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F-piiri/ Distrikt 

Distriktguvernörens bulletin 11/2020-2021 

Respekt 

Någon gång har vi säkert hört talas om Grimms sagor eller Sakari Topelius redogörelse för den gamle farfar och 

familjen som han tillhörde. Förutom den gamle mannen fanns i familjen små barn och deras föräldrar. Den äldre 

personens händer darrade, av vilket skäl han spillde soppa på sitt bröst när han åt. Så de satte en servett runt 

hans hals. Och när det inte heller hjälpte, satte de ett tråg på gubben, som på smågrisar. Morfar satt ensam i sitt 

eget hörn och grät tyst så att ingen kunde se hans tårar.  

En dag snidade en fyraårig pojke en träbit. På pappas fråga om varför han gjorde åt en träbit fanns det ett säkert 

svar: tråg, när du och mamma blir gamla, ska jag sätta dig i ett hörn för att äta ur tråget som morfar gör nu.  

Detta fick pojkens föräldrar att bli medveten om verkligheten. Morfars händer skakade fortfarande, men 

attityderna hade förändrats, han fick sin plats vid bordet och genomförde middagar på sina egna villkor. 

Förbundet 

Finlands Lions-förbunds årsmöte hålles virtuellt på nätet den 12.6.2021. Kandidater både för internationella och 

förbundets ledning är presenterade på F-distriktets webbsida. Alla kan delta och följa med i paneldiskussionen.  

förbundets ordförande- och viceordförandekandidat 25.5.2021 klo 18.00-19.00. anmälan webbnariet. Kandidater 

som Internationella ledare 26.5.2021 kl 18.00–19.00. anmälan webbnariet. 

Välkommen 

LC Kauhajoki/Aro Pekka Uusi-Kyyny ja LC Kuortane Jussi Ala-Honkola. 

Klubbesöken 

Trots allt har klubbesöken fortsatt. Tack LC Soini och LC Kristinestad. Jag är mycket tacksam över att ha kunnat 

besöka alla klubbar i F distriktet. Tack för din gästfrihet till alla individuellt och till alla tillsammans. Med den 

framtida internationella presidentens ord, ställ en fråga – det räcker. 

Distriktets nyheter  

Distriktets årsmöte hölls i Lappo den 17 april 2021. I mötet kunde man också delta på distans. 16 ljus släcktes till 

minne av medlemmarna i klubbarna som hade avlidit. I mötet deltog i videosändning den tillträdande 

internationella presidenten Douglas X. Alexander, samt förbundsordförande Matti Reijonen och i direktsändning 

vice ordförande Sanna Mustonen. Tapio Seppä-Lassila LC Lapua, 1: e vice distriktsguvernör Matti Kärnä LC 

Ylistaro och Markku Ojala LC Isojoki (Storå) valdes till 2:a distriktsguvernör. Lycka till för de valda.  

Jag har fått ovärderlig hjälp av tidigare distriktsguvernörer. Tack så mycket. Det är en hederssak för mig att vara 

på samma sätt om det behövs för att hjälpa och stödja.  

Mötesbandningen finns här. Också F-Lions tidningen har notiser från mötet 

Som Österbottens Lions valdes Mauno Laakso LC Alajärvi/Järviseutu. Distriktsguvernören förordade Melvin Jones 

medlemskap för Pirkko Lakso LC Kauhava/Ilmatar ja Martti Koivumäki LC Ilmajoki/Ilkka. Stora gratulationer.          

Alla utmärkelser finns här.  

mailto:raimo.sillanpaa@lions.fi
http://e-district.org/sites/107f/index.php
https://attendee.gotowebinar.com/register/3379858475858708493
https://attendee.gotowebinar.com/register/1279591155690369805
https://www.youtube.com/watch?v=b6JgUc-HEX0
http://e-district.org/sites/107f/page-7.php
http://e-district.org/userfiles/241/file/107%20F%20piirikokous%2017_4_2021%20-%20palkitsemiset.pdf
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F-piiri/ Distrikt 

Presidentutbildning (22 april), sekreterarutbildning (29 april) och kassörsutbildning (29.4.) har anordnats för F-

distriktsutbildning. Tack för arrangemangen och för deltagandet. Vi har fortfarande den 6.5 framför oss. 

MyLion/MyLCI och zonordförandesutbildning öppen för alla. Anmälningar i förväg för Juha Lahtinen här.  

Du kan också anmäla dig till utbildningsevenemang den 6 maj. från 17:45. Du kan komma åt MyLion/MyLCI-

utbildning här för zonordförandeutbildning. 

Lions Förbund kommer också att anordna ett utbildningsprogram  för region och zonordföranden den 18 maj kl. 

18.00–19.30 för säsongen 2021–22,där vem som helst medverka. Anmälan till webbnariet.  

Fredsaffischpaket kan nu beställas från webbutiken. Temat för fredsaffischtävlingen 2021-22 är "Vi är alla 

sammankopplade".  Kommer att kunna närma sig skolan och hobbygruppen redan i vår, så att tävlingen kan 

beaktas i höstplanerna. Klubbens segrade alster kommer att skickas till distriktsguvernören i mitten av november. 

Tilläggsuppgifter ger Aune Vanhanen. 

District Excellence Award. Jag tror varmt att ni kommer att ansöka om en excellensutmärkelse för er klubb om 

kriterierna uppfylls. Kriterier finns säkert!  Material här. Vi har tid fram till den 31 augusti 2021 på oss, men nu är 

det ett bra tillfälle att fylla i formuläret och sända det tillbaka till mig. 

Lionsvälgörenhets fond, LCIF  

Det globala kampanjresultatet 100 översteg just 200 miljoner, Europa 20,6 miljoner. Distrikt F har klarat sig hyfsat 

bra. Det finns redan 140 privata finska givare från hela kampanjperioden. Några från distrikt F. LCIF-dagen firas 

den 22 maj 2021. Materialet som är avsett för klubbar är tryckt. Arrangemang och distribution av material mer 

info av Matti Vaarasto.    Ladda ner mall för pressmeddelande här. 

Lions internationella organisation, LCI  

Från 25–29 juni 2021 kommer alla lejon i världen att vara praktiskt taget välkomna till det internationella 

årsmötet i Montreal. Mötet kommer att tolkas samtidigt på finska. Inträdesavgiften var den 31/3. nu ca 60 €. Info.  

Lions hjälper 

I modern tid stöter vi till exempel på banktjänster liksom farfar var tvungen att gå igenom i den första berättelsen. 

De äldre är andra klassens medborgare som tyvärr drabbas av banktjänster, tvingas att köa på banker eller be om 

hjälp med onlinetjänster. Vi Lions kan vara den värnare med insikt man kan lita på med bankärenden eller andra 

online-frågor. Oavsett om det är en gammal person eller någon annan som behöver hjälp.  

 

Ha en bra sommar. 

 

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

Tack. 

 
Osjälvisk service  

Hälsningar 
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