
 

  
 
 
 
 
 
”En förändring kan inte åstadkommas från utsidan. 

Det lönar sig att hålla sakerna enkla. 
Människorna är mera annorlunda än man tror. 
Utgången för inlärandet är att söka möjligheter, inte hot.”  
 

Henrik Dettmann, basketbollens chefstränare i sin 
60-årsintervju 5.4.2018 

 
Distriktsguvernörens brev 2 / 2018-2019 i 
oktober  

 
Ärade lions, partners och leos! 

Hösten har kommit, vi har upplevt de första frostnätterna och naturen har klätt sig i praktfulla 
höstfärger. En enorm värmebölja störde höstens framskridande men v ihåller på att närma oss 
väntan på vintern. 

Perioden har kommit väl igång och guvernörsteamet har påbörjat sina klubbesök. Själv har jag 
hunnit besöka nio klubbar. Det är härligt att märka hur många sätt att göra gott som finns i vårt 
distrikt. 

Här några anteckningar från mina klubbesök senaste fredag: 

”Fredag kväll –det fjärde klubbesöket inom en vecka skall just börja. Allt känns bra då vi svänger in med bilen på gården 
vid Töysä ungdomsföreningshus. Då jag öppnar bildörren hörs en glad röst ”Välkommen till Töysä! ”. En man rusar förbi 
med sin portfölj. 
 
Och inne en grupp gladlynta män som under Kyöstis ledning kramar så att revbenen går ihop. Hur många kramar per 
dag var det nu som enligt en undersökning får människan att må bra funderade jag. Nå, här håller man åtminstone inte 
igen med kramar. Man får säkert tillräckligt många. Jag känner hur ackumulatorn börjar gnista. 
 
Mötet förlöper smidigt utan att krusa alltför mycket, men man håller sig strikt till ärendet. 
Som presidentens fasta tjänstetecken är en lionask som broder Haapanen med skickliga händer i tiden har täljt med kniv 
Jag öppnar asken försiktigt – lockets lejonstaty brakar ner på bordet. På insidan av locket finns texten: 
 

 VAR ARTIG 

 HÄLSA (det finns ingenting trevligare än en vänlig hälsning) 

 LE (en arg blick kräver användning av 72muskler, ett leende bara 14) 

 TILLTALA MED NAMN (eget namn är som ljuvligaste musik) 

 VAR VÄNLIG OCH FRIKOSTIG (om du vill ha en vän, var en vän) 

 VAR INTRESSERAD AV DIN NÄRMASTE (du gillar nästan allt om du bara vill) 

 VAR FRIKOSTIG MED TACK (var försiktig med klander) 

 BEAKTA DE ANDRAS SYNPUKTER (ärendena har tre sidor, din, min och den rätta) 

 BETJÄNA FRIKOSTIGT 

 ETT GOTT SINNE FÖR HUMOR KRÖNER ALLT 

 
Och just såhär mycket eller litet krävs för att det åter skall börja kännas mänskligt.  
Pojkarna visste knappast om att de gjorde någonting märkvärdigt.  Var och en var på sitt eget sätt riktiga människor.” 

Finlands Lionsförbund rf, distrikt 107-F    
Södra Österbotten och Österbotten 

LIONS nyheter från 

F-distriktet 

Verksamhetsår 2018-2019 
Tiedote löytyy myös piirin sivuilta osoitteesta  http://e-district.org/sites/107f/ 



”FÖRNYA DIG ELLER FÖRTVINA” Sixten Korkman, som är emeritus professor i nationalekonomi och 
ekonomisk opinionsbildare konstaterade att uttrycket betyder alla aktörer.  
Vår internationella president Gudrun uttryckte det samma med lite andra ord i ledarartikeln 
”Utmaningen är nya dimensioner”: i LION-tidningen 4/18: ”Att vara en Lion betyder inte att samma 
sak upprepas från år till år i traditionens namn.  Vi måste våga stiga ut några steg från vår egen 
bekvämlighetszon”.  I min egen verksamhetsplan till distriktet använde jag mig av Katten Gustafs 
yttrande ”Det är förbluffande vad man klarar av då man inte känner till sina gränser. ” 
 
Guvernörsteamets klubbesökslistor hittas på distriktets sidor under adress: http://e-
district.org/sites/107f/index.php  
 
Distriktsstyrelsens möten: 
2. Distriktsstyrelsen fredag 16.11.2018 kl. 12.00 Veljekset Keskinen Oy, OnnenTie 7, 63610 Tuuri. 
3. Distriktsstyrelsen lördag 9.2.2019 kl. 12.00 Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki 
4. Distriktsstyrelsen före distriktsmötet lördag 13.4.2019 i Närpes. 
 
Medlemssituationen: I början av oktober hade distriktet 1614 medlemmar. Antalet klubbar uppgår 
till 64 och av dessa är 11 kvinnoklubbar. I Finland uppgick medlemsantalet till 21928. MyLCI-
anmälningar gjordes i vårt distrikt rörande medlemmar och aktiviteter endast från 42 klubbar av 64, 
vilket hör till de sämsta resultaten i hela landet. Distriktsgränsen på 1250 medlemmar underskrids 
nu i Finland av fem distrikt (B, H, I, L, O), varför det är skäl att bereda sig på en ny distriktsindelning i 
framtiden, om inte en kännbar tillväxt sker i medlemsantalen. 
 
