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Hyvät lionit ja puolisot!
Uusi Lionskausi on alkanut, monella tapaa erikoisena ja erilaisena kuin mihin olemme
vuosien varrella tottuneet.
Edellinen kausi meni maaliskuulla aivan ”uusiin puihin”, ympäri planeettaamme vaikuttava
epidemia lopetti lähes kaikki kokoontumiset ja tilaisuudet. Meillä leijonilla on totuttu
kokoontumaan milloin kokouksiin, milloin tekemään erilaisia asioita yhdessä, keväällä
kaikki loppui. Tuli nopeasti tehtäväksi kehitellä käytäntöjä ja tapoja ensin kokouksien
järjestämiseen ja sen jälkeen tarpeellisten ja turvallisten avustustapojen kartoittamiseen ja
kehittämiseen.
Onneksi olimme oppineet jo liittotasolla käyttämään GoToMeeting kokouksia ja klubeille ja
muille tuli Teams ym. kokousjärjestelmät käytettäväksi, ja pian tutuksikin.
Kun nyt olemme aloittelemassa taas kokoontumisia, kokouksia ja muita tilaisuuksia
pitää muistaa viranomaisohjeet, etäisyyksistä ja käsihygieniasta yms.
Lionit ovat toiset huomioivia, huomatkaamme toiminnassamme kanssaihmiset niin että he
ja me itsekin säilymme terveinä.
Haluan kiittää kaikkia M-piirin lioneita luottamuksesta ja runsaista onnitteluista ja
kannustuksista, erityisesti kiitoksia edelliselle DG:lle, Aarno ja Mari-Anna Niemi ovat
tukeneet ja auttaneet paljon tämän ja menneiden kausien aikana, tästä jos mistään on
hyvä jatkaa.

Leijonan lailla palveluun

Veli-Matti Wasell
DG 2020-2021

MyLCI
Piirimme muutamissa klubeissa on ollut vaikeuksia saada MyLCI järjestelmään merkityksi
virkailijoita ja joillakin on jäänyt jäsenilmoitus tekemättä, vaikka jäsenmäärä ei
muuttuisikaan niin sihteerin pitää käydä sekin joka kuukausi merkitsemässä MyLCI
tietoihin. Jos teillä on käytön suhteen epäselvyyksiä ottakaa yhteyttä piirin adminiin MariAnna Niemeen, niemimarianna@gmail.com tai 0400 618 127

Nuorisovaihtoleiri
Vuoden kuluttua heinä-elokuun vaihteessa piirissämme järjestetään Kansainvälinen
nuorisovaihtoleiri. Leirin majoituspaikkana on Länsi-Suomen Opisto Huittisissa. Kahden
viikon pituisen leirin aikana tarvitaan ainakin kahdeksana päivänä retki- ja tutustumiskohteita nuorille. Klubeilta on jo joitakin ehdotuksia ja valmiita retkipäiviäkin tullut mutta
vielä tarvittaisiin lisää. Lisäksi muutamana päivänä, jolloin ei lähdetä ainakaan kauaksi
Opistolta, pitää olla joitakin aktiviteetteja, pelejä yms. mietittynä valmiiksi. Näitä ehdotuksia
voitte lähettää osoitteeseen: paivikoivuniemi@gmail.com
Tarvikemyynti
Päämajan tarvikemyynti ja toimitukset ovat kovasti takunneet viime kuukausina joten esim.
Rauhanjulistekilpailupaketit, pinssit, palkinnot ja uusien lionien kansiot ym. lähetykset ovat
pahasti myöhässä. Ottakaa yhteyttä piirikuvernööriin, kun otatte uusia lioneita klubiinne.
Annan ohjeita asiasta mielelläni.
Klubitarvikehankinnat

Ajankohtaista!
Verkkokaupan toimituksissa on viivettä johtuen COVID-19 tilanteesta, ja siitä
että Päämajan toimitukset ovat USA:n sulkutilanteesta johtuen viivästyneet
merkittävästi. Tämä vaikuttaa esimerkiksi Rauhanjuliste-pakettien
saatavuuteen. Toivomme kuitenkin että klubit pyrkisivät tilaamaan
tarvitsemansa tuotteet normaalisti niin että voimme varautua varaston
täydennyksiin heti kun lähetykset USA:sta taas kulkevat. Ilmoitamme kun
tilanne korjaantuu.

Kotimaisesta varastosta tehdään tilaukset verkkokaupan sivulta, ja vain sieltä, ei Lions
liiton toimistosta, tuotteita on rajallisesti tarjolla.
www.lionsverkkokauppa.fi.

