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Lionit ovat olleet ahkeria
Puhdas vesi kuuluu
kaikille
M-piirin leijonajuhla
Porin Mies-Laulu

Hyvät lionit ja puolisot!
Saamieni tietojen mukaan Hyvän Päivän diabeteskävelyä on järjestetty
ainakin 13 paikkakunnalla tähän mennessä ja järjestäjinä on ollut ainakin 20
klubia yhdessä muiden järjestöjen, kuten diabetes- ja sydänyhdistyksen
kanssa.

talolla 11.1.2019

Olemme todistaneet, että lionit osaavat tehdä palvelutyötä yhdessä muiden
järjestöjen kanssa lähimmäistemme hyväksi. Lionit ovat saaneet myös
paikallista ja kansallista näkyvyyttä.

Olkaa ajoissa

Tiedän, että klubit ovat järjestämässä näiden lisäksi tapahtumia maailman
diabetespäivänä 14.11.2019.

yhteydessä
klubienne
palkitsemisista tai
vuosijuhlista
piirikuvernööriin tai
säätiöihin.

Tämä osoittaa, että lionit ovat hyvä ja haluttu yhteistyökumppani. Kiitos siitä
teille.
Tässä tiedotteessa on paljon erilaisia määräaikoja ehdokkuuksille, aloitteille ja
hakemuksille, huomioikaa ne. Myös rauhajulistekilpailun töiden jättöpäivä on
pian.
Nuorisovaihtoon ja isäntäperhe hakulomakkeet ovat piirin nettisivulla.
Hakulomakkeiden on oltava jätettynä 15.12.2019
Yhdessä ulos palvelemaan

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

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

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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Ehdokkaat ja klubialoitteet
15.1.2020 mennessä

M-piirin leijonajuhla

Ehdokkaat M-piirin piirikuvernöörin sekä 1
ja 2 varapiirikuvernöörin tehtäviin
kaudelle 2020-2021

Juhlatilaisuudessa klubeilla on mahdollisuus luovuttaa
jäsenilleen myönnettyjä Melvin Jones Fellowship tai Arne
Ritari -tunnustuksia.

M-piirin leijonajuhla 11.1.2020 klo.19:00 Porin Mies-Laulu
talolle

Klubien antamat kannatustodistukset ja ehdokkaiden
suostumukset tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2020
mennessä.

Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle
Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle
piirikuvernöörille 15.1.2020 mennessä.

tulee

jättää

Hakemukset piirin vuosikokouksen järjestämisestä tulee
jättää piirikuvernöörille 15.1.2020 mennessä.

Ehdokkuus liiton puheenjohtajien
tehtäviin

Osoite: Suomen Lions-liitto, Kirkonkyläntie 10, 00700
Helsinki.

Klubialoitteet liiton vuosikokoukseen
Klubialoitteet tulee osoittaa kirjallisina liiton hallitukselle,
liiton
toimistoon
15.1.2020
mennessä
toimiston
aukioloaikana.
Osoite: Suomen Lions-liitto, Kirkonkyläntie 10, 00700
Helsinki.

Sähköpostiongelmia
1
VDG
ja
piirin
tiedottaja
ovat
olleet
sähköpostipalvelimen rikkouduttua sähköpostimotissa
perjantaista saakka. Nyt vika on korjattu ja posti kulkee
normaalisti.

Rauhanjulistekilpailu 2019
on

saatavissa

Illalliskortit maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä tilille:
LC Pori/Otava FI73 5700 8120 4099 20

Nuorisovaihtoon 2020 ja
isäntäperheeksi 2020
hakeminen ajankohtaista
Nuorisovaihdon hakulomakkeet ja ohjeet vuodelle 2020
on päivitetty piirin nettisivuille.

Lions-liiton
ja
MD
107:n
seuraavan
kauden
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan Liiton
vuosikokouksessa
Seinäjoella
klubien
esittämistä
vaalikelpoisista
ehdokkaista.
Ehdokkaitten
kannatustodistukset suostumuksineen tulee osoittaa
kirjallisina liiton hallitukselle, liiton toimistoon 15.1.2020
mennessä toimiston aukioloaikana.

