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Yhdessä ulos palvelemaan
Puhdas vesi kuuluu
kaikille

”Kaikki klubit
järjestämään
diabetes-kävelyä”

Olkaa ajoissa
yhteydessä
klubienne
palkitsemisista tai
vuosijuhlista
piirikuvernööriin tai
säätiöihin.

Klubin sihteerille
ja presidentille
Klubin sihteeriä
pyydetään
välittämään tiedote
kaikille klubilaisille ja
presidenttiä
käymään tiedote
läpi hallituksen sekä
klubin kokouksessa.

Hyvät lionit ja puolisot!
Toimintakausi 2019-2020 on käynnistynyt. Kausi on piirimme 50:s ja sitä tullaan
juhlimaan vuoden 2020 vuosikokouksessa Porissa. Tehkäämme vuodesta
piirissämme muistoihimme jäävä Lions-vuosi. Uskon, että kausi tulee olemaan
meitä haastava käynnissä olevan jäsenhankinta kampanjan ”Haku päällä”
ja ”Puhtaat vedet” projektin myötä.
Projektien myötä toivomme, että lionstoiminnan näkyvyys piirimme alueella
kasvaa. Erityisen mahdollisuuden siihen antaa 12.10.2019 vietettävä Hyvän
Päivä, jolloin toivottavasti kaikki piirimme klubit järjestävät diabetes-kävelyn.
Mielestämme kaiken toimintamme peruspilarina ovat klubit. Tämän kauden
piirihallituksen toiminnan painopiste on klubien tukemisessa, jäsenhuollossa,
klubiviihtyvyyden parantamisessa, osallistumisaktiivisuuden kehittämisessä,
palvelujen tuottamisessa sekä erilaisten palveluaktiviteettien kehittämisessä.
Omasta ja puoliso Mari-Annan puolesta kiitän kaikkia M-piirin lioneita ja
puolisoita luottamuksesta piirikuvernöörin tehtävään sekä niistä lukuisista
onnitteluista, joita saimme kevään ja kesän mittaan vastaanottaa. Lisäksi
kiitämme viime kauden kuvernööriparia, Vesa ja Marja Kynnysmaata.
Teidän tekemästänne työstä on hyvä jatkaa tälle kaudelle ja tulemme
tekemään parhaamme.
Kansainvälinen teema: We Serve- Me Palvelemme
Kotimainen teema: Lions – monta tapaa tehdä hyvää
Piirin teema: Yhdessä ulos palvelemaan

Aarno ja Mari-Anna Niemi
Piirikuvernööripari 107-M 2019-2020

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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Moninaisuus on silta, joka
yhdistää meidät toisiimme (IP
Choi)
Kalajoen vuosikokouksessa kaudelle 2019-2020 valittiin
Suomen Lions-liiton puheenjohtajaksi Aarne Kivioja, LC
Helsinki/Pakinkylä
ja
varapuheenjohtajaksi
Matti
Reijonen, LC Vampula.
Konventioissa Milanossa, Lions Clubs Internationalin
presidentiksi valittiin Dr. Jung-Yul Choi, Korean
tasavallasta.

Kansainvälisen presidentti Choin vierailu
Suomeen
26.8.2019 järjestävät B ja N piiri kaikille avoimen
tilaisuuden, jossa IP Choi on vieraana.

Liitossa tapahtuu
Osana Suomen Lions-liiton säästötoimenpiteitä liiton
toimiston
henkilökunnan
tehtäviä
uudelleen
organisoidaan ja osa tehtävistä, mm. neuvonta siirtyy
piirien vastuulle.
Myös klubitarvikkeiden hankinnat ja jakelu muuttuu. Kun
tarkempi toimintamalli on tiedossa, niin tiedotetaan
eteenpäin.
Yhdessä toimimalla saadaan tehtyä paljon enemmän
hyvää, kuin yksin. Siksi Lions-liiton yhtenä painopisteenä
on kumppanuuksien kehittäminen. Siihen liittyviä
toimenpiteitä käynnistetään ensi syksyn aikana.
Yhtenä uutena haasteena vahvistamme lasten syöpään
liittyviä aktiviteetteja ja siihen liittyen olisi mukava saada
hyviä kokemuksia ja ideoita klubien siinä aihepiirissä
tekemistä tai ideoimista aktiviteeteistä.

