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F-piiri/ Distrikt 

Distriktsguvernörens bulletin 7/2020-2021 

Det är dags för tack och löften. 

En djup bugning till dig, Lions av distrikt F, och till er allesammans. Jag har stor respekt för klubbar och klubb-

medlemmar för att inte ge upp. På grund av den extraordinära situationen har lejon, bröder och lejon som inte 

bygger sina liv på informationsteknik, utan på att träffa människor, drabbats särskilt hårt. Gör saker tillsammans. 

Många klubbar har varit tvungna att ställa in händelser av ekonomisk betydelse med tungt hjärta. Det finns en 

önskan att hjälpa och en önskan att erkänna behovet av hjälp. Vet vi var vi behöver vår hjälp? Vet vi vilken hjälp vi 

kan erbjuda? Är vi tillräckligt beslutna att spela en ledande roll för att rädda världen? Inte hela världen, men en 

persons värld kan vi rädda. Skulle vi kunna väcka upp beslutsfattarna i samhället för att se att vi finns? Där 

behovet – där är lejonet. Hunger, syn, miljö, barncancer och diabetes. Diabetes, särskilt bland ungdomar och 

barn, behöver vår uppmärksamhet. Halva säsongen 2020–2021 ligger bakom oss. Det här kanske var den hårdare 

halvan. I skrivande stund har vaccinationer börjat i distrikt F. Till sommaren kommer majoriteten av befolkningen 

att ha fått möjlighet att ta vaccination.   

Grattis 

Lions Club International, en internationell organisation, har erkänt distriktsservicesamordnare vars distrikt var 

bland de 10 distrikten i deras valkrets. Inrenationella Presidentens pris 2020, baserat på klubbrapportering, har 

tilldelats Timo Sysilampi, serviceledaren för F-District 2019–2020. Grattis för utmärkelsen.  

Lions-galan 

Lions gala hålls i Lapua den 16 april 2021. Det finns fortfarande tid att ansöka om riddarskap från Arne Riddare 

stiftelsen. Ansökan ska lämnas in senast 15 mars 2021. Mer information Jarmo Hietala. Ytterligare information ger 

Matti Vaarasto för ansökan om ett Melvin Jones medlemskap senast den 30 januari 2021. Mer detaljerad 

information om firandet kommer att publiceras senare.  

Välkommen 

LC Kauhajoki/Katrilli Anne Koivuporras, LC Peräseinäjoki Tomi Mäki.  

Klubbesöken 

Klubbesöken har fortsatt omsorgsfullt. Tack LC Vaasa-Vasa. 

Distriktets nyheter 

Ungdomsutbytet för sommaren 2021 har skjutits upp med ett år. Sökande som är antagna till ungdomsutbytet 

sommaren 2020 kan skjuta upp sitt deltagande i utbytet till sommaren 2022. Lionsklubbar planerar även barnens 

lejonskidåkningsevenemang. Medaljerna som kan köpas på Lions.fi. Det maskerbjudande som skickats till 

klubbarna gäller till och med 31 januari 2021. Masker är individuellt förpackade och mycket prisvärda för oss. 

Klubbmotioner till Finlands Lions Förbund måste finnas på förbundets kontor den 15 januari 2021 kl 16:00.  

Ett varmt tack till alla medlemmar som har svarat på frågeformuläret. Resultatet av undersökningen, som delvis 

baseras på en medlemsundersökning, kommer att erhållas under januari. Den kan användas för att utveckla 

verksamheten i F-distriktet och Finlands Lions förbund i rätt riktning. Rapporteringen av aktiviteter till MyLion har 

framskridit väl. Färre än 20 klubbar har ännu inte fyllt i sina uppgifter. Jag räknar med att målet ska nås. 
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F-piiri/ Distrikt 

Hur LCIF-donationer hjälper ?  

Donationer till vår organisations stiftelse, LCIF, hjälper oss att uppnå mer resultat i servicen än vi kan enskilt. 

Alla donationer går oavkortat till stöd.  

Sedan 1968 har nästan 1 miljard euro anslagits till biståndsplatser, 9,1 miljoner kataraktoperationer, Lions 

Quest har genomförts i mer än 105 länder, 116 miljoner euro i katastrofhjälp, mer än 100 miljoner barn har 

vaccinerats mot mässling.  

Under det sista verksamhetsåret beviljade LCIF nästan 35 miljoner euro i bidrag. 12,4 miljoner dollar för att 

spara och upprätthålla visionen. Lions Quest för att stödja elevernas färdigheter i att motstå droger och alkohol, 

samt stödja positivt beteende och förhindra mobbning på 3,5 miljoner euro. 2,0 miljoner euro för diabetes. 4,1 

miljoner euro för att hjälpa offer för naturkatastrofer. Nästan 13 miljoner euro har anslagits och skydd av miljön 

har anslagits för att stödja de humanitära initiativen av lejon, barncancer, underlättande av hunger. 

Klubbmedlemmars uppskattning 

Om vi kan urskilja kraften i att arbeta tillsammans, är det den bästa belöning vi kan få för denna livslånga hobby. 

Dessutom behöver var och en av oss medkänsla, acceptans och tillhörighet.  Beröm också. Vi måste också 

respektera attityden hos dem som inte vill ha någon självuppskattning. Därför måste alla belöningar inkludera 

äkthet. "Ära åt den som äran tillhör."  Finlands Lions Förbund har skapat denna blankett för att ansöka om 

meritmärken. Vänligen skicka ansökan till undertecknad senast den 28 februari 2021. Jag ger dig gärna mer 

information. 

Vollentärarbeten 

Vapaaehtoistyö.fi genomförde en undersökning om volontärarbete under sommaren 2020.  Ungefär 40% av de 

tillfrågade började volontärarbete under coronavirusepidemin. Under exceptionella omständigheter inspirerades 

volontärarbete av bland annat en önskan att hjälpa, omsorg om riskgrupper, pliktkänsla och meningsfullt arbete 

som tillhandahålls av uppgifter. Detta ger oss förtroende för att vi kommer att hitta nya medlemmar.  

Löften 

I mitt första distriktsguvernörs tillkännagivande i början av juli lovade jag er allt möjligt. Resten av säsongen kan jag 

bara lova att jag ska göra mitt bästa. Medveten om mina begränsningar. Medveten om våra medmänniskor som har 

gått igenom mycket. Okunnig om vad morgondagen kommer att medföra. Vi har ett uppdrag: "Hjälp era 

medmänniskor i deras prövningar: de sörjande behöver er medkänsla, de svaga och kämpar för ert stöd." 

Låt oss vara försiktiga och vaccinera oss. Men låt oss leva. 

Gott Nytt År. 

Jag är tillgänglig för dig 24/7, alltså alltid. Här nedan mina kontaktuppgifter. 

Tack 

 

Osjälvisk Service 

Hälsningar 
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