
 

 
 

 
                                                                                    

 

 

Distriktsguvernörens meddelande 7/2018-2019 

Hälsningar från köksremontens virvlar på morsdagen. Damm finns på alla ställen. Då 
allt är städat och sakerna finns på sin plats – eller söker förtvivlat sina platser, behöver 
man inte under detta år göra någon större städning.  
 
Det var förresten den sista köksremonten i mitt liv! Friden räcker till sommaren då 
renoveringsturen har kommit till bastun och tvättrummet. Allt detta är valfritt tvång. 
 
Men i livet går man oftast fram med lite andra regler. Stora, svåra och allt omvälvande 
svängningar kommer oväntat och oplanerat, vilket ställer den bekanta vardagen upp 
och ner. Men även då brukar det finnas seghet i oss. Man måste bara lära sig att ta en 
bit i taget och fortsätta, för oftast finns inga alternativ att ty sig till. En styrkekram till er 
alla och idag speciellt till Kirsi, Anita, Sauli, Päivi och Anni. 
 
Eftersom detta brev försenas från periodens sista kursträff hoppas jag att presidenten eller sekreteraren skickar 
den till samtliga klubbmedlemmar. 
 
1. Det kom ett överraskande glädjebudskap från Arne Ritari-stiftelsen. Av de fyra klubbar som sålde mest 
adresser i Finland var tre klubbar från F-distriktet. En ansenlig prestation av vårt distrikt och dess klubbar. Nu 
lönar det sig för klubbarna att vara närvarande vid årsmötet i Kalajoki och hurra, då klubbarna premieras 8.6.2019 
i samband med Arne Ritari –stiftelsens taltur (föredragningslistan punkt 11) med en hederstavla och med 
uppmuntringspeng som separat inbetalas på konto, för första plats 600 €, för andra plats 500 €, för tredje plats 
400 € och för fjärde plats 300 €. 
Tack till klubbarna och gratulationer för den överdådiga prestationen! 
 

1. plats  LC Lapua (F-distriktet) 220 adresser 
2. plats  LC Sastamala/Vammala (E-distriktet) 160 adresser  

3. plats LC Seinäjoki/Aalto (F-distriktet) 110 adresser 
4. plats LC Seinäjoki/Törnävä (F-distriktet) 80 adresser 

 
2. Låt oss delta rikligt i Kalajoki vid 66. årsmötet 7.-9.6.2019 
Klubbarna har fått mötesmaterialet per mejl. Kom ihåg att ta med klubbens fana och presidentens samt 
sekreterarens underskrift på fullmakten. Anmälningarna görs under adress www.lionskalajoki2019.com 
 
3. Anteckning av klubbarnas funktionärer under följande period i MyLCI-systemet senast 15.5.2019 och 
medlemmarnas personuppgifter bör vara up to date senast 31.5.2019: 
Valen för följande period (= president, första och andra vicepresidentent, sekreterare, kassör, LCIF-ansvarig, 
medlemsledare, serviceledare, eventuell marknadsföringskommunikatör) bör överföras till MyLCI-systemet via 
det nya MyLIOn, till vilket sekreteraren och presidenten har användningsrätt. Raimo Sillanpää har tillställt varje 
klubb ett noggrant och klart direktiv hur man simmar in i det nya systemet.  
 
4. Antecknandet av övriga funktionärer i det inhemska registret 
Övriga val liksom Lions-riddarvärdighet, Melvin Jones –medlemskap och förtjänsttecken antecknas i det inhemska 
registret. 
 
5. Registrering av aktiviteter under detta år, senast 30.6.2019, då vårt verksamhetsår upphör: 
Det är tid att granska hela årets aktiviteter – även från juli och augusti –och komma ihåg att registrera dem i 
MyLCI-systemet, så att din klubb även ur högkvarterets synpunkt betraktad är aktiv och fungerande. Samtidigt 
kommer den världsomfattande målsättningen 200 miljoner tjänade personer att förverkligas. Det lönar sig att 
komma ihåg att en liten verksamhet i egna ögon är just den bäck som även världshaven är gjorda av.  
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Distriktets serviceldare Timo Sysilampi påpekar att klubbarna har gjort detta relativt aktivt – som bäst över 
hundra i månaden – och bara nio klubbar har inga registreringar under hela året. 
 
6. Ändring av namnundertecknarna hos Patent- och registerstyrelsen 
Det här kan sekreteraren göra snabbt och behändigt från adressen https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html  
OBS: Föreningsregistret förnyas 1.7.2019. Samtidigt får alla föreningar ett FO-nummer och nya tjänster. Ett 
avbrott i servicen börjar 12.6.2019 kl. 19.00, varför det lönar sig att sköta om saken eller lära sig nya knep. 
Om du gör anmälan elektroniskt bör den vara undertecknad, betald och inskickad senast onsdgen12.6. kl. 19.00. 
Om du gör anmälan på papper bör den vara framme hos patent- och registerstyrelsen senast onsdagen den 12.6. 
Läs mera om förnyelsen. 
 
