Lions Clubs International 107-M, Finland
Piirikuvernööri 2019-2020 Aarno Niemi ja puoliso Mari-Anna
LC Rauma/Reimari Sampaanalantie 15, 26820 Rauma /
puh. 040-5314827
e-mail: akniemi@gmail.com
www.lions107m.org

Piirikuvernöörin tiedote

Puhdas vesi kuuluu
kaikille

”Kaikki klubit
järjestämään
diabetes-kävelyä”

Olkaa ajoissa
yhteydessä
klubienne
palkitsemisista tai
vuosijuhlista
piirikuvernööriin tai
säätiöihin.

2/2019-2020

Me palvelemme moninaisuuden
kautta
Hyvät lionit ja puolisot!
Suomalaiset lions-projektit diabetes-kävely ja puhtaat vedet ovat lähteneet
hyvin liikkeelle piirissämme. Piirin Water Lab koulutukseen osallistui yli 40 lionia
ja muuta asiasta kiinnostunutta. Se on huomattavasti enemmän, kuin on ollut
muissa vastaavissa koulutuksissa. Tämä osoittaa, että me M-piirin lionit
olemme kiinnostuneita vesiemme ja ympäristömme tilasta. Tältä pohjalta on
hyvä jatkaa.
Pian on edessä lokakuu ja Lionien Hyvän päivän tempaus, 12.10.2019
järjestettävät diabetes-kävelyt tai muut palveluprojektit.
Kuvernöörineuvoston kokouksessa 24.8.2019 päätettiin, että myös Suomessa
otetaan käyttöön MyLion aktiviteettien raportointijärjestelmä. Järjestelmä on
vasta sisäänajovaiheessa ja sen ominaisuuksiin voimme myös vaikuttaa
antamalla palautetta järjestelmän kehittäjille.
Piiri järjestää kaksi alueseminaaria 14.9. Merikarvialla ja 21.9. Huittisissa.
Huittisten seminaarissa on erillinen seminaari klubien nuorisovaihtajille ja
Quest-yhteyshenkilöille. Toivottavasti pääsette suurin joukoin osallistumaan
näihin seminaareihin.
Lions-toimiston tehtävät ja palvelut ovat muuttuneet. Tarkemmat ohjeet ja
päivän tilanne löytyvät liiton sivuilta.
Yhdessä ulos palvelemaan

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

30.8.2019

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

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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Piirihallituksen 2020-2021
virkojen haku

Europaforum 2019

Lohkonpuheenjohtajan virkoihin on mahdollista hakea
syys- ja lokakuun aikana. Sen jälkeen jäljelle jääneet virat
määräytyvät klubikiertolistan mukaisesti.
Käytettävyysilmoitukset
30.10.2019 mennessä.

1.VDG

Veli-Matti

Wasellille

Liitossa tapahtuu
Toimiston organisointi ja palveluajat
Osana Suomen Lions-liiton säästötoimenpiteitä liiton
toimiston
henkilökunnan
tehtäviä
uudelleen
organisoidaan ja osa tehtävistä, mm. neuvonta siirtyy
piirien vastuulle.
M-piirissä neuvonnasta vastaa piirikuvernööri.
Huom! Lions-toimiston uudet palveluajat 1.5.2019 alkaen
ovat: Toimisto on avoinna ti – to klo 9.00 – 15.45.
Puhelinaika ma – pe klo 13.00 – 15.45.

Klubitarvikkeet
Tarvikemyynti on siirtynyt organisaatiouudistuksessa
elokuun alusta Lions-toimistolta N- ja B-piirille
hoidettavaksi.
Tuotteita
voi
tilata
vain
Lionsverkkokaupasta www.lionsverkkokauppa.fi. Tilaukset
postitetaan edelleen liiton toimistolta, mutta ostoksia ei
voi enää tehdä paikan päällä. Myöskään toimistossa ei
ole puhelin- eikä sähköpostineuvontaa tuotteisiin liittyen.
HUOM! KLUBIEN TULEE AINA KIRJAUTUA SISÄÄN KLUBIN
TUNNUKSILLA,
MYÖS
JOULUKORTTEJA
TILATESSA!
Joulukortteja
tilatessa,
klubin
tulee
valita
maksuvaihtoehdoksi lasku, jotta alennukset tulevat
oikein.
Valikoimissa on vain osa päämajan tuotteista. Muita
tuotteita
voi
tilata
päämajan
verkkokaupasta
https://www2.lionsclubs.org/.

Europaforum 2019 järjestetään Tallinnassa 4-6.10.2019.
Pakettitarjous on voimassa 20.9.2019 saakka. Kannattaa
lähteä tutustumaan muiden maiden leijoniin.

