F Piiri / Distrikt

Lionsdistrikt 107-F
Verksamhetsplan perioden 1.7.2022 – 30.6.2023
De tidlösa orden från Melvin Jones, grundaren av vår organisation, kan kopieras från ett
decennium till nästa.
Du kommer inte långt förrän du börjar göra något för någon annan.
Det är fantastiskt att komma med välvilliga hängivna människor och göra saker utan
förbehåll för dem som behöver.

Syftet med handlingsplanen är att inspirera medlemmarna att djärvt göra bra saker
tillsammans för våra medmänniskor så att kreatörerna kan känna stolthet och glädje över
att utföra arbetet och därmed få en god upplevelse av sitt medlemskap i Lions.

Verksamhet
Under de senaste 2 1/2 åren har klubbarnas praxis styrts av en pandemi vars rörelser har
varit omöjliga att förutsäga. Det är helt klart att pandemin har lamslagit vissa områden,
men lyckligtvis har vi hittat nya sätt att kommunicera och mötas och även göra bra
aktiviteter. I pandemins kölvatten drabbades vi redan av ännu en mänsklig tragedi, en
militär konflikt som påverkar Europa, som bland annat orsakar en tillströmning av
flyktingar till vårt land.
Vår organisation har hjälpt de utsatta under och mellan alla kriser.
Genom att hjälpa till tillsammans hittar vi nya sätt att arbeta tillsammans med
grannklubbar och med andra organisationer.
Vårt hjälparbete består av ett samarbete mellan klubbmedlemmar och nationellt
samarbete mellan klubbar. Samarbete mellan distrikt och flera distrikt ger internationellt
betydande resultat, utan att någon behöver snubbla ensam för att bära bördan.
Låt oss fortsätta att göra gott och samtidigt vara öppna för världsförändringar. Öka
kommunikationen, synligheten och transparensen på alla nivåer. Vi berättar historier om
vad vi redan har gjort och tar fram nya lokala och internationella behov. Med nya projekt
som passar vår tid kan vi fängsla energin hos nya medlemmar och entusiasmen för att
skapa klubbar.
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Internationella Lions-organisationen, LCI
Lions organisation grundades i Chicago 1917. Verksamheten har utökats från den ursprungliga
affärsmannens välgörenhetsklubb till en internationell serviceorganisation. I Finland startade Lions
verksamhet i början av 1950-talet. Idag har den internationella Lions organisationen 1,4 miljoner
medlemmar i mer än 200 olika länder eller geografiska områden.
År 1968 inrättades LCIF (Lions Clubs International Foundation) för att stödja det arbete som utförts
av Lions clubs och partners. På 2000-talet rankades LCIF som den mest pålitliga serviceorganisationen i världen. Under de senaste åren har stiftelsen upprepade gånger fått det bästa 4stjärniga betyget från Charity Navigator.
På 2000-talet rankades LCIF som den mest pålitliga serviceorganisationen i världen.

Lions Målsättning
Agera som organisatör och aktivitetsinstruktör för serviceklubbar som kallas Lionsklubbar.
Att skapa och upprätthålla en anda av förståelse bland alla folk i världen.
Främjar principen om god samhällsstyrning och fullständiga medborgerliga rättigheter.
Visar en aktiv hobby i samhällets ekonomiska, kulturella, sociala och moraliska med ett
gott resultat.
Förenar klubbar genom vänskap, bra kamratskap och ömsesidig förståelse.
Bereda möjligheten till fri diskussion om alla frågor av allmänt intresse, men icke delta i debatter
inom partipolitik, ej heller religion.
Uppmuntra människor som vill tillhandahålla tjänster att arbeta för sin ort utan personlig
ekonomisk nytta, samt att bedriva effektiv och etisk verksamhet inom handel, industri, olika yrken
och offentlig verksamhet samt i privata företag.