Kauden avaustapahtumia
Piirin vuosikokous viime kaudelta on pitämättä. Vuosikokous pidetään 10.9.2020
Kulttuuritalo Posellissa, Nortamonkatu 12 Rauma. Kokouskutsu ja ilmoittautumislomake on tässä tiedotteessa.
Ilmoittautumislinkki https://www.lions107m.org/piirin_vuosikokous_2020/.

Piirihallitus
Kauden ensimmäinen piirihallituksen kokous pidetään Yli-Kirran maatalousmuseolla
19.9.2020 klo 10. os. Koiramäentie 2, Punkalaidun.

Aluefoorumit.
Tällä kaudella pidetään 4 aluefoorumia, tilaisuudet alkavat klo 18.00, kesto n. 2 tuntia.
Valitkaa näistä sopiva tilaisuus, ei tarvitse välttämättä olla omalla alueella.
23.9.2020 Rantakartano, Pori
24.9.2020 Leinmäenkylätalo, Laitila
30.9.2020 Upseerikerho Huovinrinne, Säkylä
1.10.2020 Pomarkku
Aluefoorumeihin tulee tarkempia ohjeita seuraavassa DG tiedotteessa.

Quest peruskoulutuksia tulossa, 2 pv koulutus ma-ti 12.-13.10. Porissa,
sekä Punaisensulan varoista korvattavat liikuntaseurakoulutus päivät 23. ja 30.9.
Tiedustelut Kirsti Vuorela, kirsti.vuorela@lions.fi puhelin 044 342 5576

Koulutuskalenteri on tiedotteen lopussa.

Hyvän päivä----hyvä mieli
Lions toiminnan Hyvän päivä on 8.10.2020. Viimevuotiseen tapaan piirin klubeja
kehotetaan järjestämään lauantaina 12.10. Diabeteskävelyjä.
Isolla porukalla ja hyvässä Leijonahengessä järjestetyillä tilaisuuksilla saamme näkyvyyttä
ja samalla voimme esittää Lions-aatetta ympäri piiriämme. Mahdollisia yhteistilaisuuksia
muiden toimijoiden ja klubien kanssa kannattaa harkita, jotta saadaan väki liikkeelle.
Uusien lionsjäsenten hankkimisessa tällaiset tapahtumat ovat hyvä paikka kysellä.

Kesäkuu 2020 vuosikokouspäätöksiä
Henkilövalintoja
Lions Liiton vuosikokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021 VCC
Matti Reijonen, LC Vampula ja varapuheenjohtajaksi IPDG Sanna Mustonen, LC
Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE.
2) Jäsenmaksu
Äänestyksen jälkeen päätettiin, että liiton liittymismaksut ja kannatusjäsenmaksut säilyvät
entisellä tasolla, mutta liiton jäsenmaksua korotetaan kaksi euroa per jäsen, jolloin jäsenet
saavat neljä printtilehteä, vaikka lehden kansainvälinen tuki puolittuu ensi kauden alusta
lähtien. Lisäksi talousarvioesitys on korotuksen jälkeen lievästi ylijäämäinen 2 749 euroa.

3) Lions-talon myynti
Lions-talon ja vuokraoikeuden myyntiä jatketaan ja kauppaa tavoitellaan entisen
tavoitehinnan pohjalta. Kuvernöörineuvosto valtuutettiin hyväksymään kauppahinta ja -kirja
sekä kauppakirjassa mainitut muut ehdot.
Tiedote: Satakunnan Museon uusi hanke tallentaa satakuntalaista talkooperinnettä
Satakunnan Museo on saanut Museoviraston avustuksen talkootyön
tutkimista ja tallettamista varten projektiin Talkoot! - perinteen tallentaminen,
talkoohengen etsiminen ja hyvien talkoiden reseptin laatiminen. Avustus
kuuluu aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja
kehittämishankkeisiin. Avustuksella toteutetun projektin avulla tallennetaan
talkooperinnettä ja aloitetaan talkoiden ABC-oppaan laatiminen. Projektia
toteutetaan kesän ajan keräämällä aineistoa talkoista ja syksyllä työtä
jatketaan työryhmän kera. Lisäksi talkootyön perinne lisätään elävän perinnön
wikiluetteloon.
Kysely toimijoille sekä talkoolaisille
Projekti aloitetaan toteuttamalla erilaisille toimijoille sekä talkoolaisille kysely
verkossa tai tarvittaessa kirjeitse. Kysely toteutetaan kesäkuun loppupuolella.
Kyselyyn voi vastata kuka tahansa talkoihin osallistunut tai talkoiden järjestäjä.
Tavoittelemme kyselyllä mahdollisimman laajaa joukkoa eri-ikäisiä ja
erilaisissa talkoissa mukana olleita. Toivomme, että talkoita säännöllisesti
järjestävät organisaatiot ja yhteisöt voisivat välittää kyselyn eteenpäin
talkoolaisilleen.
Tiedossa talkoot heinä- tai elokuun aikana?
Talkooperinnettä talletetaan projektin aikana myös vierailemalla talkoissa sekä
tekemällä haastatteluja talkoolaisille. Poikkeustilanteen takia kesän
tapahtumat ovat vähentyneet, ja samalla myös talkoiden määrä on laskenut.
Jos tiedossasi on talkoot kesän aikana, niin kuulisimme niistä mielellämme.
Haussa on talkoita eri aihepiireistä, pienistä ja yksityisistä pihatalkoista suuriin
tapahtumatalkoisiin. Projektissa tallennetaan myös menneiden vuosien
talkooperinteitä ja haussa on myös haastateltavia, jotka ovat toimineet tai
toimivat edelleen aktiivisesti talkoissa.
Jos yhdistykselläsi on tiedossa talkoita ja haluatte olla mukana projektissa,
niin voitte ottaa yhteyttä emilia.merisalo@pori.fi tai akuliina.aartolahti@pori.fi.
Lisätietoa:
Emilia Merisalo, projektitutkija, Satakunnan Museo, p. 044 701 1524,
emilia.merisalo@pori.fi
Akuliina Aartolahti, maakuntatutkija, Satakunnan Museo, p. 044 701 1056,
akuliina.aartolahti@pori.fi
www.pori.fi/satakunnanmuseo

