
 

  
 
 
 
 

   

    
 

Distriktsguvernörens brev 4 / 2018 – 2019 december 
 
Jag skriver meddelandet på Finlands 101 självständighetsdag. 
Ljusen glimmar i fönstren och snöhättan har klätt naturen i en vit festdräkt. I köksfönstret ser jag vår 
blåvita flagga vaja i flaggstången.  
 
Jag känner djup tacksamhet och högaktning för gångna generationer, av vilkas arbetsresultat vi nu får 
njuta i ett fritt land. Generationerna har utfört ett tungt arbete för att skapa välstånd i vårt land. Låt oss 
sörja för att vi bemöter åldringar respektfullt även då de är hjälplösa och behöver medmänniskornas 
omsorg under sina sista levnadsår. Det har vi verkligen råd med. 
 
Fastän jag själv är född efter krigen 
kommer jag ihåg att mina föräldrar alltid 
firade självständighetsdagen som en stor 
fest genom att på gammalt sätt tända ett 
ljus i varje fönster på kvällen klockan sex. 
Både min far och min mor förlorade sin 
egen bror i kriget. Det lade alltid ett mörkt 
sorgeband på stämningen. 
 
För 78 år sedan upphörde vinterkriget i 
mars. Jag citerar här slutligen vår 
försvarsmakts överbefälhavare marskalk 
Mannerheims ord till sina soldater efter en fred som kändes bitter. Dagordern är daterad 14.3.1945: 
 
” Ni ville inte ha krig.   
Ni älskade fred, arbete och utveckling,  
men ni tvingades till strid,  
där ni har gjort stordåd,  
gärningar som under århundraden kommer att glänsa på historiens blad.” 
 
Och nu övergår jag till andra ärenden.  
Distriktsstyrelsen höll sitt möte 16.11.2018 i Alavo. Tack till LC Alavus/Kuulattaret för arrangemangen. 
 
På bilden DG och de premierade medlemmarna i Finlands tredje klubb LC Kristinestad-Kristiinankaupunki 
vid 65-årsfesten 10 november. På bilden fattas med Melvin Jones –medlemskapet premierade Alf 
Fröberg. 
 
 
Som gaffelbitar, nyheter och händelser i distriktet, förbundet och inom den internationella 
organisationen: 
 

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

Nyheter från LIONS F-distrikt 
Verksamhetsår 2018-2019 distriktets sidor http://e-
district.org/sites/107f/ 

 
Tiedote löytyy myös piirin sivuilta 



 
Fredsaffischtävlingen ”Goda arbeten är viktiga” 
Till distriktets tävling skickades 10 arbeten. Distriktsstyrelsen valde vid sitt möte 16.11.2018 till vinnande 
arbete Sonja Mäki-Latvalas arbete, som har skickats till den riksomfattande tävlingen. det delade andra 
priset gick till Varpu Widgren och Gustaf Eklund. Sonjas pris är 100 euro och Varpus och Gustafs 75 euro. 
Onnittelut voittajille. 

 

     
1. Sonja Mäki-Latvala 2. Varpu Widgren 2. Gustaf Eklund 
LC Ilmajoki/Viljat LC Ylistaro  LC Nurmo/Valakiat 

 
Röda Fjädern pengar fördelades 
Vid guvernörsrådets möte i Tammerfors 1 december utdelades ca 70.000 euro Röda Fjädern pengar. 
Ansökningar hade inkommit över etthundra till den sammanlagda summan över 200.000 euro. Från vårt 
distrikt erhöll LC Seinäjoki/Aalto 2000 euro och LC Laihia/Helmi 1000 euro. 
 
Klubbarna har förmodligen fått ett flertal brev rörande försäljningen av Lions-huset, i vilka man ber 
klubbarna kräva sammankallande av ett extraordinarie förbundsmöte. Jag har som distriktsguvernör 
skickat ett meddelande om ärendet till alla klubbar. Meddelandet hittas också på distriktets sidor under 
namnet Distriktsguvernörens meddelande 3. Som distriktsguvernör litar jag på klubbarnas eget omdöme 
i ärendet. 
 