Periodens teman 2022 - 2023
Lions internationella motto
We Serve – Me palvelemme – Vi hjälper
Internationella presidentens tema
Yhdessä me pystymme – Tillsammans förmår vi
Nationella tema
Lions – avoin muutokselle- öppen för förändring
Lions-förbundets ordförande tema
Kerro palvelustamme – Berätta om vår tjänst
Distriktguvernörens tema
Rohkeasti esillä, omana itsenään – Visa djärvhet, vara dig själv
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Finländska Lions-organisationen
Det finns knappt 19 000 medlemmar i Finland och det finns cirka 880 Lions klubbar. Klubbarna
utgör 14 geografiska områden, dvs. distrikt separeras av bokstaven A-O (Det finns inget distrikt
med bokstaven J). Tillsammans bildar distrikten ett multidistrikt med ett numeriskt ID. Finlands
emblem nummer är 107.
I Finland har Lions medlemsantal minskat från toppåren på 80-talet till 90-talet (25 000
medlemmar) i en sådan utsträckning att den finska Lions organisationen har börjat förbereda sig
för en ny distriktsfördelning under säsongen 20-21, med målet att sammanslå distrikten till att
omfatta 8-9 distrikt i landet.

F-distriktet
F-distriktet har 60 klubbar, cirka 1 400 medlemmar, varav cirka 18% är kvinnor. Kvinnor gick med i
Lions rörelsen år 1988. Andelen kvinnor har ökat både i Finland och internationellt sedan dess. Det
finns också en ungdomsklubb som tillhör Lions organisation, en Leo klubb, i Vasa.

Distriktets verksamhetssyfte
Distriktet stöder och leder klubbar genom sin verksamhet och fungerar som en officiell
kommunikationskanal i servicemiljön för klubbar, distrikt och förbundet samt Lions internationella
huvudkontor. Distriktet förbereder och genomför nationella och internationella aktiviteter som är
viktiga för klubbarna inom utvalda teman. Distriktets viktigaste uppgift är att fungera som länk och
tränare för klubbtjänstemän och medlemmar.
Klubbarna är ryggraden i Lions och klubbar har idealistiska avdelningar lokalt, liksom klubbar deltar
i bredare kampanjer efter eget gottfinnande för att stödja uppnåendet av gemensamt valda mål.

Distriktets organisation
F-distriktet är indelad i fyra regioner, var och en med 2-3 zoner. Zonerna består av några klubbar
som är sammankopplade med geografiskt läge, långsiktigt beprövat samarbete, språklig
sammanhållning eller en kombination av alla dessa. Storleken på en F-distriktszon är 3-10 klubbar.
Klubbarna i zonerna möts regelbundet i zonmöten, som hålls i ungefär tre st/ säsong / zon. Zonens
möte sammankallas och leds av ett Lions som genom rotation valts ut ur någon av zonens klubbar.
Aktiviteter, medlemsantal och klubbarnas gemensamma nämnare kan leva vidare över tid. På så
sätt kan även utseenden och gränser för regioner och zoner från tid till annan förändras. Om
reformen av zonfördelningen verkar bli aktuell är det ett naturligt sätt att förbereda sig för
fördelningsreformen så att den sittande distriktsguvernören utser en arbetsgrupp för
beredningen, som tillsammans med de klubbar som påverkas av förändringen kommer att hamna
i ett nytt förslag till en uppdelning. Fördelningsförslaget och dess genomförande kommer sedan
att behandlas i enlighet med gällande regler i distriktet, förbundet och den internationella
organisationen.
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107 F-distriktets organisation beskrives som en oregistrerad förening. I Finland är de flesta
distrikten registrerade och resten förbereder sig för att registrera sig. F-distriktet har under
säsongen 2021-2022 grundligt undersökt de potentiella för- och nackdelarna med att registrera
distriktet. Fördelarna och den positiva inställningen har tagit processen till beslutsstadiet vid
distriktsmötet 2022. De modellregler som antagits av Lions förbundet på PRH möjliggör snabb
behandling av Patent- och registreringsverket. Genom att använda modellregler harmoniseras
naturligtvis reglerna för olika distrikt. Som ett resultat av en möjlig positiv lösning för
distriktsförsamlingen kan distriktet inleda säsongen 2022-2023 som en registrerad förening.

Perioden 2022-202 zon- och regionerna är likadana som perioden 2021-2022
I Region (16 klubbar)

II Region (15)

III Region (18)

IV Region (12)

1. Zon (9 klubia)

1. Zon (6)

1. Zon (8)

1. Zon (7)

LC Kaskinen-Kaskö

LC Isojoki

LC Nurmo

LC Alavus

LC Kristinestad-Kristiinank.