Kampanja 100
Myös tällä kaudella jatkuu LCIF:n Kampanja 100. Yksi
tapa osallistua kampanjaan on hakea klubien
ansioituneille jäsenille MJF tunnustuksia.

Palvelu — Hyvät teot
moninkertaistuvat
LCI Forward -palvelutoiminnassa keskitymme tällä
kaudella seuraaviin osa-alueisiin: ympäristö, nälän
helpottaminen, näkökyky, diabetes ja lasten syöpä.
Tulevia tapahtumia, joihin pyydän klubeja osallistumaan
omien resurssien ja mahdollisuuksien mukaan.

• Hyvän Päivä 12.10., valtakunnallinen lionien
•
•
•
•

diabeteskävely
Puhtaat vedet
Hyvän mielen joulukortit
Anna tukesi nuorisolle – arvat
LCIF:n suurkeräys Kampanja 100

Näistä kaikista tiedotetaan klubeja sitä mukaa kun ne
tulevat ajan kohtaisiksi.

Aktiviteettikummi M-piirille
Tehostaaksemme diabetes- ja ”Puhtaat vedet”
aktiviteettien näkyvyyttä olen pyytänyt kansanedustaja
Matias Marttista aktiviteettikummiksi. Tähän hän on
suostunut ja antaa erittäin suuren arvon tehtävälle. Hän
on erittäin aktiivisesti pitänyt diabetes-asiaa julkisuudessa
ja kertonut omia kokemuksiaan. Lisäksi eduskunnan
ympäristövaliokunnan varajäsen ja sitä kautta hän on
perillä Suomen ympäristöpolitiikasta.

Puhtaat vedet
Piirimme järjestää siihen liittyvän seminaarin 16.8.2019
Harjavallassa, hotelli Hiitteenharjun tiloissa. Mukana on
edustajia Leijonat puhtaan veden puolesta -hanketiimin
edustajia, muiden vesien puhtaudesta huolehtivien
järjestöjen edustajia ja tietysti meitä lioneita.
Ilmoittautuminen 13.8.2019 mennessä Arja Tuomiselle
(tuominenarja401@gmail.com).

Sydäniskurikampanja
Klubit selvittävät sydäniskurien tarpeet omilla toimintaalueillaan.
Kartoituksessa
kannattanee
kääntyä
esimerkiksi alueilla toimivien sydän-, kyläyhdistyksen tai
esimerkiksi urheiluseurojen puoleen.
Sydäniskurien toimittaja järjestää myös koulutusta niiden
käytössä.
Klubit toimittavat tilauskaavakkeessa olevat tiedot
yhteishankintaa varten LC Littoiselle, joka seuraa
laitteiden tilauskehitystä sekä antaa tarvittaessa klubeille
lisätietoja hankintaan liittyvissä kysymyksissä.

Jäsenyys — Me palvelemme
monin eri tavoin
Osallistumme liiton jäsen kampanjaan ”Haku Päällä”, niin
että jokaisella paikkakunnalla on oltava mahdollisuus
lions -jäsenyyteen, sekä miehillä että naisilla, tuemme
klubeja siirtymään yhteisklubeiksi, jotta miehet ja naiset
voivat yhdessä palvella ja auttaa ympäröivää
yhteiskuntaa.
Tuemme uusien LEO -klubien perustamista
osallistutaan Leosta lioniksi -hankkeeseen.

sekä

Viime vuonna piirissämme oli innokasta jäsenhankintaa.
Toivottavasti sama into jatkuu ja vahvistuu.

Uusien jäsenten kansiot
Piirikuvernööriltä on saatavissa vuoden 2019-2020 sinisiä
uusien jäsenten kansioita.

