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F-piiri/ Distrikt 

Distriktguvernörens bulletin 12/2020-2021 

Är det här allt? 

Människor berättar ibland hur hela deras liv i nödensstund har glimmat till som filmsnutt i deras ögon. Den 

känslan när man inte kan ändra något längre. Slutgiltigheten. Vi måste bara ange resultaten av omständigheterna 

och våra egna val. När jag skriver detta tar en liten liknande känsla över sinnet. Den treåriga resan slutar om en 

månad. Tiden har väckt mycket substans till liv. Kanske vänskap livet ut. Jag har fått förmånen att besöka alla 

klubbar i distriktet, få kommunicera på klubbfolkets modersmål och få besöka högkvarteret. Mest av allt har jag 

haft möjlighet att tjäna. Jag hade gärna gjort mycket mer, men jag tror att så här får det vara.  

Förbundets nyheter 

Finlands Lions Riksförbunds nya webbplats publiceras den 7 juni 2021  www.lions.fi. Årsmötet kommer att hållas 

virtuellt. Klubbsekreteraren anmäler deltagandet av klubbarnas röstberättigade årsmötesdelegater, inklusive 

PDG:, Dg;n,och IPDG;n med vilka deltagande har överenskommits. Här är en länk att registrera dig på. Sista 

anmälningsdag är den 7 juni 2021. 

 

Det finska Lions-förbundets KiTeNet-projekt, från mobbning till hälsosam användning på nätet, fortskrider. 

Vägleda barn till ett hälsosamt självskydd på Internet och vägleda andra till online beteende som respekterar 

deras rättigheter, riktar sig till välgörande online beteende som identifierar brott, identifierar möjliga egenskaper 

hos digitalt beroende och stöder starkt kopplingen mellan barn och deras föräldrar. KiTeNet-webbinariet hölls 

den 20 maj 2021. Inspelningen hittar du här.  Seinäjoki Lions har arbetat med projektet i flera år. Redan nu har 

medlemmarna i klubbarna identifierat behovet, det har förekommit evenemang som öppnar upp ämnet och 

entusiasmen är påtaglig. Tack så mycket. 

 

Lions firar den nationella goda dagen varje år den 8 oktober. I samband med en god dag kommer Lions goda 

gärning eller årets välgörare och årets nationella välgörare att belönas. Lions och Lions klubbar har nu möjlighet 

att komma med förslag. Priset kan föreslås till en klubb eller ett individuellt Lions. Förslaget kan skickas till Lions 

förbundets kontor eller till  lions viestinta@lions senast 2 augusti. Förslaget ska innehålla namn och förslag som 

ska tilldelas, tillsammans med motiveringen, verksamhetens eller projektets namn, upphovsmännen, målgruppen, 

en beskrivning av verksamheten och dess effekter. 

Sista ansökningsdag för Lions Riksförbunds miljöpris är den 5 juni 2021.   Läs mer. 

Klubbesök 

Klubbbesöken har fortsatt. Tack LC Seinäjoki/Aalto, LC Lappfjärd-Lapväärtti, LC Kuortane, LC Lehtimäki och LC 

Töysä. 

Distriktets nyheter  

De tidigare distriktsguvernörerna möttes i Seinäjoki den 18 maj 2021. Debatten var livlig i olika frågor. Distrikts-

guvernören talade om aktuella frågor och den blivande distriktsguvernören Tapio Seppä-Lassila presenterade 

huvudpunkterna i sin handlingsplan, diskuterade värderingar, distriktsindelnings reformen, Seinäjoki Lions, Lions 

på torget den 14 augusti. leos, modellregler, vimpel ungdomsråd och slutlig rankning av bordsstativ. Ett förslag till 

beslut lämnades till distriktsstyrelsen om överlämnande av material som tillhör Arne Ritari till distrikt F.  

mailto:raimo.sillanpaa@lions.fi
http://vk2021.lions-piiri107a.fi/index.php/fi/ilmoittautuminen-kokoukseen
https://www.youtube.com/embed/Faoo-q7QPKQ
mailto:viestinta@lions
https://www.lions.fi/toiminta/tapahtumat/ymparistoteko_paikkakunnan_parhaaksi/ymparistopalkinto_2021_haettavissa/
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 MyLion/MyLCI-utbildning arrangerades för F-District-utbildning. Utbildningen omfattade även webbplatser för 

en internationell organisation, förbundet och distrikt samt användningen av förbundets medlemsregister.  Tack 

till dem som deltog. Här är  en länk till inspelningen. Här finns också en länk till inspelningen av 

sekreterarutbildning. 

Lions välgörenhetsstiftelse, LCIF  

I väst börjar pandemin lätta. Vaccinationerna har gått framåt och Finland ser fram emot den kommande 

sommaren. Så är det till exempel inte i Indien, där sjukhus och hela hälso- och sjukvårdssystemet har tyngts av 

Corona krisen, och tillgången på vård och förnödenheter har blivit blockerats. Därför har många drabbade inte 

fått behandling. Som ett resultat hoppas LCIF på riktade donationer så att indiska Lions kan hjälpa på sina orter 

under krisen. Information och donation är båda tjänster. Om tjänsten inte kan implementeras på ett säkert sätt 

på orten kan en donation till LCIF övervägas. Personligt eller gjord av klubben.  

Lions internationella organisation, LCI  

Från 25 juni till 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 är cirka 60 €.  Mer 

information finns . 

Kindness Matters Service Award. Att fira innovativ service har alltid varit en del av oss. Kindness Matters Service 

Award-programmet, som lanserades förra året, uppmärksammar lejon och leoklubbar som har utfört unik service 

inom ett område av vår globala servicedestination. Ansökningstiden är 1 juli till 31 oktober 2021.  Läs mer. 

Det var inte allt här ännu! 

Lyckligtvis, som en före detta distriktsguvernör som är på väg inledas, kommer jag att kunna fortsätta tjänsten som 

distriktsrådgivare och även hjälpa till med myLion, MyLCI och förbundets medlemsregister.  

 

Ett varmt tack till alla klubbar och klubbmedlemmar, distriktsstyrelsemedlemmar och utskottsordförande.  

 

Jag önskar nästa säsongs distriktsguvernör, Tapio Seppä-Lassila, lycka till. Jag har märkt att Tapio har bra 

utvecklingsidéer, en inspirerande och vänlig attityd och den rättvisa som alltid behövs. Jag önskar också den nya 

distriktsstyrelsen och utskottens ordförande lycka till och framgång.  

 

Ha en bra sommar och den bästa kommande säsongen för var och en av er. 

 

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

Tack. 

 
Osjälvisk service 

Hälsningar 
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