Kutsu vuosikokoukseen
Kutsun kaikki 107-M piirin lionit, puolisot ja leo:t osallistumaan piirin vuosikokoukseen.
Piirin vuosikokouksessa käsitellään piirin ohjesäännöissä sille määrätyt asiat sekä muut
tämän kutsun linkissä olevassa asialistassa olevat asiat.
Piirin vuosikokous pidetään 10.9.2020 klo 18.00 Raumalla, mikäli koronatilanne sen sallii.
Ilmoittautuminen alkaa klo 17.00. Samaan aikaan on saatavissa kokouskahvi.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.8.2020.
Linkki kutsuun https://www.lions107m.org/piirin_vuosikokous_2020/
Piirikokousedustajat
Lions-järjestön ohjesäännön mukaan:
Äänivalta piirin kokouksissa on hyvässä asemassa olevilla klubeilla. Klubit voivat
saavuttaa hyvän aseman suorittamalla velkana olevat järjestön (velkaa päämajaan
enintään 10 USD ja sillä ei ole yhdeksänkymmentä (90) päivää tai sitä kauemmalta ajalta
maksamattomia laskuja järjestölle, jotka ovat yli US$ 50) ja liiton liittymis- ja
jäsenmaksunsa. Niitä voidaan maksaa siihen saakka, kun jäljellä on viisitoista päivää
ennen kuin valtakirjojen tarkastus ao. vuosikokousta koskevien sääntöjen mukaan päättyy.
Jokainen piirin perustamiskirjan saanut klubi saa valtuuttaa jokaiseen vuosikokoukseen
yhden edustajan ja yhden varaedustajan jokaista kymmentä jäsentä tai tämän luvun
suurempaa osaa kohden, jotka ovat olleet klubissa vähintään vuoden ja päivän, sen
jäsenmäärän mukaan, joka on kansainvälisen toimiston rekistereissä sitä kuukautta
edeltävän kuukauden ensimmäinen päivä, jona vuosikokous pidetään (1.8.2020). Tässä
pykälässä mainittu ylittävä osa tarkoittaa vähintään viittä jäsentä. Jokaisella piirin
perustamiskirjan saaneella klubilla, joka on suorittanut maksunsa Lionsklubien
kansainväliselle järjestölle ja osa- ja moninkertaispiirille, on oikeus valtuuttaa
vuosikokoukseen yksi edustaja. Siirtojäsen lasketaan jäseneksi klubin oikeutettujen
edustajien määrän laskemisessa, jos siirtojäsen on ollut vastaanottavan klubin jäsen
vähintään yhden vuoden ja yhden päivän.
Edustajien lukumäärä:
Uusi klubi
vuosi)

(<

1 1 edustaja

25 - 34 jäsentä

3 edustajaa

Alle 15 jäsentä

1 edustaja

35 - 44 jäsentä

4 edustajaa

15 - 24 jäsentä

2 edustajaa

45 - 54 jäsentä jne.