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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Koulutus — Lionit palvelevat
maailmaa
Alueseminaarit 14.9 ja 21.9 Klubipresidentit, -sihteerit,
jäsenjohtajat, aktiviteettivastaavat, koulutusvastaavat
ja LCIF vastaavat sekä muut lionit. Merkitkää
kalentereihinne 14.9 (I ja II alueet) ja 21.9 (III ja IV alueet)
alueseminaarit, kutsut lähetetään elokuun alkupäivinä.
Piirin palvelu-, jäsen ja koulutustoimiala puheenjohtajat
antavat kattavan katsauksen toimialoistaan ja
suunnitelmista mm. Haku Päällä- jäsen kampanjasta,
Puhtaat vedet-projektista, diabetes-kävelystä ja muista
ajankohtaisista asioista. Samassa yhteydessä on erikseen
LCIF- ja ARS tietoiskut.
Toisen alueseminaarin (21.9.) yhdessä on erilliset
koulutustilaisuudet klubien nuorisovaihtajille ja Questvastaaville.
Eli monen klubihallituksen jäsenen kannattaa laittaa nuo
päivät varatuiksi, tarkempi kutsu ja ohjelma tulee
klubeille elokuussa. Kauden tarkempi koulutus kalenteri
ja kutsut koulutus tapahtumiin toimitetaan klubeille heti
kun saadaan varmistettua koulutus paikat.

Sihteerikoulutus
Sihteereille järjestetään erikseen 28.8. täydennyskoulutus
toiminnan raportoinnista MyLCI:hin ja jäsenrekisteriin.

Tietojen päivitys MyCLI:hin

tallennettua, älkää huolestuko. Selvitetään yhdessä
asioita.
Tällä hetkellä suomenkielisessä MyLion sovelluksessa on
teknisiä ongelmia, joten siihen ei täydellisesti pääse
tutustumaan. Ongelmat kohdistuvat aktiviteettien
kirjaamiseen ja ne pyritään korjaamaan mahdollisimman
pian. Englanninkielinen versio toimii.

Tietojen päivitys kotimaiseen
jäsenrekisteriin
Sinne tulisi kirjata ne tehtävät ja tunnustukset, joita ei
merkitä
MyCLI:iin.
Tarkempi
ohje
sihteerien
koulutusmateriaalissa.
Olisi hyvä, jos päivittäisitte sinne tiedot ainakin
seuraavista klubienne viroista: nuorisovaihtovastaava,
Quest-vastaava, LCIF ja ARS-yhteyshenkilöt.

Piirikuvernöörien klubivierailut
Piirin
verkkosivulla
(www.lions107m.org)
on
piirikuvernöörien vierailusuunnitelmat sekä piirin muut
tapahtumat näkyvissä. Kuvernöörit vahvistavat vielä
tulonsa klubin presidentille hyvissä ajoin ennen vierailua.
Mikäli toivotte DG:n läsnäoloa juhlissa tai jossakin muussa
tilaisuudessa,
kannattaa
olla
yhteydessä
mahdollisimman aikaisin. DG:n kalenteri on ajan tasalla
piirin verkkosivulla. Piirin kalenterista voitte tarkastella
mm. piirihallituksen kokouspäiviä, koulutuksia sekä piirin
muita tapahtumia.

Klubien sihteerejä pyydän päivittämään klubinne
jäsenten yhteystiedot MyLCI:n, Näin varmistetaan, että
lehdet, ym tiedotteet tulevat jäsenten käytettäviksi.

Huomionosoitukset ja klubien
merkkijuhlat

Huomioithan,
että
kansainväliset
jäsenmaksut
laskutetaan kahdesti vuodessa 30.6.2019 ja 31.12.2019
jäsenrekisterin tilanteen mukaan.

Klubin ja presidentin palkitseminen viime kauden hyvästä
tekemisestä. Hyvät suoritukset pitää huomioida aina.
Viime kauden Klubin erinomaisuuspalkinto on haettava
31.8.2019 mennessä ja kotimaista 100 % presidentin
ansiomerkkiä voi hakea 15.9.2019 mennessä. Molemmat
palkitsemisanomukset toimitetaan kauden 2018 – 2019
piirikuvernöörille
Vesa
Kynnysmaalle,
vesakynnysmaa@gmail.com. Lomake ja ohjeet löytyy
piirin nettisivulta.

