada näkyvyyttä liiketoiminnalleen
Järjestömme sisällä toimiva FVF säätiö auttaa kaikkia (myös meitä suomalaisia) jäseniään
yllättävien elämäntilanteiden sattuessa. Säätiön huomattavista rahavaroista voidaan esim. antaa
taloudellista apua sairaus- tai kuolemantapauksissa, jos vaikkapa jäsenen vakuutuksesta ei ole
apua tai vakuutusta ei ole. Minulla on councilorina valtuus myöntää välittömästi 1000€ avustus,
kun sitä tarvitaan. Suuremmista avustuksista päättävät säätiön asiamiehet ja apu saapuu usein 48
tunnin sisällä avunpyynnöstä. Säätiöstä ja sen toiminnasta löydät lisätietoja sivuiltamme
http://skalnet20.skal.org/florimond_volckaert

Myös suomalaiset skålleegat lahjoittavat jäsenmaksunsa yhteydessä rahaa säätiölle. Tämä on
kuitenkin vain yksi tapa olla mukana. Kongressien yhteydessä järjestään yleensä FVF arpajaiset,
joiden voitot ovat jäsenten lahjoittamia. Pyydänkin nyt, että Suomen skålleegat olisivat taas
runsaslukuisasti mukana lahjoittamassa arpajaisvoittoja. Lahjoittajat saavat näkyvyyttä koko
kongressin ajan arpajaisten lahjoituslistojen muodossa. Paras arpajaisvoitto on yrityksesi
lahjakortti, joka on helppo pakata mukaan Suomesta Seuliin ja edelleen onnellisen voittajan
mukaan. Kaikkiin lahjakortit kannattaa sujauttaa yrityksen logolla varustettuun kuoreen, johon
lisäämme vielä tiedon siitä, minkä klubin jäsen (Helsinki / Turku), on voiton lahjoittanut.
Ystävälliset lahjoitukset voi toimittaa joko minulle tai Karille ENNEN matkaa. Sovitaan
sähköpostitse asiasta tarkemmin! Suomesta on yleensä lähtenyt maailmalle mukava pino
lahjakortteja - niin toivottavasti tälläkin kertaa!
Seuraa toimintaamme sivuillamme www.skalfinland.com. Siellä on myös coucilorin oma linkki,
jonne kerään tietoa siitä, mitä minun tehtäviini Skål International Councilorina kuuluu ja millaisia
asioita me councilorit ylipäätään järjestössämme teemme. Alamme pian jo valmistella
kehittämistehtäviä, joita käsittelemme ennen kongressia pidettävässä ISC kokouksessa, ja joiden
pohjalta sitten järjestön hallitus toimii edelleen.
Sitä ennen - vielä on kesää jäljellä!
terveisin,
Susanna

