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Lionsdistriktet 107-F 
 

Verksamhetsplan för perioden 1.7.2021 – 30.6.2022 
 
 
 

Verksamhetens syfte 
 
När en grupp godhjärtade människor vidtar åtgärder, kavlar upp ärmarna och vidtar åtgärder 
för att hjälpa lokalbefolkningen, är det en utmärkt sak - för vilken alla som är involverade i 
projektet känner stor glädje. Detta är Lions. Att vara Lions-medlem innebär att leda genom 
exempel, bygga relationer och förbättra världen genom vänlighet. 1,4 miljoner män och 
kvinnor som bryr sig om andra människor tjänar tillsammans, för att göra en bestående 
inverkan och för att förändra livet för fler och fler människor. 
Citat från handlingsplanen från Sanna Mustonen, ordförande för Lions Förbund 2021–2022. 
 
Under de senaste 20 åren har samhällen påverkats av bland annat den globala ekonomins 
vågrörelser, de synliga klimatförändringarna, instabiliteten och flyktingboomen i EUROPAS 
grannregioner, och nu senast pandemins villkor. Vår organisation har hjälpt de utsatta under 
och mellan alla kriser. 
 
Behåll ditt förvärvs jobb som ett kall och gör ditt jobb på ett sådant sätt att du inger 
förtroende.  
 
Hjältedåd krävs inte. Vår princip är att Lions upprätthåller ett fast grepp om den dagliga 
verksamheten, som också upprätthåller samma hållning i vår hobbyverksamhet, Lions-
service. 
 
Servicearbetet är ett samarbete mellan klubbmedlemmar, nationellt klubbsamarbete och 
samarbete mellan flera distrikt ger internationellt viktiga resultat, utan att någon behöver 
kliva fram för att bära bördan. 
 
Servicearbete är ett multifunktionellt botemedel. Hjälpbehövandens liv förbättras konkret, 
känslan och orken stärks för de närståendes. Som en bonus får hjälparna, Lions, en 
tillfredställelse när vi gör saker som har en relevans. 
 

Vi kommer att fortsätta med en fin rond även nästa säsong i vårt distrikt. Vi gör det 
tillsammans. Alla klubbar i distriktet, alla Lions. Tillsammans spelar vi mot samma mål och 
behåller livsglädjen bland både hjälparna och oss själva. Vi tjänar med nöje. 
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Internationella organisationen 
 
Lionsgrundades i Chicago 1917. Verksamheten har expanderat från den ursprungliga 
affärsmännens välgörenhetsklubb till en internationell serviceorganisation. I Finland startade 
Lions verksamhet i början av 1950-talet. Idag har International Lions 1,4 miljoner 
medlemmar i mer än 200 olika länder eller geografiska områden. 
 
1968 bildades LCIF (Lions Clubs International Foundation) för att stödja det arbete som 
utförts av Lions klubbar och partner. Under 2000-talet har LCIF rankats som världens mest 
pålitliga service-organisation. Under de senaste åren har stiftelsen upprepade gånger fått ett 
bästa 4-stjärnigt betyg från Charity Navigator. 
 

De långsiktiga prioriteringarna för organisationens biståndsverksamhet har omfattat 
skydd av visioner i dess olika former, samt att stärka livskvaliteten för äldre och 
ungdomar. 
 
 
 

Periodens teman 2021 - 2022 
 
Lions-organisationen Internationella motto 
We Serve – Me palvelemme – Vi hjälper 
 
Internationella presidentens teema 
Kindness matters – Vänlighet främjar 
 
Lions-liiton puheenjohtajan teema 
Tekevä, näkyvä lion - Lions som gör och syns 
 
Piirikuvernöörin teema 
Palvelemme ilolla - Vi tjänar med glädje 
 
 
 

Finska Lions-organisationen 
 
Det finns över 19 000 Lions-medlemmar i Finland, cirka 880 Lions-klubbar. Klubbarna bildar 
14 geografiska områden, det vill säga distrikt. Distrikten separeras med bokstaven A-O 
(bokstaven J används inte). Tillsammans bildar distrikten en multidistrikt med en numerisk 
identifierare. Finlands nummersymbol är 107. 
 