Monelta klubilta puuttuu MyCLI:stä vielä tieto klubin
kotisivusta.
Jos teille tulee kysymyksiä MyLCI:stä tai Jäsenrekisteristä,
lähettäkää ne Mari-Anna Niemen sähköpostiin
(niemimarianna@gmail.com). Mari-Anna on piirimme
MyLCI-pääkäyttäjä.

Raportointi MyLion
LCI on siirtynyt uuden aktiviteettikirjausjärjestelmän eli
MyLionin käyttöön. Siitä on ohjeet tulleet sähköpostissa
klubien sihteereille.
On tärkeää, että klubit raportoivat tekemistään palveluja varainkeruu aktiviteeteistä sekä lahjoituksista.
Toivonkin, että klubisihteerit ja presidentit tutustuisitte ja
kirjautuisitte heinä-elokuussa järjestelmään, jotta teillä
olisi kysymyksiä syksyn täydennyskoulutuksessa. Jos jokin
asia ei onnistu heti tai esim. ette saa aktiviteettia

Klubien vuosijuhlat
Klubien vuosijuhliin ja muihin palkitsemisiin liittyvissä
asioissa olkaa hyvissä ajoin piirikuvernööri Aarno
Niemeen yhteydessä, jotta mitalit saadaan ajoissa
hankittua ennen tilaisuuksia. Mieluummin jo nyt elokuun
aikana hakemukset piirikuvernöörille.

ARS
ARS ritari ja ARS Pro ritari tunnustuksien anomukset
toimitetaan Arne Ritari –säätiön hallituksen käsittelyä
varten osoitteella: Timo Haasto, Kauppilankuja 51 03400
VIHTI puh: 0500606 321 sähköposti: timo.haasto(at)lions.fi.
Lahjoitus 850 € maksetaan Arne Ritari – säätiön tilille

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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FI7321991800155850 Liitä hakemukseen kuitti maksun
suorittamisesta ja perustelut ritarin arvon hakemukselle.

edelleen ns. piirin aktiviteettiraha 10 €, josta edelleen
rahoitetaan nuorisoleirit, LCIF-raha ja piirilehti.

Hakemus viimeistään kuukautta ennen luovuttamista.

Klubien tarinat ovat tarpeen

MJF
Melvin Jones Fellow tunnustus haetaan säätiöltämme
LCIF:ltä. Hakemisesta kannattaa olla yhteydessä piirin
LCIF
vastaavaan
Veli-Matti
Anderssoniin
(velimatti.andersson@lions.fi). Prosessiin kannattaa varata
aikaa vähintään kaksi kuukautta. Toimitusaika vaihtelee
huomattavasti riippuen LCIF:n kuormituksesta.
Kun lähetätte anomuksen, niin kannattaa käyttää
verkossa täytettävää englanninkielistä lomaketta ja
varmistaa, että olette saaneet myös vahvistuksen
LCIF:ltä. Suomenkielinen täytyy lähettää sähköpostin
liitteenä ja myös kopio piirin LCIF-vastaavalle ja myös on
odotettava vahvistusta LCIF:tä.

Lionspiirin 107-M Pro Lions
Lions-piirin 107-M Pro Lions -ansiomerkillä, aiemmalta
nimeltään Simo Waltenberg -ansiomerkki, osoitetaan
kunnioitusta pitkälle ja ansiokkaalle lionsuralle tai
palkitaan saajan oman klubin tai Lionspiirin 107-M hyväksi
tehdystä erityisestä palvelusta. Ansiomerkki on piirin
henkilökohtainen tunnustus saajalleen, joka on usean
toimikauden ajan osallistunut klubin tai piirin hallituksen
toimintaan tai joka on toiminut ahkerasti ja
menestyksellisesti oman klubinsa tai piirin toiminnassa.
Erityisestä Lions-piirin 107-M alueella lionstoiminnan
hyväksi tehdystä palveluksesta ansiomerkki voidaan
myös myöntää henkilölle, joka ei ole Lion.
Piirin lionsklubi voi tehdä esityksen saajasta piirin PDG- ja
kunniatoimikunnan
puheenjohtajalle
Vesa
Kynnysmaalle. Hakemuksen liitteenä tulee olla
ehdokkaan lions -ansioluettelo tai selvitys sellaisen
henkilön ansioiden osalta, joka ei ole Lion.
Hakemuksellaan klubi sitoutuu maksamaan 170 euroa
piiriin avustustilille, jos ansiomerkki myönnetään.