7. Distriktets årsmöte hölls i Närpes 13.4.2019 
-Till distriktsguvernör för den kommande perioden valdes Thorolf Westerlund LC Närpes, 1VDG är Raimo Sillanpää 
LC Vaasa/Meri och 2VDG är Tapio Seppä-Lassila LC Lapua. IPDG är Annukka Laurila.  
Till distriktssekreterare valdes Harri Suominen LC Kaskinen-Kaskö och som kassör fortsätter Leo Korpi-Halkola LC 
Kauhajoki. 
-Österbottens Lion medaljen och ett diplom fick Esa Saarinen LC Isojoki. 
-Verksamhetstävlingen vanns av LC Vaasa/Meri, Medlemsanskaffningstävlingen av (nettoökning 5 nya 
medlemmar!) LC Seinäjoki/Aalto, Bästa artikel i tidningen Leijonasanomat LC Kurikka/Jennyt, flest sålda ARS-
adresser LC Lapua. Respektive klubb erhåller ett diplom och ett pris om 150 euro. 
-Distriktsmötets protokoll, verksamhetsplan och annat viktigt hittas på distriktets sida  
http://e-district.org/sites/107f/  
 
8. Distriktets medlemssituation 
I distriktet finns 64 klubbar, av vilka 11 är kvinnoklubbar och 5 är samklubbar. Antalet medlemmar uppgår till 
1605.  
 
9. Följande periods teman: 
Det internationella temat är fortsättningsvis We serve – Me palvelemme – Vi hjälper 
Finlands Lionsförbunds tema är Lions – monta tapaa tehdä hyvää – Lions – många sätt att göra gott 
Ordförande Aarne Kiviojas tema är Kiitos ajastasi palvelulle – Tack för tiden du ger 
Distriktsguvernör Thorolf Westerlunds tema är Haluamme auttaa – Vi vill hjälpa 
 
10. Medlemsanskaffning 
Förbundets Haku päällä –medlemskampanj fortsätter ännu de två kommande månaderna. För dem som finns i 
Hedersgalleriet 30.5. utlottas 10 priser. 
Ivårt distrikt har den naturliga avgången och de som utträder uppgått till 120-130 personer på årsnivå. Om varje 
klubb får två nya medlemmar hålls vår medlemssituation god. Såhär enkelt kan det vara. 
 
11. LIONS-kontorets nya öppethållningstider fr.o.m. 1.5.2019 och nya telefonnummer fr.o.m. 15.5.2019: 
Lionshuset i Malm är öppet ti-to kl. 9.00 – 15.45 och personalen betjänar per telefon må-fre kl. 13.00 – 15.45. 
Lionskontorets telefonnummer som börjar med 010- tas ur bruk 15.5. De tidigare direkta mobiltelefonnumren till 
personalen är fortfarande i kraft. 
Aktuella telefonnummer hittar ni på förbundets hemsidor www.lions.fi/yhteystiedot/. 
  
12. LCIF och Kampanjen 100 
Kampanjen fortsätter. Finland har samlat ca 150.000 USD, dvs. knappt 7 USD/medlem då målsättningen är 37,5 
USD/medlem. Det gäller att spurta ännu. Man har gjort det enkelt att donera och man kan utöver en 
engångsprestation ge ytterligare som månatlig donator, i små rater osv. Donationsadressen är 
https://www.lionsclubs.org/en/donate 
 
13. Distriktets gemensamma kampanj Cancer i barndomen 
Merparten av klubbarna i vårt distrikt har nu hunnit ge donationer till de objekt som man har valt. Tack för er 
aktivitet!  Tusentals euro har insamlats för att hjälpa familjer att klara sig då en allvarlig sjukdom har drabbat 
familjens minsta.  
Jag hoppas att varje zonordförande samlar in uppgifterna onm donationssummorna och mejlar dem åt mig så att 
de kan skrivas in i distriktets verksamhetsberättelse.  
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14. Diabetes 
Klubbarna har tagit arbetet mot diabetes som en hjärtesak genom att arrangera olika 
konditionstillställningar. LC Seinäjoki/Botnia ordnade en rask konditionstillställning 
10.5.2019 i Käpälikkö med andra klubbar genom att starta med president Juha Koivistos 
och stadsdirektör Jorma Rasinmäkis energiska öppning  en tradition där motsvarande 
tillställning ordnas varje år 10.5., som är WHO:s Move for Health -dag. Det kalla och regniga vädret kylde inte ner 
stämningen. 
 
