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BÄSTA LIONS, och PARTNERS! 
 
Fred affisch tävlingen 
Totalt sändes 7 bidrag in till Freds affisch-tävlingen. Tema: ”En resa till fred” (2019-2020) 
 
Deltagare var: 
Arsi Lamminmäki      LC Alavus 
Eveline Jäntti           LC Isokyrö 
Eino Mäki-Filppula     LC Kauhajoki/Katrilli 
Maila Ritala               LC Lehtimäki 
Lina Lehto                LC Nurmo/Valakiat 
Matti Kangas            LC Seinäjoki/Aalto 
Janika Lylykorpi       LC Kauhajoki/Päntäne 
                                                                                                        Eino Mäki-Filppula, LC Kauhajoki/Katrilli.   
 

På grundval av poäng från jurymedlemmarna Thorolf Westerlund, Harri Suominen, Harri Peltonen, 
Marika Haapanen och Aune Vanhanen vann Eino Mäki-Filppula, LC Kauhajoki / Katrilli F-distiktet. 
Den näst högsta poängen gick till Maila Ritala LC Lehtimäki och den tredje högsta poängen till 
Eveline Jäntti, LC Isokyrö. 
Det vinnande bidraget kommer att tävla i en nationell tävling. 
Vi tackar alla klubbar och ungdomar som deltog i tävlingen för deras fantastiska arbete. 
 
Utbildnings- och diskussionsforum i Seinäjoki 11.1.2020 kl 10.00 Plats; Framin del F, Os. Campus 
Beach 11. Morgonen är reserverad för en varierad Lionsutbildning, och på eftermiddagen, efter 
introduktionerna, kommer vi att diskutera ”Varför är det så bra att vara medlem i världens mest 
pålitligaste serviceorganisation”. Anmälan före den 22 december 2017 kl 16:00 till distrikts-
sekreterare Harri Suominen (harri.suominen (at) lions.fi).  Forumet är öppet för alla F-distriktslejon 
och superintendenter. Mer information: distriktsrådgivare Raimo Sillanpää (raimo.sillanpaa (at) 
lions.fi). 

 
Det är återigen den tid på året när vi börjar planera för en ny period. Kandidatnomineringen för 
distriktsguvernörerna, DG, 1: a och 2: a VDG: s kandidatförslag med behöriga bilagor (klubbsupport-
certifikat med korrekta signaturer, protokoll, kandidatens samtycke med underskrifter) måste vara 
senast (distriktsguvernör) senast 15/1 /2020. Dokument kan levereras till mig med post eller 
skannad e-post. 
 
Klubbinitiativ i frågor som du vill ta upp vid Lionsförbundets årsmöte i Seinäjoki i början av juni 
måste vara på förbundets kontor i Helsingfors senast den 15 januari 2020. Likaså bör klubbinitiativ 
som du vill ta upp vid distriktsårsmötet i Vasa i april vara tillgängliga för mig (distriktsguvernör) 
senast den 15 januari 2020. 

 
Medlemskampanjen är på god väg och nya medlemmar har rekryterats. Enligt senaste information 
har 25 nya Lions anslutit sig till klubbarna. Välkommen i Lions aktiviteter: TUIJA PITKÄKOSKI LC 
Kauhajoki/Katrilli,  ja PERTTI ANTERO HANNUS LC Jurva, vilka blivit inskrivna som medlemmar 
under November. 
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Distriktets GST-koordinator Timo Sysilampi bad att komma ihåg att han hjälper och stödjer 
klubbens serviceledare genom att stärka Lions förmåga att svara på deras behov och samtidigt ge 
medlemmarna den bästa möjliga medlemsupplevelsen genom relevant serviceaktivitet. Han 
fungerar också som sambandet mellan klubbarna och Multiple District Coordinator, vilket 
säkerställer att distriktets och klubbens unika behov tillgodoses. 
 
Han har satt upp flera mål för den här säsongen, och det första är att alla klubbar i distriktet utser 
en medlem till klubbens position GST-tjänstledare. Nu har 33 klubbar gjort det, vilket innebär att 
även om de inte är i mitten av säsongen, enligt en fast tabell, ligger de före måletsättningen. Till 
exempel kan en tidigare president utses till klubbens serviceansvarig GST. Han har de bästa 
kunskaperna om servicetjänsterna i klubben och vad annat som kan göras. 
 
Målet är att se till att alla klubbar är medvetna om LCI: s nya tjänstestruktur och diabetes som ett 
globalt serviceområde. Han uppmuntrar också alla klubbar i distriktet att genomföra minst ett 
diabetesprojekt under året. Hittills har bara fem klubbar registrerat diabetesrelaterat aktivitet med 
MyLion. Antalet deltagande personer är 277. Detta mål ligger långt under målet. 
 
Ett mål är att öka meddelanden om serviceaktiviteter i MyLion så att varje klubb utför minst en 
serviceaktivitet under säsongen och servicetimmarna överstiger 15 000 timmar. Endast 21 eller 1/3 
av klubbarna har lämnat in ett tillkännagivande om tjänsteverksamhet och endast 2337 eller 16% av 
servicetimmarna har registrerats. 
Dessutom hoppas man att ledarna för klubbens GST-tjänster kommer att ta två NÄT-kurser på 
Lions Training Center: Global Action Group och Community Service och rapportera när kurserna har 
avslutats. De är riktigt bra kurser och ger sina utövare goda färdigheter för att utföra sina 
uppgifter. 
 
Tack alla för ert aktiva lionsarbete! 

 

Vi önskar er en 

Fridfull  Jul 

och 

Gott Nytt År  

2020 

Inger och Thorolf 
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