LC Kauhajoki

LC Nurmo/Valakiat

LC Alavus/Kuulattaret

LC Korsnäs

LC Kauhajoki/Aro

LC Nurmo/Lakeus

LC Alavus/Salmi

LC Lappfjärd-Lapväärtti

LC Kauhajoki/Katrilli

LC Peräseinäjoki

LC Kuortane

LC Malax

LC Kauhajoki/Päntäne

LC Seinäjoki

LC Töysä

LC Närpes

LC Teuva

LC Seinäjoki/Aalto

LC Ähtäri

LC Seinäjoki/Botnia

LC Ähtäri/Ouluvesi

LC Närpes/Three Towns
LC Petalax

2. Zon (9)

LC Övermark/Yttermark

LC Ilmajoki

LC Seinäjoki/Törnävä

LC Ilmajoki/Ilkka

2. Zon (10)

2. Zon (5)

2. Zon (3)

LC Ilmajoki/Viljat

LC Alahärmä

LC Alajärvi/Järviseutu

LC Vaasa/Family

LC Jurva

LC Kauhava

LC Evijärvi

LC Vaasa/Meri

LC Jalasjärvi

LC Kauhava/Helahoito

LC Lappajärvi

LC Vaasa-Vasa

LC Jalasjärvi/Liisat

LC Kauhava/Ilmatar

LC Lehtimäki

LC Kurikka

LC Kortesjärvi

LC Vimpeli

3. LOHKO (4)

LC Kurikka/Jennyt

LC Lapua

LC Isokyrö

LC Kurikka/Paitapiiska

LC Lapua/Alajoki

LC Laihia/Helmi

LC Lapua/Simpsiö

LC Vähäkyrö

LC Lapua/Fröökynät

LC Ylistaro

LC Ylihärmä

Zonens ordförande kommer att anordna tre sektionsmöten under perioden.
9/2021, 11/2021, 3/2022
Ordförandena under den föregående mandatperioden kan vara rådgivare, liksom regionens
ordförande. Utbildning av nya medlemmar i samband med zonmöten.
Regionordföranden är vice distriktsguvernörer.
1VDG regionerna 3 och 4
2VDG regionerna 1 och 2
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Distriktets prioriteringar perioden 2022-2023
* Klubb berättelser som kommunikationsmedel
* Aktiviteter för berättelser
* En ny aktivitet, en ny medlem
* Stöd till barn och ungdomar
* Barncancer och diabetes
* Uppmuntra klubb- och distriktstjänstemän och upprätthålla färdigheter
* Uppmuntra samarbete mellan klubbar
* Med hänsyn till medlemsupplevelsen
* Stöd till Finlands Lions förbunds mål
* Stöd till Internationella Lions organisations mål

Distriktsförvaltningen
Under mandatperioden kommer distriktsstyrelsen att diskutera frågor som kräver beslut och
förbereda ärenden som ska beslutas av årsstämman.
Distriktsguvernör DG

Matti Kärnä

LC Ylistaro

1.Vice distriktsguvernör 1VDG

Markku Ojala

LC Isojoki

2.Vice distriktsguvernör 2VDG

Juha Lahtinen

LC Lapua

Distriktssekreterare CS

Arto Huhtala

LC Jalasjärvi

Distriktskassör CT

Pasi-Aatos Kari

LC Lapua

Föregående DG IPDG

Tapio Seppä-Lassila

LC Lapua

Medlemsledare (GMT)

Jari Pärnänen

LC Peräseinäjoki

Utbildningsledare (GLT)

Matti-Pekka Mäkelä

LC Seinäjoki / Botnia

Serviceledaren (GST)

Jaakko Korkonen

LC Peräseinäjoki

LCIF-koordinator

Matti Vaarasto

LC Vähäkyrö

Kommunikationsledare

Jaana Kankaanpää

LC Laihia/Helmi
Seur.klubi vuorossa

Zonordförande A1L1

Ulf Klåvus

LC Lappfjärd

LC Övermark/Yttermark

Zonordförande A1L2

Tanja Koivisto

LC Vaasa/Family

LC Vaasa/Meri

Zonordförande A1L3

Mikko Takala

LC Ylistaro

LC Laihia/Helmi

Zonordförande A2L1

Timo Kulmala

LC Kauhajoki/Aro

LC Teuva

Zonordförande A2L2

Juha Turkulainen

LC Kurikka

LC Ilmajoki

Zonordförande A3L1

Erkki Muilu

LC Nurmo/Lakeus

LC Peräseinäjoki

Zonordförande A3L2

Hanna Holtinkoski

LC Lapua/Fröökynät

LC Kauhava/Helahoito

Zonordförande A4L1

Ari Niemi

LC Ähtäri/Ouluvesi

LC Alavus

Zonordförande A4L2

Ari Autio

LC Alajärvi/Järviseutu

LC Lehtimäki
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Styrelsens ordförande är distriktsguvernör
Styrelseledamöterna har rösträtt.

och

sekreterare

är

distriktssekreterare.