Piirin rekisteröinti
Pankit ovat viime vuonna kiristäneet vaatimuksiaan
koskien tilinkäyttöoikeuksia. Se on aiheuttanut tilanteita,
joissa uusi piirikuvernööri tai rahastonhoitaja eivät ole
saaneet tilinkäyttöoikeuksia, koska piiriltä puuttuu Ytunnus.

Lionstoiminta on yhteisöllistä toimintaa, jossa palvelu on
keskipisteessä. Tätä yhteisöllisyyttä tukee tarinoiden
jakaminen toisille klubeille ja muille kiinnostuneille ja
yhteistyökumppaneille. Nämä tarinat ovat erinomainen
väline tehdä lionstoimintaa tunnetuksi laajemmalle.

Piirin lehti
Sähköisestä ja paperisesta M-viestistä vastaa Rauni-Eliisa
Wasell (rauni.wasell@huittinen.com). Hän odottaa teiltä
juttuja molempiin lehtiin. Sähköinen lehti ilmestyy kerran
kuukaudessa ja paperilehti kerran vuodessa. Klubinne
voi tukea piirin paperilehden julkaisemista ostamalla siitä
mainostilaa.

SOME
Piirimme tiedotuksella on käytettävissään monia
työvälineitä ja niillä on omat vastuuhenkilönsä. SOME
tiedottamisesta (Facebook ja Instagram) huolehtii Virpi
Äijö. Kun teillä on klubissanne suunnitteilla joku
tapahtuma tai aktiviteetti ja haluatte sille laajempaa
näkyvyyttä,
niin
olkaa
yhteydessä
Virpiin
(virpi.aijo@gmail.com).

Videoklipit
Maailma on muuttunut visuaalisemmaksi ja myös lionien
oli hyvä olla kehityksessä mukana.
Lions-tapahtumista
viestimistä
voidaan
tehostaa
ottamalla niistä videoklippejä ja koostamalla siitä
kertomuksia, mitä lionit tekevät. Näitä tarinoita voidaan
sitten esittää eri paikoissa ja välineillä.
Yksi kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa, entä
liikkuva kuva, jossa on ääni mukana?

Varoitus valelaskuista
Varoitus valelaskuista – viime vuonna useasti ja nyt jo
uudelle
rahastonhoitajalle
tullut
maksupyyntöjä
ulkomaisille
tileille
suoraan
klubin
presidentin
sähköpostista – ollaan tarkkana näiden huijareiden
suhteen.

Sitä varten piirin täytyy muuttua rekisteröidyksi
yhdistykseksi, jolla on Patentti- ja rekisterihallituksen
hyväksymät säännöt.
Jotta
piiri
saadaan
perustettua
rekisteröidyksi
yhdistykseksi, niin tarvitaan perustajiksi 3 klubia.
Piirin rekisteröinnin ja uusien sääntöjen myötä piirin ei
tarkoitus kerätä mitään jäsenmaksua, vaan piirillä säilyy

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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Koulutuskalenteri
Pvm

Paikka

3-4.8.2019
16.8.2019

Tapahtuma
Lions Water Camp (Liitto järjestää)

Harjavalta

Water Lab (Arja Tuominen)

28.8.2019

Sihteerien MyCLI täydennyskoulutus

14.9.2019

Alueseminaari alueet 1 ja 2

21.9.2019

Alueseminaari alueet 3 ja 4

21.9.2019

Koko piirin nuorisovaihtajien koulutus (alueseminaarin yhteydessä)

21.9.2019

Koko piirin Quest koulutus (alueseminaarin yhteydessä)

16.10.2019

Klubitoiminnan kehittämiskurssi (3 iltaa)

