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

7/2019-2020

3.2.2020

Piirin jäsenkehitys
Puhdas vesi kuuluu
kaikille
Kevään Säveliä
konsertti 18.4.2020
klo 14.00 Turun
Konserttitalossa.

Olkaa ajoissa
yhteydessä
klubienne
palkitsemisista tai
vuosijuhlista
piirikuvernööriin tai
säätiöihin.

Hyvät lionit ja puolisot!
Olemme nyt toimintavuoden 2019-2020 puolivälissä ja olemme kokeneet
yhdessä monia onnistumisen ja ilon hetkiä.
Olemme saavuttaneet positiivista huomiota sekä yhteisten että klubien
järjestämien aktiviteettien kautta.
Piirimme jäsenmäärän kehitys on ollut huolestuttavaa. Tällä hetkellä piirin
jäsenmäärä on 44 jäsentä pienempi, kuin kauden alussa. Pyydän lioneita
miettimään, onko lähiympäristössä henkilöitä, joita voin pyytää mukaan
lionstoimintaan. Ei haittaa, vaikka olisi muutama vuosi sitten pyydetty ja silloin
olisi vastannut kielteisesti. Elämäntilanne on saattanut muuttua. Joskus ihmiset
jopa odottavat, että heitä pyydetään.
Kansainvälisen kokemuksen mukaan juuri eläkkeelle siirtyneet ja
siirtymisvaiheessa olevat ihmiset hakevat elämälleen uutta sisältöä ja
lionstoiminta on monelle tarjonnut toimintamahdollisuuden uuteen
elämäntilanteeseen siirryttäessä.
Jos tiedossanne on porukka, jolla olisi halua palvella lähiympäristöään, niin
voisiko heille tarjota mahdollisuutta muodostaa ajatuksensa ympärille
teemaklubi tai liitännäisklubi.
Kannattaa myös selvittää paikkakunnallanne, voidaanko aktiivisen
nuorisoporukan toimesta perustaa sinne leoklubi. Piiri voi tukea ja auttaa
leoklubin perustamisessa.
Yhdessä ulos palvelemaan

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

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

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana
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Liiton puheenjohtajaehdokas
piiristämme
LC Vampula on asettanut jäsenensä PDG Matti Reijosen
ehdolle Suomen Lions-liitto ry:n ensi toimikauden
puheenjohtajaksi. Valinta tähän vaativaan tehtävään
tapahtuu äänestysmenettelyllä Liiton vuosikokouksessa
lauantaina 6.6.2019 Seinäjoella.

Kevään Säveliä konsertti
Turussa
Suomen
Lions-liitto
solmi
yhteissopimuksen
Lastenklinikoiden Kummit ry:n kanssa. Sopimus kohdistuu
lapsuusiän syöpään. Tähän yhteistyöhön liittyvät Kevään
Säveliä konsertit eri puolilla Suomea.
Tervetuloa kaikki M-piirin klubit tekemään hyvää
osallistumalla hyväntekeväisyyskonserttiin lauantaina
18.4.2020 klo 14:00 Turun Konserttitaloon.
Konsertissa esiintyvät Heidi Kyrö ja Sami Saari
Konsertin järjestelyjen päävastuu on A-piirillä.
Klubit voivat tukea konserttia ja kannattaa yhteistyötä
ostamalla/myymällä konserttilippuja a´ 25 euroa ja
myymällä yrityksille ”mainostilaa” konserttiesitteeseen
100 euroa/yritys
M-piirin yhteyshenkilöt ja lisätiedot:
Pirjo Laitinen 0447313253 piuhi.laitinen@gmail.com

MyLion päivitys
MyLionista julkaistiin uusi päivitys 27.1.2020. Päivityksen
myötä aktiviteettien ja kokousten kirjaaminen on
yksinkertaistunut huomattavasti.

Palokirves
LC Rauma Reimarin 45 vuotta sitten liikkeelle lähettämä
palokirves on jälleen lähetetty piirikuvernöörin toimesta
uudelleen kiertoon 20.1.2020. Palokirves on kiertoesine,
jonka tarkoitus on vilkastuttaa Lions 107 M piirin klubien
keskinäistä kanssakäymistä ja yhteydenpitoa. Palokirves
on ensimmäisen kerran lähtenyt liikkeelle 25.10.1975.

Tiedottaminen
Nettilehti, eLionMviesti, julkaistaan piirin verkkosivuilla
kuukauden puolessa välissä ja niihin on aineistopäivä
kuukauden 10. päivä. Aineistot lähetetään sähköpostilla
os. rauni-eliisa.wasell@lions.fi
Klubien järjestämien tapahtumien markkinointia piiri
tukee jakamalla tapahtuman piirin Facebook sivulla ja
julkaisemalla siitä ilmoituksen eLionMviestissä.