Distriktsstyrelsens sammanträden skall hållas på följande sätt:
3.9.2022

Region 4

(mötesplatsen meddelas senare)

18.11.2022

Region 3

(mötesplatsen meddelas senare)

18.2.2023

Region 2

(mötesplatsen meddelas senare)

22.4.2023

Region 1

I Ylistaro, samma dag som distriktets årsmöte

Som regel arrangeras extraordinära möten som GoToMeeting-möten.
Utskottens ordförande är ordförande i de kommittéer som agerar som röstberättigade
sakkunniga i styrelsen.
Tidigare distriktsguvernörer som är medlemmar i distriktsklubben har rätt att närvara och tala
Utbildningar och expertbesök kan ordnas på dagarna för distriktsstyrelsens möten.

LCI:s strategiska plan
Lions Clubs Internationals (LCI) beslut om
vidarebefordran av det andra året började 2015
med LCI Forward-initiativet. Dess syfte var att tjäna
200 miljoner människor runt om i världen under
respektive mandatperiod.

LCI:s vision är att agera som en global ledare inom
samhälls- och humanitära insatser.
LCI:s varumärke ska tjäna världen i nöd.
LCI:s uppdrag är att göra det möjligt för
Lionsklubbar, volontärer och partner att förbättra
hälsa och välbefinnande, stärka samhällen och stödja
människor i nöd genom humanitärt bistånd och
bidrag som har en global inverkan och att främja fred och internationell förståelse.

Finlands Lions-förbunds strategiarbete
Lions förbundets strategiarbete skapar bättre, mer inspirerande och mer imponerande Lions
åtgärder.
Förutom vårt servicefokus, mål och värderingar ligger fokus i strategiarbetet på roller, uppgifter
och verksamhetsmodeller i framtiden, samt att ta hänsyn till medlemsupplevelsen i allt från att
attrahera nya medlemmar till befintliga medlemmars välbefinnande.
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I vårt strategiarbete tar vi hänsyn till vad som är relevant för vår verksamhet och vad som skapar
påverkan på vår tjänst när varje möte är viktigt. Dessutom innebär arbetet att skapa en färdplan
för genomförandet av strategin så att vi kan övervaka och verifiera framgången för vår strategi.
Arbetets omfattning och konkretiseringen av frågan för medlemmar och klubbar identifieras som
arbetets utmaning. Målet är att få hela medlemskapet att föra sina tankar och åsikter till detta
arbete. Arbetsgruppen för strategi uppmanar alla klubbar och medlemmar att kommentera vår
framtid. Alla har möjlighet att delta i definitionen av vår strategi.
Ett framgångsrikt strategiarbete kräver mod och målinriktat för att säkerställa vitaliteten i vår
verksamhet och kontinuiteten i vårt omfattande tjänsteerbjudande i framtiden. För var och en av
oss medlemmar är det också en möjlighet att vara öppen och prova nya saker i våra klubbar och
aktiviteter.
Lions strategi för 2030 kommer att presenteras vid Lions förbundets årsmöte 2023 i Esbo.