15. Fredsaffischtävlingens paket finns redan i nätbutiken 
Tävlingspaket kan redan nu erhållas från förbundets nätbutik under adress https://www.lionsverkkokauppa.fi/ . 
Det lönar sig att beställa omedelbart eftersom lärarna vill planera sitt arbete i tid då skolorna börjar. Sista köpdag 
är 15.10.2019. 
 
16. Meddelande från Lionsförbundet: Det finns dataskyddsrisker i MyLion-tillämpningen tilläggsuppgifter 
https://www.lions.fi/  
Europas Lionsländer har redan under många år diskuterat med LCI om ärenden som hör ihop med 
dataskyddsfrågor, utan resultat. För tillfället diskuteras grundandet av ett europeiskt medlemsregister, som tar 
tid. Lionsförbundets styrelse har gett den egna gruppen för uppgifts- och kommunikationsteknik ett snabbt 
tillkännagivande om att utröna en återgång till ett inhemskt medlemsregister, från vilket man skulle överföra 
endast de mest nödvändiga uppgifterna till den internationella organisationens register. 
  

• Till användningen av MyLion-tillämpningen hänför sig dataskyddsrisker. Inloggningen på 
MyLion-kontot fyller inte dataskyddsförordningens krav och utlämnandet av uppgifter strider 
mot GDPR krav. 

• LCI behandlar även uppgifterna på ett sådant sätt som går emot EU:s ikraftvarande 
dataskyddslagstiftning (GDPR). LCI grundar sin dataskyddspraxis på lagstiftningen i delstaten 
Illinois. 

• Vid Lionsförbundets företrädares diskussioner med dataskyddsombudet Reijo Aarnio tog man fram 
riskerna med att fördela anonymiserade uppgifter. LCI delar anonymiserade uppgifter med tredje part 
och begränsar inte tredje parts användning av anonymiserade uppgifter och begränsar inte heller 
användningen av anonymiserade uppgifter som sker via tredje part, eftersom de inte längre är 
personuppgifter. – Detta går emot EU:s dataskyddsförordning. 

• Den största risken hänför sig i alla fall till att ”LCI delar uppgifter” med LCI:s service med tredje parts 
serviceproducenter, vilka utför service för vår räkning, såsom redovisning av händelser, disponering av 
nätsidor eller uppbevaring av uppgifter. Dessa tredje parter kan tänkas använda dina personuppgifter för 
kommunikations- och marknadsföringsändamål". 

• Vidare "Om du använder tjänster inom Europeiska unionen eller på annat område, vilkas lagar reglerar 
insamling och användning av uppgifter, beakta, att du godkänner en överflyttning av dina uppgifter via 
LCI från ditt område till länder vilkas dataskyddslagar kanske inte erbjuder samma nivå på datasäkerhet. 
Genom att ge dina personuppgifter godkänner du överflyttningar och behandlingar enligt denna praxis." 

• LCI överlåter kanhända personuppgifter åt sådan tredje part som själv definierar hur de behandlar dina 
personuppgifter och för vilket ändamål (sk. ”registeransvariga”). Ovan nämnda utomstående tredje parts 
registeransvariga kan använda personuppgifterna i enlighet med egna förfaringssätt och användaren 
borde bekanta sig med dessa företags eller organisationers egna dataskyddsförfaringssätt för att klarlägga 
användandet av personuppgifter. 
 

17. Lions Quest Konsten att leva 
Under perioden 2018-19 deltog nästan 700 lärare eller motionsfostrare i ”konsten att leva LQ” -skolningen. 
Lionsklubbarnas satsning var över 150 000 euro. 
Målsättningen med konsten att leva -skolningen är att främja de ungas känslo- och interaktionsförmåga. 
Tusentals elever och motionärer njuter av skolningens frukter. 
F-distriktets LQ-ordförande Marika Haapanen hoppas att klubbarna svarar på en förfrågan med vilken man 
kartlägger behovet av och resurser för kommande skolningstillfällen. Svaren inbegärs senast 25.5.2019. Du hittar 
undersökningen från denna länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjiap1qccSaIaJlZ0v-
0QnTSnxJH9oSw6i8UPjTRsOyC_yA/viewform?usp=sf_link 
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DG-meddelandena flyttas uppenbarligen till ett sommaruppehåll. Efter mig styrs distriktets båt av 

guvernör Thorolf Westerlund, som jag tillönskar lycka och välgång i sin uppgift. 

Jag tackar er alla för det gångna året, ni har gjort året oförglömligt.  

Jag har lärt mig mycket av mig själv.  

Det har varit en stor heder att verka I detta uppdrag. 

 

Hälsningar 

Distriktsguvernör Annukka Laurila 

MD 107 F 

 

 
  
 

 