I Finland har antalet medlemmar i Lions minskat från toppåren på 80-talet till 1990-talet (25 
000 medlemmar) i en sådan utsträckning att den finska Lions-organisationen har börjat 
förbereda en ny distriktsindelning för säsongen 20–21, med målet 8–9 distrikt. 
 
  



   

107 F -piiri Toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022  3 

F Piiri / Distrikt 

 

F-distriktet 
 
Det finns 62 klubbar i distrikt F, cirka 1 450 medlemmar, varav cirka 18% är kvinnor. 
Kvinnorna gick med i Lions 1988. Andelen kvinnor har ökat både i Finland och internationellt 
sedan dess. Det finns en ungdomsklubb inom Lions organisation, Leo Club, i Vasa. 
 
 

Distriktets verksamhets syfte  
 
Distriktet stödjer och leder klubbar genom sin verksamhet och fungerar som en officiell 
kommunikationskanal i servicemiljön för klubbar, distrikt och förbundet samt huvudkontoret. 
Distriktet förbereder och genomför nationell och internationell verksamhet som är relevant 
för klubbar i utvalda teman. Distriktets viktigaste uppgift är att fungera som kontaktperson 
och coach för klubbens tjänstemän och medlemmar. 
 
Klubbarna är ryggraden i Lions och klubbarna arbetar oombedd lokalt, liksom klubbarna 
deltar i bredare kampanjer efter eget gottfinnande för att stödja uppnåendet av 
gemensamma utvalda mål. 
 
 
 

Distriktets organisation  
 
F-distriktet är uppdelad i fyra områden, var och en med 2–3 zoner. Zonerna består av ett 
fåtal klubbar, sammankopplade i geografiskt läge, långsiktigt beprövat samarbete, språklig 
sammanhållning eller en kombination av alla dessa. Storlekarna på F-Distrikt-zoner är 3–10 
klubbar. 
 
Klubbar i distriktet träffas regelbundet på zonmöten, som äger rum tre gånger per 

säsong/zon. Sammankallandet och ordföranden för zonmötet är Lions som valts ut på 
grundval av det roterande byten i zonområdet. 
 
Aktiviteter, medlemsantal och klubbförening kan förändras över tid. På så sätt granskas 
också yttre former och sammansättningar för områden och zoner då och då. Om förnyelsen 
av indelningen av zoner verkar bli aktuell, är det ett naturligt sätt att förbereda indelnings 
reformen så att den sittande distriktsguvernören utser en arbetsgrupp för förberedelserna, 
som tillsammans med de klubbar som berörs av förändringen kommer att få ett nytt förslag 
till uppdelning. Förslaget om andel och dess genomförande kommer sedan att behandlas i 
enlighet med gällande regler i distriktet, förbundet och den internationella organisationen. 
 
Formen för 107 F-distriktsorganisationer är en oregistrerad förening. I Finland är några av 
distrikten registrerade och vissa förbereder sig för att registrera sig. Det har inte varit någon 
brådska med registrering i F-distriktet, till exempel har vi väntat på att de nya distriktsmodell-
reglerna ska slutföras. Modellreglerna möjliggör snabbare behandling av Patent- och 
registreringsverket, liksom reglerna i olika distrikt harmoniseras naturligtvis med hjälp av 
modellreglerna. 
 
Säsongen 2021–2022 kommer att undersöka de potentiella för- och nackdelarna med att 
registrera distriktet och besluta om eventuella uppföljningsåtgärder. 
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Period 2021–2022 Zon- och Regionindelning är densamma som perioden 2020–2021 
 
I Region (16 klubbar) II Region (15) III Region (18) IV Region (13) 
    

1. Zon (9 klubia) 1. Zon (6) 1. Zon (8) 1. Zon (8) 

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 Soini 

LC Närpes LC Teuva LC Seinäjoki/Aalto LC Töysä 

LC Närpes/Three Towns 
 

LC Seinäjoki/Botnia LC Ähtäri 

LC Petalax  LC Seinäjoki/Törnävä LC Ähtäri/Ouluvesi 

LC Övermark/Yttermark  
  

 
 2. Zon (10) 2. Zon (5) 

2. Zon (3) 2. Zon (9) LC Alahärmä LC Alajärvi/Järviseutu 

LC Vaasa/Family LC Ilmajoki LC Kauhava LC Evijärvi 

LC Vaasa/Meri LC Ilmajoki/Ilkka LC Kauhava/Helahoito LC Lappajärvi 

LC Vaasa-Vasa LC Ilmajoki/Viljat LC Kauhava/Ilmatar LC Lehtimäki 
 

LC Jurva LC Kortesjärvi LC Vimpeli 

3. Zon (4) LC Jalasjärvi LC Lapua 
 

LC Isokyrö LC Jalasjärvi/Liisat LC Lapua/Alajoki 
 

LC Laihia/Helmi LC Kurikka LC Lapua/Simpsiö 
 

LC Vähäkyrö LC Kurikka/Jennyt LC Lapua/Fröökynät 
 

LC Ylistaro LC Kurikka/Paitapiiska LC Ylihärmä 
 

 
 
Zonordföranden ordnar tre Zonmöten under perioden 
9/2021, 11/2021, 3/2022 
 
Zonordförandena för föregående mandatperiod kommer att fungera som rådgivare, liksom 
regionens presidenter. Utbildning av nya medlemmar i samband med mötena i distriktet. 
 
Vice distriktsguvernörer som fungerar som regionala ordföranden. 
1VDG region 3 ja 4 
2VDG region 1 ja 2 
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Distriktsprioriteringar för 2021–2022  

 
* Stöd till klubb baserade aktiviteter 
* Stöd till barns och ungdomars livskvalitet 
 
* Ökad synligheten 
* Stärka träning och coaching 
 
* Stöd till tjänstemännens arbete 
* Säkerställa kontinuitet 
 
* Stöd till de finska Lionsförbundets mål 
* Stödja de internationella Lions mål 
 

 
Distriktsstyrelsen  
 
Distriktsstyrelsen kommer under mandatperioden att diskutera de frågor som krävs för beslut 
och bereda de ärenden som ska beslutas av årsstämman. 
 
 
Distriktsguvernör DG Tapio Seppä-Lassila  LC Lapua  

1.Vicedistriktsguvernör 1VDG Matti Kärnä LC Ylistaro 

2. Vicedistriktsguvernör 2VDG Markku Ojala LC Isojoki  

Distriktssekreterare CS Arto Huhtala LC Jalasjärvi  

Kassör CT Pasi-Aatos Kari LC Lapua 

Närmast föregående DG IPDG Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri 

 

   följande klubbar i tur 

Zonordförande  A1L1 Brage Ismark LC Korsnäs LC Lappfjärd 

Zonordförande  A1L2 Vesa Heinonen LC Vaasa/Vasa LC Vaasa/Family 

Zonordförande  A1L3 Mikko Takala LC Ylistaro LC Laihia / Helmi 

Zonordförande  A2L1 Hannu Mäki-Rahkola LC Kauhajoki/Päntäne LC Kauhajoki/Aro 

Zonordförande  A2L2 Kari Yli-Ojanperä LC Ilmajoki / Ilkka LC Kurikka 

Zonordförande  A3L1 Seppo Rajamäki LC Seinäjoki LC Peräseinäjoki 

Zonordförande  A3L2 Jari Syväjärvi LC Kortesjärvi LC Lapua/Fröökynät 

Zonordförande  A4L1 Jorma Toopakka LC Töysä LC Ähtäri 

Zonordförande  A4L2 Markku Jaakkola LC Lappajärvi LC Alajärvi/Järviseutu 

 

Styrelsen leds av distriktsguvernören och sekreteraren är distriktssekreterare. 
Styrelseledamöterna har rösträtt. Som regel hålls ytterligare möten som GoToMeeting-
möten.  
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Distriktsstyrelsens sammanträden hålls enligt följande: 
 
2021-09-11       Region 4           (om mötesplats överenskommes senare) 

20.11.2021 Region 2 (om mötesplats överenskommes senare) 

19.2.2022 Region 1 (om mötesplats överenskommes senare) 

23.4.2022 Region 3 i Lappo, därpå följer årsmöte 

 
Styrelsemedlem med en rätt att tala fungerar även som kommittéordförande.  

Styrelsen kan även bevilja rösträtt till övriga sakkunniga ledamöter i distriktsstyrelsen. 

Tidigare distriktsguvernörer i distriktsklubben har närvaro rätt och rätt att yttra sig. 
 
Som regel arrangeras även utbildningar på distriktsstyrelsens mötesdagar. Coachnings 
teamet förbereder innehållet i träningarna, väljer organisationsplats, bestämmer målgruppen 
för utbildningen och bjuder in deltagarna. 
 
 

Global aktionsgrupp 
 
Global aktionsgrupp (GAT)  
 
Global Action Team (GAT) är en global aktionsgrupp som sträcker sig genom alla nivåer i 
vår organisation, baserad på tre av våra grundpelare: ledarskapsutbildning, medlemskap 
och service. GAT-arbetet stärker klubbarnas verksamhet och gör servicearbetet mer 
lämpligt. 
 
Ordföranden är distriktsguvernör. Ordföranden kommer att se till att distriktets GLT-, GMT- 
och GST-samordnare arbetar tillsammans och genomför planer för att utveckla ledarnas 
färdigheter, stärka medlemskapet och erfarenheten och utöka den humanitära service som 
tillhandahålls av distriktet. 
 
 

 
 
Utbildningschef Matti-Pekka Mäkelä LC Seinäjoki / Botnia. Utbildningsteamet anordnar ett 
utbildningsevenemang i samband med varje distriktsstyrelsemöte. Utbildningen kommer att 
riktas på finska och svenska till nya medlemmar, ordförande, sekreterare, kassörer och 
zonordförande. Kommunikationsutbildning för klubb- och distriktstjänstemän 3.10.2020 i 
Lappo. 
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Medlemschef (GMT) Jari Pärnänen LC Peräseinäjoki. Medlemschefens jobb är att ta med 
sig verktyg till klubbarna i distriktet för att stärka medlemmarnas motivation att fortsätta i 
Lions aktiviteter, samt att ge stimulans till klubbarna för att aktivera potentiella nya 
medlemmar. Zonordförandena för bland annat GMT:s budskap till klubbarna på Zonmöten. 
Kontakter med potentiella nya medlemmar registreras och rapporteras. 
 
Servicechef (GST) Jaakko Korkonen LC Peräseinäjoki. Servicechefen uppmanar 
zonordförandena att planera och genomföra en diabetesvandring en bra dag.  
 
Genomförandet och rapporteringen av serviceprojekt har ökat från föregående år. Arbeta 
med distriktets LCIF-samordnare för att hitta minst en servicesatsning inom området som 
kan stärkas med hjälp av LCIF-resurser. Det här är till exempel barncancer. Varje klubb i 
distriktet kommer att rapportera sin verksamhet genom MyLion för säsongen 2020–2021. 
 
 

Kommitteér och dess ordförande 
 
Kommunikation Jaana Kankaanpää LC Laihia/Helmi. Lions tidningen/Lions Nytt publiceras 
månadsvis från september och en papperstidning kommer att tryckas från marsnumret. 50% 
av distriktstidningens tillkännagivande av förvärvet kommer att returneras till klubbarna. 
Distriktsguvernörens budskap skickas till alla klubbar månadsvis från augusti till maj. 
 
Lions Quest (Levnadsfärdigheter) Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret. 
Idrottsklubbens träning lördagen den 20.11.2021 i Vasa. Grundutbildning måndagen och 
tisdagen den 28 och 29 mars 2022 i Lappo. Minst 10 kursstudenter. Lanseringen startar tre 
månader före evenemangen. 
 
LCIF (Lions välgörenhetsstiftelse) Matti Vaarasto LC Vähäkyrö. Nya Melvin Jones-
medlemskap upp 12 st., antal klubbar som donerar en period minst 20, distriktsklubbars 
deltagande % under hela kampanj 100 över 50% och säsongens målbelopp för donationer  
$ 20,000. 
 
Arne Ritari-stiftelsen Jarmo Hietala LC Lapua. Målet är att sälja 1 000 Arne Ritari-adresser 
och utse 10 riddare. 
 
Leo Club Aktiviteter Auli Hiltunen LC Vasa/Familj. Syftet är att hålla Leo Club Vasas 
verksamhet levande genom att värva nya medlemmar i samarbete med Lions genom att 
möjliggöra aktiviteter med låg tröskel, t.ex. hjälpa till med livsmedelsbistånd.  
 
Ungdomsutbyte Harri Peltonen LC Vaasa/Meri. Målet är att få minst fyra ungdomar att fara 
på utbyte, och att hitta minst lika många värdfamiljer för ungdomsutbytet för att kunna 
komma till i F-distriktet sommaren 2022. 
 
Ungdomsläger Erkki Honkala LC Peräseinäjoki. Ungdomslägret som ställdes in på grund 
av covid-19-viruset 2020 och 2021 kommer att hållas sommaren 2022. 
 
Insamling till ungdomsarbete Aune Vanhanen LC Kauhajoki/Katrilli. Temat för freds-
affischtävlingen 2021–2022 är Vi är alla sammankopplade. Målet är att få 15 fredsaffisch-
verk. Under våren 2021 kommer klubbarna att påminnas om beställningar av fredsaffisch-
paket. Julkortsmålet är 10 st per klubbmedlem. Klubbarna informeras om att hälften av 
intäkterna kommer att lämnas för eget bruk. Och den andel som går till Finlands Lions-
förbund kommer att användas till förmån för ungdomsarbetet. Målet är att Lions lotterier inte 
ska lämnas tillbaka. Låt oss inrätta en idébank för insamlingar. 



   

107 F -piiri Toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022  8 

F Piiri / Distrikt 

 
Sri Lanka Arja Jauhiainen LC Alavus/Kuulattaret. Uppgiften är att öka kunskapen om Lions 
hjälpmöjligheter i Sri Lanka och Sri Lankas Lions vänner rf. Målet är att hitta minst en ny 
gudförälderklubb under säsongen, samt två nya privatpersoner för gudbarn till Sri Lanka.  
 
 
Miljö, naturvärden Tapio Seppä-Lassila LC Lapua. Aktivera klubbarna för att ta hänsyn till 
miljöpåverkan från deras verksamhet. Lions rent vatten och Lions Quest har ett nära 
samarbete med ungdomar. 
 
 
Partnerskap Annukka Laurila LC Kauhajoki/Katrilli. Syftet är att genomföra projekt-
insamlingen av partnerskap som en del av samarbetet mellan Lions och barnklinikens 
gudföräldrar. Projektet görs tillsammans barnens bästa för att utveckla behandling, 
behandlingsmetoder och forskning av onkologer hos barn i Finland. 
 
 
Nya röster Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret. Initiativet Nya röster främjar 
jämställdhet och mångfald och syftar till att öka antalet kvinnliga medlemmar, unga vuxna 
och andra underrepresenterade delar av organisationen. Syftet är att göra de olika och 
innovativa nya röster från klubbar som hörs i samhället med hjälp av zonordförande och 
berättelser. Minst ett distriktsstyrelsemöte kommer att vara värd för en artikelsession. Låt 
oss ha hänförda tävlingar för historier. 
 
 
Diabetes Armas Rinne LC Vasa/Meri. Europaparlamentet betonar vikten av att bekämpa, 
behandla och upprätthålla livskvaliteten för personer med diabetes. Verksamheten är 
vägledande och samarbete mellan Lions och andra intressenter. 
 
 
Kongress Juha Lahtinen LC Lapua. Ansvaret är att arrangera distriktets firande och 
årsmöte. 
 
 

Österbottens Lions  
 
Principen är att valet riktar sig till en person som har gjort en osjälvisk verksamhet till förmån 
för sin klubb och miljö, i enlighet med Lions principer. De som har utmärkt dem i Lions-
statusar i distriktsstyrelsen eller andra synliga Lions-positioner kommer inte att belönas med 
Österbottens lejons hedersnamn. Enligt stadgan är distriktsguvernören ansvarig för att ge 
Österbottens lejonhederstiteln till rätt person. 
 
 

Leoaktiviteter i distriktet 
 
Det finns en Leoklubb i vårt distrikt som ligger i Vasa. Leomedlemmar deltar i zonmötena för 
att utveckla informationsutbyte och samarbete. Leos uppmuntras att ansöka om ett 
driftsbidrag från klubbarna i zonen. I distriktet ökar Leo-chefen medvetenheten hos 
klubbmedlemmarna om Leos och skapar ett permanent forum för medlemschefer för att ta 
itu med situationen för Leoaktiviteter i distriktet och stödja klubbar i att inrätta Leoklubbar. 
Leos promotorer uppmärksammar distriktens klubbar på kunskap och bästa praxis från 
nationell nivå så att Lions kan stödja ungdomar i att starta och upprätthålla Leoklubbens 
verksamhet. 
 



   

107 F -piiri Toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022  9 

F Piiri / Distrikt 

Lionsskidning för barn 
 
Under 2020 inledde Lions och Finlands skidförbund ett samarbete för att öka barnens och 
ungdomarnas skidverksamhet. Syftet med partnerskapsprogrammet är att organisera 
Barnens Lejonskidåkning under skolloven, vilket ger barn mellan 4 och 12 år enkel tillgång 
till skidupplevelser. En teknikbana och en skidtävling finns tillgängliga för barn i 
evenemanget för hela familjen. 
 
Finlands Skidförbund har tagit fram evenemangets implementeringskoncept och 
instruktioner för att underlätta anordnandet av evenemanget. Det finns också ett alternativt 
program tillgängligt i snöfria förhållanden. 
 
Klubbar kan beställa Lions skidmedaljer för deltagande barn via webbutiken. Lokala klubbar 
ansvarar för kostnaderna och arrangemangen för skiddagen. Säsongen 2021–22 är målet 
att involvera 15 klubbar i att arrangera Lejonskidor för barn (det nationella målet är 150 
klubbar). 
 

”Leijona emot” 
 
Under 2020 inledde Lions Riksförbund ett treårigt försökssamarbete med ”Lejonaemot” 
stiftelsen, en kamratstödsförening för föräldrar till speciella barn, som ger Lions möjlighet att 
hjälpa familjer med speciella barn i utmanande situationer över hela Finland. Kortvariga 
förfrågningar om hjälp från Lions Scouter kommer att vidarebefordras till den lokala Lions-
klubben via distriktets GST-team. 
 

Gudföräldrar till barnkliniker 
 
Det tvååriga samarbetsavtalet med barnklinikernas gudföräldrar om att utveckla behandling, 
behandlingsmetoder och forskning inom barn onkologer i Finland löper fram till åtminstone 
den 31 december 2021. 
Målet är att samla in totalt 100 000 euro till cancerbarn, vilket tillfaller om varje klubb betalar 
5 euro per medlem till Barnklinikens Godebarnföräldrars insamlingskonto. 
 

Barndoms cancer 
 
Kampen mot barncancer är en av prioriteringarna för både vår organisations internationella 
stiftelse, LCIF och Finlands Lionsförbund. Nationella konceptet ”Vårens låtar”-konserter har 
assimilerats som en del av temats insamling. Vilket kan ordnas i händelse av en pandemi. 
Konserter hålls inte i alla distrikt, utan genom den gemensamma marknaden i flera distrikt. 
 
En viktig del av cancerbehandlingen är stamcellstransplantationer. Stamcellsregister 
initiativet godkändes vid Uleåborgs årsmöte 2018. Förhoppningen är att Lions och Leos 
aktivt ska marknadsföra möjligheten att ansluta sig till stamcellsregistret till alla under 35 år, 
vare sig det är Leomedlemmar, lejon eller utomstående. Vårt distrikt uppmuntrar klubbarna 
att hålla frågan om stamcellsregister på föredragningslistan. 
 

Sri Lanka 
 
Sri Lanka har knappt 22 miljoner människor. Av dem lider 320 000 av grå starr, varav de 
flesta är blinda eller dåligt seende. Endast 43 000 av dessa patienter kan opereras av den 
offentliga hälso- och sjukvården varje år. Hjälp för synskadade har varit en prioritet för 
Internationella Lions stiftelsen i årtionden. 
Sri Lanka har varit ett hjälpmål för finska Lions i över 30 år. 
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F Piiri / Distrikt 

Aktiviteter på svenska 
 
Vi har flera svenskspråkiga klubbar, samt svenska talande i tvåspråkiga klubbar. I praktiken 
hålls distriktsmöten alltid på finska, och att tala svenska är naturligtvis tillåtet vid alla 
evenemang i distriktet. 
Thorolf Westerlund, LC Närpes är ansvarig för svenskspråkig utbildning. På samma sätt är 
han ansvarig för att översätta det finskspråkiga materialet i distriktet till svenska. 