Globala åtgärdsgruppen (GAT)
Global Action Team (GAT) är en global aktionsgrupp som spänner över alla nivåer i vår organisation
och bygger på tre av våra grundpelare: ledarskapsutbildning, medlemskap och service. GATarbetet stärker klubbarnas funktion och gör förvaltningsgrenen mer lämpligt.
Ordföranden är distriktsguvernör. Ordföranden kommer att se till att distriktets GLT-, GMT-, GSToch LCIF-samordnare arbetar tillsammans och genomför planer för att utveckla ledares
kompetens, stärka medlemskap och erfarenhet och utöka den humanitära tjänst som
tillhandahålls av distriktet.
GAT kommer att blåsa nytt liv i utvecklingen av medlemskapet med ett nytt tillvägagångssätt:
GMA (Global Membership Approach, global medlems yrkande)
Globalt medlemskapsinitiativ kombinerar ett strategiskt förhållningssätt och resurser för
distriktsteam att utveckla medlemskap och öka medlemskapet. Det är viktigt att samarbeta i
genomförandet av genetiskt modifierat frihandelsavtal (t.ex. GAT, Nya röster) i cirklar under
ledning av distriktsguvernören.
Syftet är att:
- inspirerar distrikten genom nya klubbar
- aktivera klubbar med nya medlemmar
- motivera medlemmarna genom meningsfull service att roa sig i klubbar
Utbildningsledare (GLT) Matti-Pekka Mäkelä LC Seinäjoki / Botnia. Utbildningsteamet anordnar
utbildningsevenemang. Utbildningen kommer att riktas till nya medlemmar, ordförande,
sekreterare, fondförvaltare och kvartersordförande på finska och svenska.
Medlemsledare (GMT) Jari Pärnänen LC Perä seinäjokijoki. Medlemschefens jobb är att ge verktyg
till klubbarna i distriktet för att stärka motivationen hos medlemmarna att fortsätta
lejonaktiviteter, samt att ge stimulans till klubbarna för att aktivera potentiella nya medlemmar.
Zonordförande, bland andra, tar GMT:s budskap till klubbarna på zonmöten. Kontakter med
potentiella nya medlemmar namnmärkes och rapporteras.

107 F – distriktets verksamhetsplan perioden 2022 - 2023

7

F Piiri / Distrikt

Serviceledare (GST) Jaakko Korkonen LC Peräseinäjoki.
Serviceledaren uppmuntrar
zonordförande att planera och genomföra en diabetesvandring på en bra dag.
Genomförandet och rapporteringen av tjänsteprojekt har ökat från föregående år. I samarbete
med distriktets LCIF-samordnare för att hitta minst ett serviceinitiativ inom området som kan
stärkas med LCIF-resurser. Detta gäller till exempel barncancer. Varje klubb i distriktet kommer att
rapportera sin verksamhet genom MyLion för säsongen 2022-2023.