Medlemssituationen:  
-I början av perioden hade distriktet 1.626 medlemmar och i dagens läge 1.608, dvs. en minskning om 18 
medlemmar. Jag känner ändå till några klubbar som inte ännu har märkt i nya medlemmar i registret. Ett 
två månaders dröjsmål kan ännu godkännas.  
Till min förvåning har två klubbar inte anmält medlemsuppgifter överhuvudtaget under denna period. 
Klubbarna är: LC Alajärvi/Järviseutu, LC Jalasjärvi. Ärendet i skick snabbt!! 
- I Finland fanns i början av perioden 22.120 medlemmar och idag 21.887, dvs. minskningen uppgår till 
sammanlagt 233.  
 
MyLCI-anmälningar i distriktet  
har beträffande aktiviteter gjorts av 43 klubbar av 64, dvs. 67%. I fråga om medlemskap är situationen 
ljusare. 87,5 % av klubbarna har gjort en medlemsanmälan.  
 
Till Haku Päällä -hedersgallerian, 
 dvs. om klubbens medlemsantal har ökat med minst två medlemmar, har från F-distriktet kvalificerat 
sig: LC Alavus/Salmi, LC Seinäjoki/Aalto och LC Vaasa/Meri. I Gallerian finns sammanlagt 41 klubbar i 
början av december månad. 
Ni kommer väl ihåg att om varje klubb skaffar två nya medlemmar under verksamhetsåret så är 
situationen inom vårt distrikt strålande. 
 
Distriktsstyrelsens möten hålls enligt följande 



 3. mötet arrangeras lördagen 9.2.2019 kl. 12.00 i Seinäjoki, Hotell Sorsanpesä, ansvarsklubb LC 
Seinäjoki/Aalto. 
4. mötet arrangeras 13.4.2019 i Närpes, ansvarsklubb LC Närpes. 
 
Distriktets årsmöte 2019 
hålls i Närpes 13.4.2019, arbetsgruppen som bereder ärendet har valts. 
Vasa, med ansvarsklubben LC Vaasa/Meri, har lovat stå värd för distriktsmötesplatsen år 2020. 
 
Skolning: 
-RLLI-skolning: LCI håller en tvådelad regional kurs i ledarskapsskolning i Helsingfors 19.-20.1.2019 och 
23.-24.2.2019 vid Hotell Haaga. LCI betalar övernattningen, måltiderna och kursen. Deltagaravgiften är 
240 euro. Från vårt distrikt kan fyra personer delta i kursen. Ansökningstiden är 1.11. -20.12.2018. 
Noggrannare uppgifter och en ansökningsblankett finns på Lionsförbundets sidor under adress. 
https://www.lions.fi/jasenille/koulutus/rlli/ Obs: endast en har från distriktet sökt till skolningen! 
-Lions Quest skolning: Tränarna för motionsklubbarna vid Kuortaneen Liikuntaopisto via Röda Fjädern 
pengar 8.2.2019 (4h) och 14.2.2019 (4h), Grundkurs för fostrare i Seinäjoki 21.-22.3.2019 och den 
svenskspråkig grundkurs under våren 2019 om deltagare anmäler sig. 
-Kommunikationsskolning 9.3.2019 i Lappo (preliminärt förslag). 
 
Kandidaterna till F-distriktets distriktsguvernörs samt 1 och 2 vicedistriktsguvernörs uppgifter och 
klubbmotioner för perioden 2019-2020: Klubbarnas understödsintyg och kandidaternas samtycke och 
klubbmotioner till distriktet bör inlämnas till distriktsguvernören senast 15.1.2019. 
 
Ordföranden och viceordföranden för Lionsförbundet och MD 107 för följande period väljs vid 
förbundets årsmöte i Kalajoki 7.-9-6-2019 på basen av klubbarnas framförda valbara kandidater. 
Kandidaternas understödsintyg med samtycke samt klubbmotionerna bör skriftligen tillställas 
förbundets styrelse till förbundets byrå senast 15.1.2019 under adress Finlands Lionsförbund, 
Kyrkobyvägen 10, 00700 Helsingfors.  
 
ARS-Melvin Jones -gala hålls lördagen 23.3.2019 i Vasa, arrangörer distriktet och LC Vaasa/Meri. 
 
Det börjar vara bråttom med Ungdomsutbytesansökningarna. Distriktets ungdomsutbytesombudsman 
Harri Peltonen har skickat ett brev i ärendet till alla klubbar. Under förra perioden skickade distriktet 11 
personer ut i världen på utbyte. Ansökningar till Harri senast 15.12.2018. Harris mejladress är 
harri.peltonen@lions.fi . 
 