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

LCIF:n yhteisöapuraha
M-piiri on lahjoittanut LCIF:lle yli 10.000 $ kauden aikana
ja on oikeutettu DCG-ohjelmaan (paikkakunnan
kehittämisrahaan), joka on 15 % lahjoitussummasta. Tällä
hetkellä on käytettävissä 3 vuoden lahjoituksista kertynyt
summa.
Pyydän klubeja pohtimaan sopivia kohteita ja
hakemaan apurahaa piirin kautta. Piirin LCIF
koordinaattori on asiassa yhteyshenkilö.

Klubien nuorisovaihtajat ja
Quest vastaavat
Teille on erilliset seminaarit Huittisten alueseminaarien
yhteydessä.
Huolehtikaa siitä, että klubin sihteeri kirjaa teidät
kotimaiseen jäsenrekisteriin, jotta piirin vastuuhenkilöillä
olisi teidän yhteystietonne.

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.

Palkitsemisohjeet

• Hyvän Päivä 12.10., valtakunnallinen lionien

Tällä hetkellä on valmistelussa uudet palkitsemisohjeet.
Käytännössä liiton toimisto huolehtii vain yhden
ruusukkeen ja sitä korkeammista ansiomerkeistä.

•
•
•
•

Nämä menevät piirikuvernöörin kautta liiton hallitukseen,
joten prosessiin täytyy varata aikaa.
Klubi hankkii suoraan kotimaiset kymmenvuosimerkit ja
tilaa ne merkin toimittajalta.
100 % presidentin merkki menee piirikuvernöörin kautta.
Susanna Gustafsson vastaa palkitsemisasioista liiton
toimisto- ja taloussihteerinä.

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.

Vie vanhus ulos-kampanja
Tänä vuonna kampanja on 10.9.-10.10.2019 teemalla
”Elämyksiä
luonnosta”.
Tarkemmat
tiedot
www.vievanhusulos.fi
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Puhtaat vedet
Kampanja jatkuu
aktiviteetteina.

Raportointi MyLion
piirissämme

klubien

järjestäminä

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.

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

Koulutus — Lionit palvelevat
maailmaa
Alueseminaarit 14.9 (I ja II alueet) ja 21.9 (III ja IV alueet).
Tervetuloa klubipresidentit, -sihteerit, jäsenjohtajat,
aktiviteettivastaavat,
koulutusvastaavat
ja
LCIF
vastaavat sekä muut lionit.
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.
Mahdollisimman
monen
klubihallituksen
jäsenen
kannattaa laittaa nuo päivät varatuiksi. Kauden koulutus
kalenteri ja kutsut koulutus tapahtumiin toimitetaan
klubeille heti kun saadaan varmistettua koulutus paikat.

LCI on siirtynyt uuden aktiviteettikirjausjärjestelmän eli
MyLionin käyttöön. Siitä on ohjeet tulleet sähköpostissa
klubien sihteereille. Ongelmatilanteissa ota yhteys MyLCI
pääkäyttäjään.
On tärkeää, että klubit raportoivat tekemistään palveluja varainkeruu aktiviteeteistä sekä lahjoituksista.
Kokoukset kirjataan myös MyLioniin.

MyLion kännykkäsovellus
MyLion sovelluksesta on olemassa kännykkäversio, jonka
ulkonäkö ja tietosisältö poikkeavat web-sovelluksesta.
Raportoinnin välineenä se on monipuolisempi ja myös
siinä on tehokkaammat hakuominaisuudet ja laajemmat
näkymät. Suosittelen tutustumaan siihen ja lataamaan
sen kännykkään.

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.

LionMViesti
Julkaistaan kuten kaudella 2018-2019.
Klubeilta toivotaan juttuja ja mainoksia lehteen. Yhteys
piirin tiedottajaan Rauni-Eliisa Waselliin.

Joulukortit
Joulukorttien mallikappaleet jaetaan klubeille syyskuun
aikana.

MyLion / MyLCI
Kirjautuminen järjestelmään
Järjestelmään kirjautuminen on muuttunut.
MyLCI:iin kirjautuminen tapahtuu MyLionin kautta.
Kirjautumisessa kysytään kansainvälistä jäsennumeroa ei
kotimaista jäsennumeroa.

Tietojen päivitys MyLCI:hin
Jos teille tulee kysymyksiä MyLCI:stä tai kotimaisesta
jäsenrekisteristä, lähettäkää ne Mari-Anna Niemen
sähköpostiin (niemimarianna@gmail.com). Mari-Anna
on piirimme MyLCI-pääkäyttäjä.

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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Koulutuskalenteri
Pvm

Paikka

Tapahtuma

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

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
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Jäsenmäärä M-piirissä
Piirin jäsenmäärä

Tässä kuussa

Tänä vuonna

Jäsenmäärä kauden alussa

1702

1705

Lisätyt jäsenet

3

6

Eronneet jäsenet

8

14

Tämänhetkinen tilanne

1697

1697

Nettolisäys/menetys

-5

-8

Aktiviteetit

15

kpl

Vapaaehtoistunnit

350

h

Palvelusta hyötyneet henkilöt

1791

henkilöä

Palveluaktiviteetit M-piirissä

Tietosivu
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/
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