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Yhteistyössä on voimaa
Puhdas vesi kuuluu
kaikille
M-piirin leijonajuhla

Hyvät lionit ja puolisot!
Olemme yhdessä lioneina ja klubeina palvelleet suurta joukkoa paikallisia
ihmisiä ja olleet avuksi myös maamme ja mantereemme ulkopuolella.
Olemme tehneet paljon yhteistyötä muiden palvelutoimijoiden kanssa.

talolla 11.1.2019

Tästä on hyvä jatkaa palvelutyötä. Uusien yhteistyösopimusten kautta meillä
on vielä enemmän mahdollisuuksia auttaa lapsia ja lapsiperheitä
lastenklinikoilla ja tuottaa lapsille iloa Lasten Leijona-hiihdon myötä.

Olkaa ajoissa

Olemme yhdessä kokeneet onnistumisia ja ehkä pettymyksiä, mutta se
kannattaa muistaa, että yhdessä olemme vahvempia ja kykenemme
muuttamaan maailmaa paremmaksi paikaksi.

Porin Mies-Laulu

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.

Kannustan kaikkia lähtemään klubivierailulle muihin klubeihin. M-piirillä on
siihen oivalliset välineet ”ryöstettävä” ”Vierailukuutio” ja ”Raumalainen
Palokirves”, joka viedään tuliaisena vierailukohteeseen. Molemmat esineet
ovat tarkoitettu ikuisesti kiertoon ja joiden paikka selviää piirin nettisivuilta.

Toivotamme kaikille lioneille ja klubeille Hyvää Joulua ja
Menestyksellistä Uutta Vuotta palvelun parissa.
Yhdessä ulos palvelemaan

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

luomiseen. Kurssin käyneet saavat hyvät työkalut näiden
asioiden eteenpäin viemiseen lapsille ja nuorille.

Ehdokkaat M-piirin piirikuvernöörin sekä 1
ja 2 varapiirikuvernöörin tehtäviin
kaudelle 2020-2021
Klubien antamat kannatustodistukset ja ehdokkaiden
suostumukset tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2020
mennessä.

tulee

Kurssi toteutuu jos saamme 10 koulutettavaa.
Liiton sivuilta löytyy linkit ilmoittautumiseen ja myös
minuun voi olla yhteyksissä.
Kiitos jo etukäteen
M-piirin Quest-vastaava

Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle
Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle
piirikuvernöörille 15.1.2020 mennessä.

Questiin ilmoittautuminen olisi hyvä olla ajoissa,
mieluimmin tammikuun loppuun mennessä mm.
kurssimateriaalikansion saamista varten.

jättää

Kirsti Vuorela / LC Nakkila/ Emma
044 3425576

Piirin vuosikokouksen järjestäminen 2022
ja 2023

M-piirin leijonajuhla

Hakemukset piirin vuosikokouksen järjestämisestä tulee
jättää piirikuvernöörille 15.1.2020 mennessä.

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

Ehdokkuus liiton puheenjohtajien
tehtäviin

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

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.
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.

Kutsu on avec. Illalliskortti 50e/henkilö.
Pukukoodi
tumma
puku
tai
smokki
Sitovat
ilmoittautumiset 1.12.2019 mennessä Kati Kiljunen,
kiljunen.kati@gmail.com, puh. 045 6999196
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.
•

nuoren hakulomake

Lions Quest kurssi helmikuussa

•

isäntäperheen hakulomake

Lions Quest -peruskurssi Porissa 24-25.10 sujui mainiosti ja
palaute on ollut positiivista.

•

klubin vastaanottositoumus

•

nuorisovaihdon yleinen toimintaohje

•

ohjeet klubien nuorisovaihtajille

Mutta...seuraava kurssi jo odottaa vuoroaan ja se
pidetään Kokemäen Pitkäjärvellä, 13-14.2.2020
Toivoisin, että klubit aktivoituisivat ja kustantaisivat (410e)
ainakin yhden kurssitettavan.
Porin kurssille löysimme lähtijöitä opettajista ja
kouluavustajista sekä seurakunnan lapsityöntekijöistä.
Questiin satsaaminen on lapsi- ja nuorisotyötä
parhaimmillaan. Se kantaa pitkälle nuorten elämässä ja
antaa
avaimia
mm.
asioiden
käsittelemiseen,
kiusaamisen estämiseen ja hyvän ihmissuhteen

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

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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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.