Utskott och deras ordförande
Kommunikation Jaana Kankaanpää LC Laihia/Helmi. Lions tidningen/Lejon Nytt publiceras
månadsvis från september och framåt, och i pappersformat kommer marsnumret att tryckas. 50%
av distriktstidningens tillkännagivande förvärv returneras till klubbarna. Distriktsguvernörens
meddelande skickas till alla klubbar månadsvis från augusti till maj.
LCIF (Lions välgörenhetsstiftelse) Matti Vaarasto LC Vähäkyrö. Nya Melvin Jones medlemskap 12st,
antalet klubbar som donerar under säsongen minst 20 och målbeloppet för säsongen för
donationer på $ 15,000.
Lions Quest Marika Haapanen LC Seinäjoki/Aalto. Idrottsföreningsträning lördagen den 20
november 2022 i Vasa. Livsfärdigheter – Lions Quest - Grundutbildning på torsdag och fredag kl
veckorna 12/ eller 13/23 i Vasa och motsvarande utbildning på svenska våren 2023. Levande
färdigheter – Lions Quests idrottsklubbsträning för tränare och coachande tränare lördag våren 23
i Kuortane. Minst 10 kursdeltagare för alla kurser. Marknadsföringen startar tre månader före
eventen.
Med stöd av Finlands Lions förbund fortsätter säsongen 2022–2023 från mobbning till hälsosamt
online beteende, kiTeNet-kampanjen. Kampanjen är rikstäckande och riktar sig till ett brett
spektrum av 9-10-åringar. Lions klubbar informerar grundskolorna om kampanjen och genomför
tillsammans på skolvillkor en föräldrakväll/ett evenemang i sitt område om medieutbildning och
nätmobbning.
Arne Ritari stiftelse Jarmo Hietala LC Lapua/Simpsiö. Målet är att sälja 600 Arne Ritari adresser och
få 6 nya riddare.
Leoklubbens verksamhet Auli Hiltunen LC Vasa/Familj. Det finns för närvarande en Leo klubb i Vasa
i vårt distrikt. Syftet är att upprätthålla Leo klubben Vasas verksamhet genom nyförvärv i
samarbete med lejon genom att möjliggöra lågtröskelaktiviteter, till exempel genom att hjälpa till
med livsmedelsbistånd tillsammans. Under säsongen 2022-2023 siktar vi på att etablera ytterligare
en Leoklubb i området och hjälpa dessa klubbar att arbeta med varandra.
Ungdomsutbyte Harri Peltonen LC Vasa/Meri. Målet är att få minst fyra ungdomar att fara ut på
utbyte, samt att hitta minst lika många värdfamiljer som ungdomar som kommer till F-distriktet för
ungdomsutbyte sommaren 2022.
Distriktets ungdomsutbytesledare har beslutat att F-distrikt-lägret ska hållas mindre än normalt på
grund av antalet sökande och den instabila världssituationen. Antalet deltagare kommer att vara
ett 20-tal ungdomar från Europa.
Lägertiden är 1.-7.8.2022, ålder familjeperioder är mån 18. - Sön 24.7. och mån 25. - Sön 31.7.
Sökandet efter värdfamiljer har pågått under våren 2022 och fortsätter.
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Ungdomslägret Lägret hålles i Kuortaneen i Haapaniemi 1.-7.8. 2022.
Lägerledaren i sökandet, Erkki Honkala, kan ge mer information om uppgiften.
Partnerskaps projekt: Annukka Laurila LC Kauhajoki/Katrilli.
Lions förbundet i Finland har fleråriga partners och ett brett spektrum av samarbetsprojekt.
Tillsammans med våra partners ökar vi vår servicekraft, förbättrar kvaliteten och förståelsen och
medvetenheten om vår tjänst i sällskap med likasinnade.
Insamling till ungdomsarbete Aune Vanhanen LC Kauhajoki/Katrilli.
Temat för Freds affich tävlingen 2022-2023 är Led med medkänsla. Målet är att få 15 stycken
fredsaffischarbete. Våren 2022 påminns klubbarna om beställningen av fredsaffischpaket från
förbundets nätbutik. De exakta instruktionerna för tävlingen finns i paketen.
Målet för att köpa julkort är 10 per klubbmedlem. Klubbarna informeras om att hälften av
intäkterna från korten kommer att finnas kvar för klubbens eget bruk. Den andra hälften av
kortintäkterna går till Finlands Lions förbund för användning i ungdomsarbete. Målet är att Lions
lotterier inte skulle återlämnas, utan att klubbarna skulle köpa hela partiet för sig själva. Intäkterna
från Lions fördelas också på ungdomsarbete.
Sri Lanka Arja Jauhiainen LC Alavus Kuulattaret. Uppgiften är att öka medvetenheten om Lions
hjälpinsatser i Sri Lanka och Sri Lankas Lions Friends Association. Målet är att hitta minst en ny
gudmorklubb under säsongen, samt två nya privatpersoner som gudbarn i Sri Lanka.
Miljö, naturvärden Tapio Seppä-Lassila LC Lapua. Att aktivera klubbar för att ta hänsyn till
miljöpåverkan i sin verksamhet och delta i nationell miljöverksamhet. Miljölejon och Lions Quest
har ett nära samarbete med ungdomar.
Nya röster-Nya röster Marika Haapanen LC Seinäjoki/Aalto. Marknadsföring, medlemskap, service
och ledning. Syftet är att arbeta med distriktets GAT-team som ytterligare röster för att göra
befintliga medlemmar bekväma i klubbar och förvärva nya medlemmar. Initiativet New Voices
främjar jämställdhet och mångfald och syftar till att öka antalet medlemmar, unga vuxna och andra
underrepresenterade befolkningsgrupper inom organisationen. Syftet är att använda
zonordförandena och berättelserna för att göra klubbarnas mångsidiga och innovativa nya röster
hörda.
Diabetes Armas Rinne LC Vasa/Meri. Under den kommande säsongen kommer vi att fokusera på
att belysa vikten av att förebygga diabetessjukdomar och vikten av permanenta livsstilsförändringar.
Under hösten finns planer på att anordna en diabetesdag i Seinäjoki, där diabetesläkare,
diabetessjuksköterska och nutritionist bjuds in från Seinäjoki Diabetes kompetenscenter.
Diabetesdagen är ett öppet tillfälle, men vi hoppas naturligtvis att diabetiker och deras familjer
från klubbarna i vårt distrikt kommer att delta i det evenemanget.
Sten kilometerstolpar Raimo Sillanpää LC Vasa/Meri. Den 12 juni 2021 godkände Lions förbundet
årsmöte ett initiativ från LC Vasa/Meri-klubben för att Lions skall renovera kilometerstolpar av sten
med att förbättra sikten och städa upp miljön.
Pilotprojektet är i driftområdet för F- och M-distrikten.
Distriktets admin / ICT/ rådgivare Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri
Årsmöte Ari Kekarainen LC Ylistaro. Organisera distriktets årsmöte.
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Partnerskaps projekt
Godföräldrar till barnkliniker
Hjälpa små cancerpatienter med gudföräldrar på barnkliniker
Kampen mot barncancer är en av prioriteringarna för både vår organisations internationella
stiftelse, LCIF och Finlands Lions förbund.
Lions förbundet och barnklinikernas gudföräldrar undertecknade ett samarbetsavtal för att
utveckla behandling och välbefinnande, behandlingsmetoder och forskning inom barnonkologin i
Finland. Det tvååriga samarbetet för att fira 70-årsjubileet av lejonens aktiviteter 2020 kommer att
pågå fram till slutet av 2022.
Av målet på 100 000 euro för barn med cancer har endast drygt 30 000 euro förverkligats. Det
målet skulle lätt uppnås om varje klubb betalar 5 euro per medlem till faddrars konto. Nordea
FI21 1573 3000 1058 81 används för att reglera insamlingsintäkterna. F-distriktets referensnummer
är 1113912.
Lions klubbar kan också delta i insamlingen på sitt eget sätt – till exempel genom att organisera en
insamling och donera det belopp de vill till kampanjen De stora konserter som redan har överförts
många gånger till kampanjen kommer att ersättas i F-distriktet genom att anordna distriktets egen
konsert på hösten i Lakeuden Risti i Seinäjoki.
Stamcells rekister
En viktig del av cancerbehandlingar är stamcellstransplantationer. LC Lapuas initiativ till stamcellregister godkändes vid förbundets Uleåborgs årsmöte 2018. Förhoppningen är att Lions och Leos
aktivt ska främja möjligheten att gå med i stamcellsregistret för alla under 35 år, oavsett om det är
Leo medlemmar, medlemmar eller utomstående. Vårt distrikt uppmuntrar klubbar att ta upp
frågan om stamcellsregister.
Finlands Skidförbund
Finlands Lions förbund och Finlands skidförbund arbetar tillsammans för att öka barns och
ungdomars skidverksamhet under titeln ”Barnens Lions skidtävling”. Målet är att genomföra mer
än 100 evenemang årligen. Under snöfria förhållanden finns det också ett alternativt program.
Finlands Skidförbund har tagit fram konceptet och riktlinjerna för genomförandet av evenemanget för
4-12-åringar. Klubbarna har dock möjlighet att skräddarsy ett evenemang som ser ut som deras eget
och bestämma rätt tid för deras evenemang.
Lokala Lionsklubbar ansvarar för skiddagens kostnader och arrangemang, lokala skidklubbar ansvarar
för teknisk support för evenemanget.
Finlands Lions förbund har beställt skidmedaljer för barn, som säljs i Lions webbutik
www.lionsverkkokauppa.fi/
Många klubbar har redan för vana att anordna tävlingar för barn, t.ex. när det gäller barn. "knapplopp"
i början av sommaren. Dessa lopp kan mycket väl ersätta vinterskidtävlingar, särskilt om
snösituationen är dålig. Du kan bygga en fantastisk möjlighet från dessa evenemang där du till exempel
kan bygga en fantastisk möjlighet. dela ut stipendier till fler vuxna unga idrottare, förebilder.
”Leijonaemot”
I september 2020 undertecknade föreningen Leijonaemot för Kamratstödsföreningen för föräldrar till
särskilda barn och Lions förbundet i Finland ett treårigt samarbetsavtal.
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Samarbetet ger Lions möjlighet att hjälpa familjer med speciella barn i utmanande situationer runt om
i Finland.
Enligt samarbetsavtalet kommer Leijonaemot att vidarebefordra lämpliga Lions scoutförfrågningar om
hjälp till de lokala Lionsklubbarna, som kommer att ta över frågan.

