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Piirikuvernööri 2019-2020 Aarno Niemi ja puoliso Mari-Anna
LC Rauma/Reimari Sampaanalantie 15, 26820 Rauma /
puh. 040-5314827
e-mail: akniemi@gmail.com
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Piirikuvernöörin tiedote

3/2019-2020

1.10.2019

Diabetes ja Hyvän Päivä
Puhdas vesi kuuluu
kaikille

”Kaikki klubit
järjestämään
diabetes-kävelyä”

Olkaa ajoissa
yhteydessä
klubienne

Hyvät lionit ja puolisot!
Piirin rekisteröinti Patentti- ja Rekisterihallituksessa on saatu tehtyä 27.9.2019.
Yhdistyksen virallinen nimi on ”Lions-piiri 107 M ry”.
Pian on edessä Lionien Hyvän päivän tempaus, 12.10.2019 järjestettävät
diabetes-kävelyt tai muut palveluprojektit.
Piiriimme on suunniteltu alkavaksi kolmen illan klubitoiminnan kehittämiskurssi
16.10.2019 alkaen. Muistakaa ilmoittautua ajoissa.
Kuvernöörineuvosto on hyväksynyt liiton nuorisovaihto-ohjeet, tarkemmat
tiedot nuorisovaihdosta saadaan Tallinnan Eurooppa-forumin jälkeen.
Kannattaa olla yhteydessä piirin nuorisovaihtoyhteyshenkilöön Päivi
Koivuniemeen (paivi.koivuniemi@lions.fi).
Lions-toimiston tehtävät ja palvelut ovat muuttuneet. Tarkemmat ohjeet ja
päivän tilanne löytyvät liiton sivuilta.
Yhdessä ulos palvelemaan

palkitsemisista tai
vuosijuhlista
piirikuvernööriin tai
säätiöihin.
Aarno ja Mari-Anna Niemi

Klubin sihteerille
ja presidentille

Piirikuvernööripari 107-M 2019-2020

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

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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Piirihallituksen 2020-2021
virkojen haku

LCIF

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

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

Käytettävyysilmoitukset
30.10.2019 mennessä.

1.VDG

Veli-Matti

LCIF Kampanja 100

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/.

Palkitsemisohjeet

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.

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.

Puhtaat vedet
Kampanja jatkuu
aktiviteetteina.

piirissämme

klubien

järjestäminä

Sydäniskurikampanja

Uudet palkitsemisohjeet ovat valmistuneet ja löytyvät
liiton sivuilta. Käytännössä liiton toimisto huolehtii vain
yhden ruusukkeen ja sitä korkeammista ansiomerkeistä.

Klubit selvittävät sydäniskurien tarpeet omilla toimintaalueillaan.
Kartoituksessa
kannattanee
kääntyä
esimerkiksi alueilla toimivien sydän-, kyläyhdistyksen tai
esimerkiksi urheiluseurojen puoleen.

Nämä menevät piirikuvernöörin kautta liiton hallitukseen,
joten prosessiin täytyy varata aikaa.

Sydäniskurien toimittaja järjestää myös koulutusta niiden
käytössä.

Klubi hankkii suoraan kotimaiset kymmenvuosimerkit ja
tilaa ne verkkokaupasta.

Klubit toimittavat tilauskaavakkeessa olevat tiedot
yhteishankintaa varten LC Littoiselle, joka seuraa
laitteiden tilauskehitystä sekä antaa tarvittaessa klubeille
lisätietoja hankintaan liittyvissä kysymyksissä.

Susanna Gustafsson vastaa palkitsemisasioista liiton
toimisto- ja taloussihteerinä.

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

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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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.
Mikäli klubisi jäsenistössä ei tapahdu muutoksia, niin se
merkataan kerran kuussa MyLCiin.

Raportointi MyLion
Piirin
kotisivulla
on
lyhyet
MyLion
ohjeet.
Ongelmatilanteissa ota yhteys MyLCI pääkäyttäjään.
Palveluaktiviteetit
sekä
lahjoitukset
palveluaktiviteettien kautta.

raportoidaan

Myös
LCIF:lle
tehdyt
lahjoitukset
raportoidaan
palveluaktiviteettien kautta. Kun raha tulee LCIF:n tilille,
niin se kirjataan LCIF:n toimesta automaattisesti klubin
hyväksi.
Kokoukset kirjataan erikseen.
Samoin varainkeruuaktiviteetit kirjataan erikseen.

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.

Kotimainen jäsenrekisteri
Huolehtikaa
siitä,
että
klubin
sihteeri
kirjaa
nuorisovaihtajat ja Quest yhteyshenkilöt kotimaiseen
jäsenrekisteriin, jotta piirin vastuuhenkilöillä olisi teidän
yhteystietonne.
Palkitsemiset tulisi kirjata kotimaiseen jäsenrekisteriin.

Opinnäytetyö
vapaaehtoistoiminnasta
Saara Hassinen, yleisen kasvatustieteen opiskelija ItäSuomen yliopistosta Joensuusta, tekee pro gradua,
jonka aihe on vapaaehtoistyön aikaansaama hyvä. Hän
kerää
tutkimusaineistokseen
kirjoitelmia
vapaaehtoistoimijoilta seuraavan linkin kautta

https://forms.gle/Pkim8XMXV47jGmco8
Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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Koulutuskalenteri
Pvm

Paikka

Tapahtuma

16.10.2019

Klubitoiminnan kehittämiskurssi (3 iltaa)

23.10.2019

Uusien lionien, puolisoiden ja kummien opastus

11.11.2019

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

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

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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Jäsenmäärä M-piirissä
Piirin jäsenmäärä

Tässä kuussa

Tänä vuonna

Jäsenmäärä kauden alussa

1695

1705

Lisätyt jäsenet

7

15

Eronneet jäsenet

17

35

Tämänhetkinen tilanne

1685

1685

Nettolisäys/menetys

-10

-17

Aktiviteetit

80

kpl

Vapaaehtoistunnit

2793

h

Palvelusta hyötyneet henkilöt

19622

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/

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana

