
 

  
 
 
 
 
 

  
”Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den.”  
                                               Abraham Lincoln 

                                                                                                 
DISTRIKTSGUVERNÖRENS meddelande 1/2018-
2019 i augusti  
 
Ärade lions och leos 
 
HÄNDELSER UNDER SOMMAREN 
Först ett tack till distriktsguvernör Jaakko Passinen, distriktsstyrelsen, 
klubbarna, lions och partners för en väl skött senaste period.  
 
Ansökningar rörande 100%:s presidents medalj för den president som 
under förra perioden fyller kraven bör skickas till IPDG Jaakko 
Passinen senast 15.9.2018 under adress jaakko.passinen@lions.fi . 
 
Vid årsmötet i Uleåborg valdes Pirkko Vihavainen från D-distriktet till Lionsförbundets ordförande och 
till viceordförande Aarne Kivioja från N-distriktet. Gratulationer till Pirkko och maken Markku samt till 
Aarne och makan Tuula. 
 
Vid världskonventet i Las Vegas valdes för första gången i historien en kvinna, Gudrun Yngvadottir från 
Island, till internationell president. Gudruns isländska slogan är ”THETTA REDDAST”. Det betyder att 
allting nog ordnar sig på ett eller annat sätt.” Ett problem må vara hur stort som helst så med hårt 
arbete, ett tillitsfullt sinne och samarbetets kraft ordnar sig sakerna nog.” 
 
PERIODENS TEMAN 
* Internationellt tema 2017-2020 We Serve – Me palvelemme – Vi hjälper 
* Inhemskt tema 2018-2021 Lions-Monta tapaa tehdä hyvää –Lions- Många sätt att göra gott 
* Vårt distrikts tema 2018-2019  Pidetään toisistamme huolta – Ta hand om varandra 
 
VIKTIGA LÄNKAR, EFTERSOM ÅRSBOKEN INTE PUBLICERAS 
Lions årsbok publiceras detta år som en kort bilaga i följande nummer av tidningen LION, varför det 
lönar sig att spara några länkar bland snabbvalen på hemdatorns uppgiftssidor. Dem kan man studera då 
någon regndag överraskar.  
- LION-tidningen utkommer i fyra pappersversioner i stället för tidigare sex på grund av minskningen av 
anslagen. 
 Tidningarna hittas på nätet under adress https://www.lions.fi/toiminta/lion-
lehti_kertoo_lionstoiminnasta/  
- Lions högkvarterets sidor på finska www.lionsclubs.org/FI  
- Adressen till högkvarterets MyLCI-register www.lionsclubs.org/FI och därifrån via den övre balken, 
punkten MyLCI 
- Finlands Lionsförbunds sidor www.lions.fi  
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- Finlands Lionsförbunds medlemsregister www.lions.fi/rekisteri  
- F-distriktets hemsidor http://e-district.org/sites/107f/ 
 
 
ORDKONSTIGHETER: LCI Forward och  GAT=GLT+GMT+GST 
LCI Forward betyder servicemodellen för vår internationella organisation, dvs. tyngdpunktsområdena 
för servicen under de fem följande åren. Dessa är hunger, syn, miljön och som nya diabetes och cancer 
i barndomen, icke att förglömma ungdomen. 
Hunger- och synfrågor sköts i vårt samhälle i stor utsträckning av den lagstadgade grundtryggheten. 
Miljöfrågorna kan vi själva påverka kraftigt.  
I de nya serviceutmaningarna, dvs. i diabetes och cancer i barndomen är det klokt att vända sig till 
diabetes- och cancerföreningarna på orten.  
En liten infosnutt: Diabetes har blivit det moderna samhällets tysta mördare, över 5 miljoner dör årligen 
i komplikationer förorsakade av diabetes. Det finns över 350 000 diabetiker i Finland och varje år får 
25 000 nya personer diagnosen.  
Som övre gräns för sockerkonsumtion rekommenderar WHO för män 8 och för kvinnor 6 teskedar i 
dygnet (jfr. en cocacolaflaska innehåller 9 teskedar socker och en chokladstång 8 teskedar!).  
Finländarna äter ändå numera 12 teskedar, dvs. 48 g socker i dygnet enligt en Finnravinto-undersökning. 
Den internationella Diabetesdagen firas 14.11., då man på de olika orterna kan göra saker tillsammans 
synligt. 
 
GAT=GLT+GMT+GST 
På distriktsnivå verkställs ovan nämnda verksamhetsmodell av distriktets funktionsgrupp GAT, vars 
ordförande är distriktsguvernören och de övriga medlemmarna är skolningsansvariga GLT (Juha 
Lahtinen), medlemsansvariga GMT (Veijo Hannonen) och ansvariga för serviceverksamheten GST (Timo 
Sysilampi). 
På klubbnivå verkställs allt detta redan men nu under lite olika rubriker. För servicemodellen ansvarar 
klubbens egna funktionsgrupp GAT med klubbens president som ordförande, GLT för skolningsärenden 
som 1. vicepresident, vilket försäkrar att följande periods aktörer blir skolade, för medlemsärenden 
ansvarar klubbens medlemsledare GMT t.ex. medlems- och stadgekommitténs ordförande och som 
serviceledare GST kunde past presidenten eller klubbens aktivitetskommittés ordförande fungera. 
Beträffande dessa finns uppgifter och verktygsback på t.ex. följande sidor: 
- https://www.lions.fi/jasenille/global_action_team_-toimintamalli_gat/ finns på Lionsförbundets sidor 
och 
- http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/structure.php via vilka man väljer klubbens 
funktionärer. Webbplatsen hittas på LCI:s finskspråkiga sidor. 
 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
Distriktsstyrelsens sammansättning och kommittéerna och deras ordföranden hittar man i den 
verksamhetsplan som skickas ut tillsammans med distriktets verksamhetsplan. 
 
DG är Anna-Liisa (Annukka) Laurila (LC Kauhajoki/Katrilli), IPDG Jaakko Passinnen (LC Nurmo/Lakeus), 
1VDG Thorolf Westerlund (LC Närpes), 2VDG Raimo Sillanpää (LC Vaasa/Meri), distriktssekreterare CS 
Markku Ojala (LC Isojoki) och kassör CT Leo Korpi-Halkola (LC Kauhajoki). För samtliga fungerar e-
posten med adress förnamn.efternamn@lions.fi. 
 
DG, 1VDG och 2VDG besöker alla distriktets klubbar. Du hittar deras klubbkvällar och tidtabeller på 
distriktets nätsidor. Man kan kalla dem även till andra klubbtillfällen. 
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Distriktsstyrelsen höll ett informationstillfälle och ett tillfälle för att bekanta sig med varandra 
fredagen 27.7.2018 på Sanssinkartano i Kauhajoki. På plats var entusiastiska och energiska lions och 
partners. 
 
Distriktsstyrelsens första möte hålls fredagen 7.9.2018 på Sanssinkartano i Kauhajoki. Vid detta möte 
behandlas de verksamhetsplaner som zon- och kommittéordförandena har uppgjort. Kauhajoki 
stadsdirektör Linda Leinonen och Lionsförbundets viceordförande Aarne Kivioja framför sina hälsningar 
vid mötet. Sanssinkartano presenteras av lion Taija Hakola. Partners bekantar sig med 
Riksdagssalsmuséet och Veteranernas traditionshus under ledning av lion kommundirektör Heikki Taimi.  
 
Distriktsstyrelsens övriga möten hålls 16.11.2018, 9.2.2019 och i Närpes 13.4.2019 i anslutning till 
årsmötet. Vi söker platser för mötena i november och februari. 
 
DISTRIKTETS NYA INDELNING I REGIONER OCH ZONER  
Den vid distriktets årsmöte godkända verksamhetsplanen skickas tillsammans med detta brev till 
kännedom till alla klubbar och som stöd för planeringen. Ur distriktets organisations synvinkel är den 
stora förändringen den nya indelningen i regioner och zoner, av vilken det finns karta och klubblistor i 
verksamhetsplanen. Regionordförandena valdes inte, utan zonordförandena är nu i nyckelställning som 
”Moders/fadersfigurer” aktiva tvåvägs informationsförmedlare för klubbarna och distriktsstyrelsen.  Ett 
skolningstillfälle ordnas för zonordförandena i samband med det första distriktsmötet kl. 17.00-18.15. 
Vid skolningstillfället berättar VD lion Raija Saarivirta-Kut också om klubbarnas busines förhållande till 
mervärdesomsättningsskatten. 
 
MEDLEMMARNA 
”Vem som helst kan delta i frivilligarbete men lions gör så mycket mera, den service som vi bidrar med 
stärker orter”, äger periodens 2018-2019 internationella president Gudrun Yngvadottir i sitt första brev 
till de kommande distriktsguvernörerna.  
 
I vår internationella organisation utförs detta arbete av över 1,4 miljoner medlemmar i över 200 länder i 
ca 47 000 klubbar. Vilken kraft det finns i oss! 
F-distriktet har en kollektiv styrka i och med att det för att göra arbetet för närvarande finns ca 1600 
medlemmar i  64 klubbar, av vilka  11 är kvinnoklubbar och fem gemensamma klubbar. I distriktet 
fungerar även en Leo-klubb i Vasa.  
 
Den naturliga avgången och medlemmar som har avgått uppgår i vårt distrikt till 120-130 i året. Om 
varje klubb tar in minst två nya medlemmar är situationen i skick för vår del. Det är skäl att ta väl hand 
om medlemmarna! 
 
LEIJONA-LOTTERNA OCH JULKORTEN 
Lionsverksamheten sker på tre nivåer: den internationella, den nationella, dvs. på den lokala nivån då 
det gäller Finland. I dessa deltar respektive klubb enligt övervägande och bärförmåga. 
Ungdomslotterna och julkorten är de enda aktiviteterna till förmån för unga som sker nationellt och 
jag hoppas därför verkligen, att vi i år inte returnerar en enda Leijona-lott! Av försäljningen av julkort 
kommer 50% till klubben, vilket utgör ett utmärkt tillfälle att förkovra klubbens administrationskonto, 
såvida korten tillfaller er själva. 
 
DISTRIKTSTIDNINGEN OCH DISTRIKTETS HEMSIDOR  
Distriktstidningen levereras som nätversion och i ett tryckt exemplar. Man kan skicka material om 
händelser och verksamheten till tidningens redaktionschef Raimo Sillanpää under adress 



raimo.sillanpaa@lions.fi . Redaktionen förbehåller sig rätten att korta inläggen, en bild säger ofta mera 
än tusen ord! Den bästa historien i tidningen premieras på våren 2019. Klubbarna kan sälja annonser till 
tidningen. Raimo har annonsavtal. 
 
Distriktets hemsidor hittas under adress http://e-district.org/sites/107f/ och de uppdateras vartefter saker 
finns att informera om. 
 
FREDSAFFISCHTÄVLINGEN 
Jag uppmuntrar klubbarna att beställa ett fredsaffischpaket av LCI för unga i åldern 11-13 år via 
adressen 
https://www.lionsverkkokauppa.fi/epages/LC.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/LC/Categories/Rauhanjuliste
kilpailu    och att komma överens med en lämplig skolklass om att delta i den 31. fredsaffischtävlingen 
under rubriken ”VÄNLIGA GÄRNINGAR ÄR VIKTIGA”. Sista dagen för beställning av paketen är 
1.10.2018 och sista inlämningsdag för arbetena till distriktsguvernören är 31.10.2018. De tre främsta 
premieras. Ett paket/skolklass eller grupp. Svenskspråkigt fredsaffischtävlingspaket finns pä samma 
sidor. Ett tävlingspaket per skola eller barngrupp. Beställningen går ut 1.10.2018 och den sista dagen att 
sända in affischer åt distriktsguvernören är 31.10.2018. De tre bästa skall belönas. 
 
LCIF, MELVIN JONES och ARS  samt ARS- och MJ-GALAN 
Om dessa saker informeras i nästa brev. 
 
DISTRIKTETS GOLFMÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2.9.2018 
Tävlingarna hålls på Kauhajoki Botnia Golfs bana söndagen 2.9.2018 med början kl. 10.00,  tidsstart med 
8 min. mellanrum 

Serier: Hcp 0-17,9 slagspel med handicap och hcp 18-36 poängbogey med handicap. Män: Gul tee, Damer: 

Röd tee, Bästa kvinna premieras. Som poängbogey i 2 personers lag, (Lagen anmäls på förhand) Avgifter: 50 

euro, inkl. soppan. Anmälning: Anmälningar senast lördag 1.9. kl. 14:00 till Nexgolf, till listan som finns 

på anmälningstavlan, per e-post botniagolf@botniagolf.fi eller per telefon (06)2324663. Starttider: På 
nätet på lördag 1.9. senast kl. 18.00.  

 
 
 

Det blev visst ett lite tungt läs- och uppgiftspaket!  
Såhär blir det när perioden sätter igång och distriktsguvernören är entusiastisk.  

I fortsättningen strävar jag till att alltid informera i slutet av månaden, så att uppgifterna hinner till 
klubbarnas månadsmöten. 

 
Vi tillönskar er alla en god och fartfylld serviceperiod 2018-2019 

Distriktsguvernörsparet  Annukka Laurila och maken Lauri 
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