23.10.2019

Uusien lionien, puolisoiden ja kummien opastus

13.11.2019

GAT tiimin kertauskoulutus

20.11.2019

Uusien lionien, puolisoiden ja kummien opastus

5.2.2020

Presidenttivalmennus 1 vaihe

6.2.2020

Presidenttivalmennus 1 vaihe

18.3.2020

Uusien lionien, puolisoiden ja kummien opastus

22.4.2020

Uusien lionien, puolisoiden ja kummien opastus

25.4.2020

Pori

Presidenttivalmennus 2 vaihe

25.4.2020

Pori

Puolisokoulutus / info

25.4.2020

Pori

Sihteerikoulutus

25.4.2020

Pori

Rahastonhoitajakoulutus

25.4.2020

Pori

Tiedotussihteerikoulutus

25.4.2020

Pori

GAT tiimin koulutus

25.4.2020

Pori

Lohkon- ja alueenpuheenjohtajien koulutus

Quest-kurssit piirin alueella tai lähiseudulla
Pvm

Paikka

Tapahtuma

9-10.9.2019

Tampere

Liikuntaseurakoulutus

24-25.10.2019

Pori

Peruskoulutus

10-11.2.2019

Tampere

Peruskoulutus

13-14.2.2020

Kokemäki

Peruskoulutus

23.5.2020

Pori

Liikuntaseurakoulutus

5 ja 11.9.2019

Turku

Liikuntaseurakoulutus

1-2.10.2020

Turku

Peruskoulutus

16-17.3.2020

Turku

Peruskoulutus

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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Tapahtumakalenteri
Pvm

Paikka

Tapahtuma

6.8.2019

Köyliö

PDG tilaisuus (PDG:t ja kuvernööritiimi)

22.8.2019

Eurajoki

Piirihallituksen tutustumistilaisuus (piirihallituksen jäsenet)

23-25.8.2019

Vantaa

KVN

26.8.2019

Vantaa

Kansainvälinen presidentti Choi Suomessa (B+N piirit järjestävät tilaisuuden)

7.9.2019

Merikarvia

Piirihallitus

3-6.10.2019

Tallinna

Europa forum

12.10.2019

Hyvän päivä, diabeteskävely

9.11.2019

Piirihallitus yhdessä A-piirin kanssa/ Rauhanjulistekilpailu

15.11.2019

Rauhanjulistekilpailun deadline

29-30.11.2019

Turku

KVN

11.1.2020

Pori

Piirin Leijonajuhla

15.1.2020

Hakemuksien viimeinen jättöpäivä piirin ja liiton virkoihin

15.1.2020

Klubialoitteet liiton ja piirin vuosikokouksille

1.2.2020

Piirihallitus

28.2-1.3.2020

Oulu

14.3.2020

KVN
Piirihallitus

25.4.2020

Pori

Piirin 50:s vuosikokous

25.4.2020

Pori

Vuosijuhla

25.4.2020

Pori

Iltajuhla

30.4.2020

Ympäristökilpailun deadline?

5-7.6.2020

Seinäjoki

Liiton vuosikokous

26-30.6.2020

Singapore

Convention

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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Tietosivu
Piirin jäsenmäärä