Piirikuvernööriltä
kilpailupaketteja.

Pukukoodi
tumma
puku
tai
smokki
Sitovat
ilmoittautumiset 1.12.2019 mennessä Kati Kiljunen,
kiljunen.kati@gmail.com, puh. 045 6999196

Piirin vuosikokouksen järjestäminen 2022
ja 2023

Rauhanjulistekilpailun
työt
on
piirikuvernöörille 15.11.2019 mennessä.

Kutsu on avec. Illalliskortti 50e/henkilö.

lähetettävä
vuoden

2019

•

nuoren hakulomake

•

isäntäperheen hakulomake

•

klubin vastaanottositoumus

•

nuorisovaihdon yleinen toimintaohje

•

ohjeet klubien nuorisovaihtajille

http://www.lions107m.org/index4.php#nuorisoleiri
Olemme ensi kesänä luvanneet olla naapuripiirien
tukipiirinä, jos he tarvitsevat isäntäperheitä omille
nuorisoleireilleen.
Klubin nuorisovaihtajan tulee lähettää alustava hakemus
sähköisesti 15.12.2019 mennessä Päivi Koivuniemelle,
joka myös vastaa kysymyksiinne vaihdosta. Osoite
paivi.koivuniemi@lions.fi
Klubien nuorisovaihtajien tulee täyttää lomakkeet
huolellisesti ja varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on
jo kirjattu lomakkeeseen ennen sen lähettämistä piirin
nuorisovaihtajalle.

Tiedottaminen
Yksi Piirilehti LionMviesti julkaistaan perinteiseen tapaan
helmikuun alussa. Aineisto siihen pitää lähettää
15.12.2019 mennessä, (jutut, kuvat ja klubien myymät
ilmoitukset). Nettilehti, eLionMviesti, julkaistaan piirin
verkkosivuilla kuukauden puolessa välissä ja niihin on
aineistopäivä kuukauden 10. päivä. Aineistot lähetetään
sähköpostilla
os.
rauni-eliisa.wasell@lions.fi
tai
rauni.wasell@huittinen.com.

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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Postituslista puolisoille
Monista klubeista olen kuullut viestiä, että puolisot olisivat
myös
kiinnostuneita
kuulemaan
lionstoiminnan
ajankohtaisista asioista. Klubeihin voi perustaa puolisoille
oman postituslistan, johon jaetaan piirin ja klubin
tärkeimmät tapahtumat.

LCIF 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.

•
•
•
•

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

jäsenrekisteriin, jotta piirin vastuuhenkilöillä olisi teidän
yhteystietonne.
Palkitsemiset kirjataan kotimaiseen jäsenrekisteriin.

Kaikki yhdistykset saivat Ytunnuksen
Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus on korvannut
yhdistyksille aiemmin annetun rekisterinumeron. PRH
antoi kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen automaattisesti.
Jos yhdistyksellä oli jo ennen uudistusta Y-tunnus, sama
tunnus säilyy. Yhdistyksen ei siis tarvinnut tehdä mitään Ytunnukseen liittyen.
Yhdistykselle
annetun
Y-tunnuksen
voi
katsoa
yhdistysrekisterin uudesta tietopalvelusta tai ytj.fiverkkosivustolta yrityshausta.
Y-tunnus on PRH:n tai Verohallinnon yritykselle ja
yhteisölle antama tunnus. Siinä on seitsemän numeroa,
väliviiva ja tarkistusmerkki. Se on muotoa 1234567-8.

Yritykset ja organisaatiot
Työnantajat ilmoittavat työntekijän
ansiotulot tulorekisteriin

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

Maailman diabetespäivä ke 14.11.
Diabetesliitto on koonnut klubien käyttöön esimerkkejä,
joilla klubit voivat auttaa diabetesliittoa maailman
diabetespäivänä ja ympäri vuoden

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta
tulotiedoille. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja
etuustiedot
jokaisesta
tulonsaajasta
erikseen.
Työnantajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat
tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista
tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.
Muita suorituksen maksajia ovat esimerkiksi yhdistykset,
säätiöt, yhtymät ja asunto-osakeyhtiöt.