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

Arja Tuominen 0407218305 tuominenarja401@gmail.com

LCIF kampanja 100

Piirikokoukseen 25.4.2020
ilmoittautuminen

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

Ilmoittautumissivut aukeavat helmikuun aikana.

Palvelu — Hyvät teot
moninkertaistuvat

Vuosikokouksen yhteydessä pidetään myös ensikauden
virkailijoiden koulutukset, joten laittakaa päivämäärä nyt
jo kalentereihinne, niin että jokaisen klubin ensikauden
virkailijat voivat osallistua näihin koulutuksiin ja
vuosikokoukseen.

Videoklippejä tarvittaisiin
Suomen Lions-liitto on tekemässä piirien/klubien tavoista
tehdä hyvää visuaalisen koosteen. Jos teillä on
hyvälaatuista videota tapahtumistanne, ottaisimme
mielellämme myös videomateriaaleja klubien monista
tavoista tehdä hyvää SLL:n viestintään osoitteeseen
viestinta@lions.fi.

Hiihtoliitto-yhteistyö
Suomen Lions-liitto ja Suomen Hiihtoliitto solmivat
yhteistyösopimuksen koskien Lasten Leijona-hiihtoa 2020.
Kaikilla paikkakunnilla ei hiihtokilpailuja voida järjestää
lumen puutteen vuoksi, mutta voihan ideoida muita
nuorten ja lasten liikuntatapahtumia.

Puhtaat vedet
Kampanja jatkuu
aktiviteetteina.

piirissämme

Uusien jäsenten kansiot
Ne
ovat
loppuneet
piirikuvernööriltä.
Lions
verkkokaupasta niitä on saatavana. Muistakaa tilata
ajoissa.

Tuossa toiminnassa haluan olla mukana

klubien

järjestäminä
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Sydäniskurikampanja
Sydäniskurin haltijan kannattaa rekisteröidä sydäniskuri
valtakunnalliseen defi.fi rekisteriin.
Rekisteröinti
on
helppoa. Rekisteröimistä varten tarvitaan tieto laitteen
sijainnista ja saatavuudesta sekä yhteyshenkilön nimi tai
nimike, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Defi.fipalvelu on tarkoitettu kaikkien käyttöön. Sen avulla
löytää sydänpysähdystilanteessa nopeasti lähimmän
sydäniskurin, kunhan muistaa sallia laitteessaan
paikannuksen.
Sydäniskurin rekisteröinti defi.fi -palveluun kannattaa, sillä
rekisterin tiedot tulevat näkyviin myös 112-sovellukseen
kevään 2020 aikana sovelluksen päivityksen yhteydessä.
Satakunnan Sydänpiiri tarjoaa kevään 2020 aikana
Messiin-hankkeen
(Leader)
avulla
maksutonta
maallikkoelvytys- ja sydäniskurin käytön opastusta
Satakunnan alueella (pois lukien Pohjois-Satakunta).
Lisätiedot
ja
yhteydenotot terhi.saarihannibal@sydan.fi tai puh. 044-2430 779.
Varsinais-Suomen Sydänpiiri tarjoaa kevään 2020
aikana
Messiin-hankkeen
(Leader)
avulla
maallikkoelvytys- ja sydäniskurin käytön opastusta
Varsinais-Suomen alueella sekä Punkalaitumella (pois
lukien Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Salon
keskustan
alueet).
Lisätiedot
ja
yhteystiedot leena.haaristo@sydan.fi tai puh. 0407321523.

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.

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

Paikka

Tapahtuma

5.2.2020

Rauma

Presidenttivalmennus 1 vaihe, Ravintola Savila

19.2.2020

Pori

Presidenttivalmennus 1 vaihe, ABC Tikkula

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

Klubien LCIF yhteyshenkilöiden neuvonpito

25.4.2020

Pori

Lady- ja puolisotoimintapalaveri

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

Tapahtumakalenteri
Pvm

Paikka

Tapahtuma

28.2-1.3.2020

Oulu

KVN

14.3.2020

Piirihallitus, järjestelyvastuu Raimo Syväluoma, LC Merikarvia

18.4.2020

Turku

Kevään Säveliä hyväntekeväisyyskonsertti

25.4.2020

Pori

Piirin 50:s vuosikokous

25.4.2020

Pori

Vuosijuhla

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

Tällä hetkellä

Jäsenmäärä kauden alussa

Tänä vuonna
1660

1705

Lisätyt jäsenet

1

48

Eronneet jäsenet

0

92

1661

1661

1

-44

Tämänhetkinen tilanne
Nettolisäys/menetys

Palveluaktiviteetit M-piirissä
Aktiviteetit

343 kpl

Vapaaehtoistunnit

9998 h

Palvelusta hyötyneet henkilöt

45 806 henkilöä

Lahjoitetut varat ilman LCIF osuutta

40 215 USD

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, MyLCI, 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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