Ilmoittautuminen 2020
vuosikokoukseen Singaporessa
Ilmoittautuminen
on
nyt
avoinna
osoitteessa
https://lcicon.lionsclubs.org/?_ga=2.260580750.2820968
89.1574671385-1397556412.1574671385 .

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

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

Lastenklinikoiden kummit -yhteistyö
Suomen
Lions-liitto
solmii
yhteissopimuksen
Lastenklinikoiden Kummit ry:n kanssa. Sopimus kohdistuu
lapsuusiän syöpään.

Hiihtoliitto-yhteistyö
Suomen Lions-liitto ja Suomen Hiihtoliitto solmivat
yhteistyösopimuksen koskien Lasten Leijona-hiihtoa 2020.

Puhtaat vedet
Kampanja jatkuu
aktiviteetteina.

piirissämme

klubien

Uusi toimintatapa
Sydäniskuritoimikunta on sopinut laitetoimittajan, Rescue
Training House Oy:n toimitusjohtaja Harri Karleniuksen
(040 748 0886) kanssa tilaus/toimitus vaiheen
nopeuttamiseksi
siitä,
että
klubit
lähettävät
laitetilauksensa
suoraan
laitetoimittajan
sähköpostiosoitteeseen info@turvallisuuskauppa.com.

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

Tietosuoja
Tietosuojaan
liittyvät
ohjeet
löytyvät
https://www.lions.fi/jasenille/jasenrekisteri/tietosuojaan_l
iittyvat_lomakkeet_ja_ohjeet/
Pyydän klubeja tarkistamaan, että klubien tietosuojaasiat ovat ajantasalla.

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.

LCI Forward -palvelutoiminnassa keskitymme tällä
kaudella seuraaviin osa-alueisiin: ympäristö, nälän
helpottaminen, näkökyky, diabetes ja lasten syöpä.

•
•
•
•

sopimushinnan, 979,60 € (sis. alv) edellyttämä
vähimmäismäärä on jo toimitettu. Kampanja jatkuu.

järjestäminä

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

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.
Muista myös ilmoittaa tilauksessa oikea puhelinnumero
ja muista hakea lähetys ajoissa postista.

Sydäniskurikampanja
Kampanjassa on jo mukana noin sata klubia, joiden
tilaamien laitteiden määrä ylittää jo 100 kpl. Edullisen
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Koulutuskalenteri
Pvm

Paikka

Tapahtuma

8.1.2020

Rauma

Uusien lionien, puolisoiden ja kummien opastus, Winnova, Satamakatu 19 C

5.2.2020

Presidenttivalmennus 1 vaihe

19.2.2020

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

Puolisoiden tapaaminen ja info

25.4.2020

Pori

Sihteerikoulutus

25.4.2020

Pori

Rahastonhoitajakoulutus

25.4.2020

Pori

Tiedotussihteerien neuvonpito

25.4.2020

Pori

Jäsenjohtajien neuvonpito

25.4.2020

Pori

Palvelujohtajien (aktiviteettivastaavien) neuvonpito

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

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
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Jäsenmäärä M-piirissä
Piirin jäsenmäärä

Tässä kuussa

Jäsenmäärä kauden alussa

Tänä vuonna
1671

1705

Lisätyt jäsenet

0

31

Eronneet jäsenet

0

65

1671

1671

0

-34

Tämänhetkinen tilanne
Nettolisäys/menetys

Palveluaktiviteetit M-piirissä
Aktiviteetit

203 kpl

Vapaaehtoistunnit

6931 h

Palvelusta hyötyneet henkilöt

33863 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/
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