Leijonasanomats sista nummer för året publiceras i slutet av månaden som nätversion i pdf-format. 
Sista dagen för inlämnande av materialet åt Raimo Sillanpää är 15.12.2018.  Av de reklamintäkter som 
anskaffats för distriktstidningen får klubben hälften och distriktet hälften. 
 
Österbottens Lion ansökningarna senast 15.1.2019 åt IPDG Jaakko Passinen. Villkoren för utmärkelsen 
finns på distriktets sidor. 
 
Guvernörs – Jussi är bortrövad från LC Överrmark-Ytttermark. Bortrövandet utfördes av LC Närpes 
9.10.2018. 
 
Distriktets tävlingar och turneringar arrangeras enligt följande: 
1. Distriktets volleybollturnering arrangeras i Peräseinäjoki, Ritola-hallen 16.2.2019, arrangör LC 
Peräseinäjoki. 
2. Distriktets pilktävling arrangeras lördagen 16.3.2019 kl. 10.00 i Storkyro vid sjön vid Kalliojärvis 
nöjescenter, arrangör LC Isokyrö, i tur är den 30 tävlingen, DG Annukka Laurila öppnar jubileumspilken. 

https://www.lions.fi/jasenille/koulutus/rlli/
mailto:harri.peltonen@lions.fi


3. Distriktets mästerskapstävlingar i Golf arrangeras 24.8.2019 kl. 10.00- på golfplanen i Kuortane, 
arrangör LC Peräseinäjoki. 
 
Utvecklingsstördas idrotts Special Olympics (SO) följande tävlingar arrangeras i Abu Dhabi i mars 2019. 
Från Finland deltar 71 idrottare. En broschyr i ärendet har skickats till klubbarna. Finlands Lionsförbund 
har i enlighet med rekommendationer från den internationella organisationen gått med på att stöda 
projektet. 
 
Projektet Lions för rena vatten har i förbundet påbörjats finansierat av Miljöministeriet som förbundets 
spetsprojekt, uppgifter i Lion-tidningens diginummer 5. Klubbarna kan arbeta tillsammans med sina 
orter. 
 
Sri Lankas Vänner tar inte längre emot donerade glasögon på grund av distributionssvårigheter. Den 
försändelse om 12.000 donerade glasögon som skickades i maj har först i oktober ankommit till 
distrikten i Sri Lanka. PID Markus Flaaming har meddelat om saken. 
 
Distriktsstyrelsen beslöt premiera klubbarna enligt följande vid vårmötet 
1. Den klubb som under perioden har skaffat flest nya medlemmar (nettotillväxt) 
2. Den mest aktiva klubben, 
3. Den bästa artikeln i Nättidningen 
4. Den klubb som har sålt mest ARS-adresser 
Prisernas storlek är 150 €/st. Kravet är att alla tillgodohavanden som skall tillställas distriktet är 
omskötta. 
 
Avsikten med Lions Clubs International Foundations, dvs. LCIF:s Kampanj 100 är att under perioderna 
2018-2021 insamla sammanlagt 300 miljoner USD globalt. Minimimålsättningen är att samla in 250 USD 
per medlem i världen. Detta innebär ca 75 euro per medlem i året. Från Finland har medel redovistas till 
en storlek om nästan 14 000 USD, av distrikten är 10/14 redan med. LCIF samlade under förra perioden 
in 41,1 miljoner USD, av vilka 4,1 miljoner USD kom från Finland.  
 
Följande Europaforum arrangeras i Tallinn 3.-6.10.2019. På begäran av PID Kalle Elster fungerar PCC 
Tuomo Holopainen som en frivillig hjälpare i Finland. Till distriktets kontaktperson har valts 1VDG Thorolf 
Westerlund. Låt oss delta med en stor grupp från Finland i forumet!  
 

Låt oss komma ihåg strategin:  
Beröm, Tacka, Uppmuntra! 

 
Vi tillönskar er en fridfull juletid. Låt oss samla krafter inför det nya året. 

Distriktsguvernör Annukka Laurila och maken Lauri 

 



 
 
  Vid LC Vaasa/Familys möte 8.10.2018 PDG Aulikki Hissa (DG 1999-2000), 
  Heikki Hissa (DG 1989-1990) DG Annukka och maken Lauri. 