5 edustajaa

Jokaisen edustajan tulee kuulua johonkin hyvässä asemassa olevaan klubiin piirissä,
hyvässä asemassa olevana jäsenenä. Edustajan puolesta valtakirjalla äänestäminen on
kielletty. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Ellei toisin ole määrätty, päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Tasatuloksen sattuessa vaaleissa ratkaisee arpa,
muutoin tulee valituksi se esitys, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaalit suoritetaan
salaisella umpilipuin tapahtuvalla lippuäänestyksellä, jossa piirikuvernööri- ja
varapiirikuvernööri ehdokkaan on saatava läsnä olevien ja äänestävien edustajien
yksinkertainen ääntenenemmistö, jotta hänet voidaan julistaa valituksi. Äänten
enemmistön määritelmä on yksi ääni enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä

äänistä lukuun ottamatta tyhjiä äänestyslippuja ja pidättymistä äänestämästä. Jos vaalissa
kukaan ehdokkaista ei saa yksinkertaista ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys
kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden kesken.
Jokaisella järjestön entisellä presidentillä, entisellä kansainvälisellä johtajalla, järjestön
virkailijoilla, joita ovat presidentti, edellinen presidentti, ensimmäinen varapresidentti,
toinen varapresidentti, kolmas varapresidentti, kansainväliset johtajat, piirikuvernöörit,
pääjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja muut virkailijat, joista kansainvälinen hallitus voi
päättää, sekä entisillä piirikuvernööreillä, jotka ovat hyvässä asemassa olevan lionsklubin
toimivia ja hyvässä asemassa olevia jäseniä, on oikeus osallistua täysivaltaisena
edustajana piirinsä vuosikokouksiin eikä heitä lasketa klubinsa edustajien
kokonaismäärään näissä kokouksissa.
Vuosikokousaineisto
Vuosikokousaineisto löytyy https://www.lions107m.org/materiaali/vuosikokousaineisto/
Ilmoittautumislomake
https://www.lions107m.org/piirin_vuosikokous_2020/piirikokousohje.php

Koulutuskalenteri
Huom. Sihteerit kohta tässä kuussa…………

Pvm

Tapahtuma

Vastaa

Paikka

Kutsutaan

27.8.2020

Sihteerien MyLCI
täydennyskoulutus

GLT

Paikka ilm.
myöhemmin

Klubien sihteerit

23.9.2020

Alueseminaari I

DG/GLT

Pori / Alue 2

Klubien GAT tiimi

24.9.2020

Alueseminaari II

DG/GLT

Laitila / Alue 4

Klubien GAT tiimi

30.9.2020

Alueseminaari III

DG/GLT

Säkylä / Alue 3

Klubien GAT tiimi

1.10.2020

Alueseminaari IV

DG/GLT

Klubien GAT tiimi

27.10.2020

Uusien lionien ja
kummien opastus

GLT

Pomarkku / Alue
1
Köyliö

12.11.2020

Klubitoiminnan
kehittämiskurssi (3
iltaa)

GLT

Paikka ilm.
myöhemmin

Kiinnostuneet
lionit

24.11.2020

Uusien lionien ja
kummien opastus

GLT

GoToMeeting

Uudet lionit ja
kummit

Uudet lionit ja
kummit

26.1.2021

GLT

II Alue

GLT

IV Alue

GLT

Kankaanpää

24.4.2021

Presidenttivalmennus 1 vaihe,
1. ryhmä
Presidenttivalmennus 1 vaihe,
2. ryhmä
Uusien lionien ja kummien
opastus
Presidenttivalmennus 2 vaihe

GLT

Huittinen

24.4.2021

Puolisokoulutus / info

GLT

Huittinen

Ensi kauden
presidentit
Ensi kauden
presidentit
Uudet lionit ja
kummit
Ensi kauden
presidentit
Lionien puolisot

24.4.2021

Sihteerikoulutus

GLT

Huittinen

Klubien sihteerit

24.4.2021

Rahastonhoitajakoulutus

GLT

Huittinen

24.4.2021

Tiedotussihteerikoulutus

GLT

Huittinen

24.4.2021

GAT tiimin koulutus

GLT

Huittinen

24.4.2021

Lohkon- ja
alueenpuheenjohtajien
koulutus
Uusien lionien ja kummien
opastus

GLT/1VDG

Huittinen

GLT

GoToMeeting

Klubien
rahastonhoitajat
Klubien
tiedotussihteerit
Klubien ensi
vuoden GAT-tiimit
Uudet lohkojen ja
alueiden
puheenjohtajat
Uudet lionit ja
kummit

9.2.2021
23.3.2021

27.4.2021

Koulutussuunnitelma on alustava, muutokset ja lisäykset ovat mahdollisia. Jokaiseen
tilaisuuteen lähetetään klubeille erikseen kutsut tarkempine ohjelmineen ja
ilmoittautumisohjeineen.