Tässä kuussa

Tänä vuonna

Jäsenmäärä kauden alussa

1705

1705

Lisätyt jäsenet

3

3

Eronneet jäsenet

5

5

Tämänhetkinen tilanne

1703

1703

Nettolisäys/menetys

-2

-2

Aktiviteetit

kpl

Lions tunnit

h

Palvelusta hyötyneet henkilöt

kpl

Lahjoitetut varat

€

Piirin www-sivut

http://www.lions107m.org/index3.php

Piirin kalenterit

http://www.lions107m.org/kalenterit/

Piirin johto ja kalenterit

http://www.lions107m.org/index3.php#johto

Piirin klubit

http://www.lions107m.org/index3.php#klubit

Piirihallitus

http://www.lions107m.org/index3.php#hallitus

Piirin toimikunnat

http://www.lions107m.org/index3.php#toimikunnat

E-lehti

http://www.lions107m.org/index3.php#elehti

LionMViesti

http://www.lions107m.org/piirilehti/

Piirin uutiset

http://www.lions107m.org/uutiset/

Facebook-sivut

https://www.facebook.com/LionsClubsInternational107Mpiiri/

Instagram

https://www.instagram.com/lionsclubs107mpiiri/

Suomen Lions-liitto

https://www.lions.fi/

Jäsenrekisteri

https://www.lions.fi/rekisteri/

ARS-säätiö

https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/

LCI

https://lionsclubs.org/fi

MyLCI

https://lionsclubs.org/fi

MyLion

https://lionsclubs.org/fi

LCIF

https://lionsclubs.org/fi/discover-our-foundation/mission

Lions Quest

http://www.lionsquest.fi/etusivu/

Lions nuorisovaihto

https://www.lions.fi/toiminta/nuorisovaihto/

Puhtaat vedet

https://www.lions.fi/toiminta/leijonat_puhtaan_veden_puolesta/

Jäsenkampanja

https://www.lions.fi/toiminta/jasenkampanja/

Sydäniskurikampanja

https://www.lions.fi/toiminta/lionstyota_sydanten_hyvaksi/

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana

M-piirin rekisteröinti

22.7.2019

M-piirin rekisteröinti
Piirin rekisteröintiin olemme joutuneet, koska piiri ei enää muutoin saa omien pankkitiliensä
käyttöoikeutta. Meillä on onneksi piirin rahastonhoitaja ei ole vaihtunut, joten tätä rekisteröintiä ei
tarvitse hoitaa kiireellisenä asiana.
Tämä tilanne pankkitilien suhteen on ollut todellisuutta jo yhden piirin kohdalla. Jotta me emme
joudu tähän tilanteeseen, teemme myös rekisteröinnin.
PRH:n mukaan yhdistyksen perustamiseen tarvitaan kolme jäsentä, eli tässä tapauksessa kolme
klubia. Ilmoittautumisia otetaan vastaan. Tällöin klubin täytyy tehdä päätös mielellään elokuun
klubikokouksessa mukaan liittymisestä.
Kun yhdistys on perustettu, niin sitten muut piirin klubit kuuluvat siihen. Yhdistyksen nimi on
"Lions-piiri 107 M ry". Vasta tämän jälkeen PRH ottaa säännöt käsittelyyn. (Liitteenä malli
perustamisasiakirjasta). Piiri sääntöehdotus on saatavissa piirikuvernööriltä.
Tarkoitus on, että käytännön tilanne ei muutu mihinkään. Piirin ei ole tarkoitus periä mitään
jäsenmaksua, vaan sillä 10 euron piirin aktiviteettirahalla hoidetaan edelleen nuorisoleiri, LCIFmaksu ja piirin lehti.
Säännöt on laadittu piirin nykyisten sääntöjen perusteella huomioiden nykyiset käytännöt, LCI:n
mallisäännöt ja PRH:n ohjeet. Säännöt on toimitettu myös liiton sääntötyöryhmään käytettäväksi
uusien SLL:n piirimallisääntöjen pohjana.
Sääntöjä on ollut valmistelemassa sääntötyöryhmä, jossa on ollut mukana piirikuvernööritiimien
jäsenet kausilta 2017-2020 ja asiantuntijajäsenenä liiton toimialajohtajana toiminut Kalevi
Sillanpää.
Rekisteröinnistä on vuoden 2019 piirikokouksen päätös ja säännöt on tarkoitus saada käyttöön
(PRH:n hyväksyntä) kaudelle 2020-2021 (Veli-Matti Wasellin kausi).

Aarno Niemi
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Perustamiskirja
Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Lions-piiri 107 M ry -nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen
jäseniksi ja hyväksyneet sille liitteenä olevat Lions-piiri 107 M ry:n säännöt.
Paikka ___________________ päivämäärä ____________________________
Lions-klubi ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Allekirjoitus, asema ja nimen selvennys

Lions-klubi ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Allekirjoitus, asema ja nimen selvennys
Lions-klubi ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Allekirjoitus, asema ja nimen selvennys