Österbottens Lions
Principen är att valet är riktat till någon som har gjort altruistisk verksamhet för sin egen klubb och
miljö, i enlighet med Lions principer. De som har utmärkt sig i distriktsstyrelsen eller andra synliga
Lions uppgifter kommer inte att belönas med hedersnamnet Österbottens Lions. Enligt stadgan är
distriktsguvernören ansvarig för att ge hedersnamnet på Österbottens Lions till rätt person.

Leo-Verksamhet i distriktet
Leos medverkar även vid möten i zonen och distriktet för att utveckla informationsutbyte och
samarbete. Leos uppmuntras att ansöka om aktivitetsbidrag från klubbarna i zonen. På klubbnivå
kommer medvetenheten om Leos att öka genom att namnge en Leo-ansvarig för att delta i Leo forum
diskussionsevenemang under säsongen. Leoforumet kommer att dela information om Leo
medlemmar, deras aktiviteter och stödklubbar i inrättandet av Leo klubbar. Leo ledaren
uppmärksammar distriktsklubbarna på information och bästa praxis från nationell nivå genom Leo
forumet så att Lions medlemmar kan hjälpa ungdomar att inrätta Leo klubben som en del av
utvecklingen av sina egna Lions operationer.
Leo ledaren arbetar i samarbete med distriktets ungdomsutbyteschef och kontaktar ungdomar som
utbytt ungdomar från distriktsområdet som potentiella nya Leo medlemmar.

Sri Lanka
Sri Lanka har knappt 22 miljoner människor. Av dem lider 320 000 av grå starr, och de flesta av dem
är blinda eller nedsatt syn. Den offentliga hälso- och sjukvården kan bara operera 43 000 av dessa
patienter varje år. Visionsskydd har varit en prioritet för Internationella Lions organisationen i
årtionden.
Sri Lanka har varit en hjälpdestination för finska lejon i över 30 år.

Svenskspråkiga aktiviteter
Vi har flera svenskspråkiga klubbar samt klubbar som använder svenska som andraspråk. I praktiken
hålls distriktsmöten alltid på finska, och det är naturligtvis också möjligt att tala svenska vid alla
evenemang i distriktet.
Thorolf Westerlund, LC Närpes ansvarar för svenskspråkig utbildning. Han är också ansvarig för att
översätta det finskspråkiga materialet i distriktet till svenska.

Lions tävlingar i distriktsområdet under perioden
På traditionellt sätt är distriktet värd för volleyboll, isfiske och golfmästerskap. Schemainformationen
kommer att uppdateras på distriktets hemsida.
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Lionshändelser
14. 8. Finlands Lions dag
8.10. En bra dag belönas bland annat som årets goda författare
LCIF-dagen, målet är att Lions klubbar ska synas i hela Europa

Periodens förbunds teman
Klubbarna kan välja att ta hänsyn till förbundets månatliga teman i sina handlingsplaner
8/22
9/22
10/22
11/22
12/22
1/23
2/23
3/23
4/23
5/23

LCI och NSR, internationalitet, webbseminarium 25.8.
Medlems, GMT, webbseminarium 22.9.
Hunger (Världssvältdagen 16.10.), webbseminarium 27.10.
Diabetes (Världsdiabetesdagen 14.11.), webbseminarium 24.11.
Tvåspråkighet, Lionsland Åland, Webbseminarium 15.12.
Utbildning, GLT (Internationella utbildningsdagen 24.1.), webbseminarium 26.1.
Barncancer (barncancerdag 15.2.), webbseminarium 23.2.
Syn, webbseminarium 30.3.
Arne Ritari Stiftelse, webbseminarium 27.4.
Miljö (Dagen för biologisk mångfald 22.5.), webbseminarium 25.5.

Distriktets representant i Finlands Lionsförbunds verksamhet under säsongen
2022–2023
IPDG Raimo Sillanpää

Lions-förbunds Kommunikation ledare

Klubbjubileumsfirande
Medlemmar av guvernörsteamet deltar i klubbens årliga firande på inbjudan av klubbarna. Enligt
deras grundande datum kommer följande klubbar att ha runda år under säsongen 2022-2023:
Klubb

År

LC Lapua
LC Kristinestad-Kristiinank.
LC Kauhava/Ilmatar
LC Kauhajoki
LC Jurva
LC Isojoki
LC Ilmajoki/Viljat

60
70
20
60
60
60
20

Grundades

9.11.1962
17.4.1953
21.2.2003
30.12.1963
25.4.1963
5.4.1963
11.4.2003

Mer detaljerade datum och festarrangemang kommer att uppdateras på distriktets och klubbarnas
webbplatser.

Lionsgala
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Distriktets Melvin Jones/Ritari och Lions Gala kommer att hållas på våren 2023.

Budget
Budgeten för 2022–2023 bifogas handlingsplanen.

Lappo 23.4.2022

Matti Kärnä
1 Vice distriktsguvernör
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