Linkki diabetesliiton sivuille on: www.diabetes.fi

Tiedot
annetaan
yhdellä
ilmoituksella
yhteen
keskitettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten.

Puhtaat vedet

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Kampanja jatkuu
aktiviteetteina.

piirissämme

klubien

järjestäminä

Sydäniskurikampanja
Sydäniskurikampanja jatkuu edelleen.
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.

Kotimainen jäsenrekisteri
Huolehtikaa
siitä,
että
klubin
sihteeri
kirjaa
nuorisovaihtajat ja Quest yhteyshenkilöt kotimaiseen

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä
maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset
sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset
kustannusten korvaukset on ilmoitettava.
Vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan
palkkatiedot. Vuodesta 2021 alkaen ilmoitetaan myös
eläke- ja etuustiedot.

Ketkä käyttävät tulorekisterin tietoja?
Tulorekisterin tietoja käyttävät ne, joilla on siihen lain
perusteella oikeus. Tietoja saa käyttää vain siinä
laajuudessa, kuin laki määrittelee.
Tulorekisterin
tietoja
käyttävät
1.1.2019
lähtien
Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), Työllisyysrahasto,
työeläkelaitokset, sekä Eläketurvakeskus (ETK).

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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Liitossa tapahtuu

MyLion / MyLCI

Toimiston organisointi ja palveluajat

Kirjautuminen järjestelmään

Osana Suomen Lions-liiton säästötoimenpiteitä liiton
toimiston
henkilökunnan
tehtäviä
uudelleen
organisoidaan ja osa tehtävistä, mm. neuvonta siirtyy
piirien vastuulle.

MyLCI:iin kirjautuminen tapahtuu MyLionin kautta.
Kirjautumisessa kysytään kansainvälistä jäsennumeroa ei
kotimaista jäsennumeroa.

M-piirissä neuvonnasta vastaa piirikuvernööri.

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

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
Uudet palkitsemisohjeet ovat valmistuneet ja löytyvät
liiton sivuilta. Käytännössä liiton toimisto huolehtii vain
yhden ruusukkeen ja sitä korkeammista ansiomerkeistä.
Nämä menevät piirikuvernöörin kautta liiton hallitukseen,
joten prosessiin täytyy varata aikaa.

Tietojen päivitys MyLCI:hin

Mikäli klubisi jäsenistössä ei tapahdu muutoksia, niin se
merkataan kerran kuussa MyLCiin.

Raportointi MyLion
Piirin
kotisivulla
on
lyhyet
MyLion
ohjeet,
ongelmatilanteissa 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.

Klubi hankkii suoraan kotimaiset kymmenvuosimerkit ja
tilaa ne verkkokaupasta.
Susanna Gustafsson vastaa palkitsemisasioista liiton
toimisto- ja taloussihteerinä.

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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Koulutuskalenteri
Pvm

Paikka

11.11.2019

Friitala

20.11.2019

Merikarvia

Tapahtuma
GAT tiimin kertauskoulutus, Cafe Hellman, Friitala-talo, Friitalantie 11, Ulvila, klo
18.00
Uusien lionien, puolisoiden ja kummien opastus, Merikarvian kunnantalo,
Kauppatie 40, Merikarvia, klo 18.00

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

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

9.11.2019

Loimaa

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, järjestelyvastuu Hannu Nurmikko, LC Ulvila

28.2-1.3.2020

Oulu

14.3.2020

KVN
Piirihallitus, järjestelyvastuu Raimo Syväluoma, LC Merikarvia

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

Jäsenmäärä kauden alussa

Tänä vuonna
1685

1705

Lisätyt jäsenet

12

27

Eronneet jäsenet

18

53

1679

1679

-6

-26

Tämänhetkinen tilanne
Nettolisäys/menetys

Palveluaktiviteetit M-piirissä
Aktiviteetit

141 kpl

Vapaaehtoistunnit

4189 h

Palvelusta hyötyneet henkilöt

30375 henkilöä

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