Lions Quest: Tack vare den aktiva Marika Haapanen känner vi till följande skolningar: 
- Tränarna i motionsföreningarna vid Kuortane idrottsinstitut via Röda Fjädern medel 8.2.2019 (4h) 
och 14.2.2019 (4h), - Grundkurs för pedagoger i Seinäjoki 21.-22.3.2019, - Svenskspråkig grundkurs 
på våren 2019 
 
RLLI-kurs i ledarskap: 
LCI håller en tudelad regional ledarskapskurs i Helsingfors, Finland 19.-20.1.2019 och 23.-24.2.2019 
vid Hotell Haaga. LCI betalar inkvarteringen, måltiderna och kursen. Deltagaravgiften torde vara 240 
euro. Fyra deltagare från vårt distrikt kan delta vid institutet. Noggrannare uppgifter kommer först i 
november. 
 
LCIF 1968-2018 firar sin 50 åriga verksamhet, under vilken tid den har gett över en miljard USD till 
humanitära ändamål, nödhjälp, stöd av ungdomen och skydd av synen. Melvin Jones -
medlemskapet 1000 USD/medlem täcker 75% av stiftelsens inkomster. Det finns många sätt att 
från fonden donera medel i små eller större rater eller t.o.m. att som månadsdonator förkovra en 
vald klubbs konto. Personer som har fyllt jämna år kan t.ex. donera de insamlade gåvomedlen till 
stiftelsen. 
I vårt distrikt har mig veterligen en klubb, LC Kauhajoki/Katrilli, betalat två Melvin Jones –
medlemskap under perioden. 
Uppgifter om stiftelsen under adress: http://www.lcif.org/FI/support-our-work/melvin-jones-
fellowship.php  
 
ARS- och Melvin Jones -gala hålls lördagen 23.3.2019, platsen är fortfarande öppen. 
 
Lions-lotter och julkorten utgör de enda nationella aktiviteterna till förmån för ungdomen. Jag 
hoppas att inte en enda lott behöver returneras. Av julkorten returneras 50% på klubbens 
administrationskonto. 
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Fredsaffischtävlingen: ”Vänliga gärningar är viktiga” Tävlingsbidragens returneringstidtabell har 
ändrat i och med att höstledigheten har trasslat till färdigställandet av arbetena. Arbetena kan 
returneras till distriktsstyrelsens möte senast 16.11.2018. 
 
LION-tidningens nyaste nummer 5/18 har utkommit 18.10.2018 i nätversion och hittas under 
adress www.lions.fi/lionlehti. 

 
F-distriktets egna nättidning har också publicerats och hittas under adress http://e-
district.org/sites/107f/  
 
PCC Heikki Hemmilä gjorde år 2015 en hela landet täckande undersökning om lions´service- och 
medelsinsamlingsaktiviteter och resultaten, dvs. Hemmiläs Aktivitetsbank hittas nu på distriktets 
sidor under adresserna:  
http://e-district.org/userfiles/241/file/Parhaat%20palveluaktiviteetit.pdf och 
http://e-district.org/userfiles/241/file/Varainker%C3%A4ysaktiviteetteja.pdf. Du kan ju titta efter 
om du hittar någon som inspirerar. 
 
Andra viktiga länkar på vår organisations sidor varifrån man kan tillfredsställa även en krävande 
kunskapstörst:  
-LION-tidningen utkommer i fyra pappersversioner och två nätversioner i stället för tidigare sex på 
grund av att resurserna har krympt. Tidningarna hittas på nätet under adressen 
www.lions.fi/lionlehti. 
- 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  
- Finlands Lionsförbunds medlemsregister www.lions.fi/rekisteri  
-F-distriktets hemsidor http://e-district.org/sites/107f/, där man hittar allt material som berör 
distriktet, från protokoll till hederstecken 
 
Hederstecken och ihågkomster: I vårt distrikt firar 15 klubbar fulla tio eller fem år under denna 
verksamhetsperiod. LC Kristinestad-Kristiinankaupunki och LC Vaasa-Vasa, som hör till Finlands 
äldsta klubbar, firar 65 år och på våren även LC Närpes. Finlands andra kvinnoklubb LC 
Seinäjoki/Aalto firar 30-årsjubileum i januari. Vi har inte alltför många sätt att komma ihåg våra 
medlemmar för flitigt och strävsamt arbete, så låt oss ens ge dem hederstecken. Åtminstone alla 
lionismens föregångare som arbetat i 30, 40, 50 och 60 år kan klubbarna ihågkomma med 
medlemmens förtjänstmedalj. Det finns även andra, så skrid nu fort till verket och låt sekreterarna 
granska medlemskåren beträffande de som har medverkat i över 30 år samt övriga förtjänta 
medlemmar. 

Låt oss koma ihåg följande: Beröm, Tacka och Sporra 
Med hösthälsningar och en önskan om imponerande aktiviteter 

Distriktsguvernör Annukka Laurila och partner Lauri 
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