 
Lions tävlingar i distriktet under säsongen 
 
LC Peräseinäjoki arrangerar Lions mästerskap i hagelgevärsskytte den 17–18 november 
2021. 
 
På traditionellt sätt är distriktet värd för volleyboll-, isfiske- och golfmästerskap. Mer 
detaljerad schemainformation kommer att uppdateras på distriktets hemsida. 
 
 

Ungdomsläger 
 
Ungdomslägret arrangeras i distrikt F vart tredje år. Senast lägret hölls var i Haapaniemi, 
Kuortane, 2017. Ungdomslägret ställs in för andra gången i rad sommaren 2021 på grund av 
covid-19, och det kommer inte heller att ta ut ungdomslägeravgiften till klubbarna. 
 
Nästa läger kommer att finnas med på programmet sommaren 2022, där ett 30-tal 
ungdomar väntas, och de kommer att sökas efter värdfamiljer under en period av 2–4 veckor 
under säsongen. 
 
 

Andra Lions evenemang och utbildningar 
 
17.-18.7.2021 Hagelgevärs Lions SM tävling, LC Peräseinäjoki 
14.8. Dagen för grundandet av Finlands Lionsförbund 
28.8.-21 Golf distrikt tävling, Härmä Golfbana, arrangör LC Isokyrö 
14.8.-21   Dag för finska Lions aktiviteter som anordnas av Seinäjoki klubbar  
2.10.-21 Kommunikationsskolning 
8.10.-21 Goda dagen  
5.2.-22 Distrikts Forum 
22.4.-22 ARS och Melvin Jones Gala i Lappo 
23.4.-22 F Distriktsårsmöte 
10.–12.6. 2022 Finlands Lions förbunds Årsmöte i Kouvola 
 
 
Guvernörsrådsmöten möten: 
16.6.21 Konstituerande GTM-möte 
3.-5.9.21 I Kykslätt, förberedande planering 
26.-28.11.21 I Kuopio 
11.-13.3.22 Karleby, förberedande planering 
 
25.-29.6.2021 Internationella Konventet i Montreal Kanada, virtuell 
1.-5.7.2022 New Delhi, Indien 
2023 Boston, Usa 
2024 Melbourne, Australia 
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F Piiri / Distrikt 

Distriktsrepresentanter i Lions Förbunds verksamhet under säsongen 
2021–2022 
 
IPDG Raimo Sillanpää Lions-förbundet Kommunikation 
PDG Thorolf Westerlund Medlemsarbetsgruppens Medlem 
 
 

 
Klubbars årsjubileum 
 
Medlemmar i guvernörsteamet deltar i klubbarnas årliga firande på inbjudan av klubbarna. Enligt 
etableringsdatumet kommer följande klubbar att ha runda år att fylla under säsongen 2021–2022: 
 
Klubb År Grund-dat Jubileumsfest   

LC Alahärmä 60 11.10.1961 17.02.1962 

LC Vähäkyrö 60 15.11.1961 17.02.1962 

LC Teuva 60 08.04.1962 15.09.1962 

LC Kurikka 60 03.05.1962 02.11.1962 

LC Övermark-Yttermark 50 09.12.1971 15.04.1972 

LC Kauhajoki / Aro 50 05.05.1972 11.11.1972 

LC Kortesjärvi 50 23.05.1972 07.04.1973 

LC Kauhajoki / Päntäne 40  06.05.1982 30.10.1982 

LC Kurikka /Paitapiiska 30 27.04.1992 23.05.1992 

 

Mer detaljerade datum och festarrangemang kommer att uppdateras på distriktets och 
klubbens hemsida. 
 
 

Lionsgala 
 
Distriktets Melvin Jones-, Riddare och Lionsgala hålls i Lappo 22.04.2022. 
 
 

Budget 2021–2022 
 
Budgeten som bilaga till Verksamhetsplanen. 
 
 
 

 
Lappo 17.4.2021   Tapio Seppä-Lassila   

1:a vicedistriktsguvernör 


