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DISTRIKTSGUVERNÖRENS BREV 107-F 8/2022-2023 

Glad augusti distrikts Lions. Sommaren är över och en välförtjänt respit från vår tjänst har hållits.  

Vid Finlands Lions Förbunds årsmöte valdes CC Heikki Mäki LC Paatti i juni till ordförande från distrikt A och från 

distrikt B. VCC Mika Pirttivaara LC Tapiola valdes till vice ordförande  

Lions internationella 104:e årsmöte i Montreal kulminerade i  till valet av president Brian Sheehan, och vi nya 

distriktsguvernörer formaliserades  med lösgörandet av våra elektorbanden. 

Klubbaktiviteter 

Lokalsamhället och traditioner återspeglas i hur vi Lions och klubbarna fungerar.  Många klubbar, både i F-
distriktet och i hela landet, har också haft en mängd olika aktiviteter under sommaren på hemmaevenemang, och 
det är verkligen bra och prisvärt - det är lätt att kontakta människor vid evenemang - för att berätta om våra 
aktiviteter. 
Världen förändras och målet är att hålla verksamheten aktualiserad, utvecklande och synlig.  Självfristigt utförda 
kompetenta lejon och särpräglade klubbar är vår grund.  Nya medlemmar ger energi till handlingen och när vi 
stöder de nya medlemmarnas idéer blir de snabbt involverade och lär känna organisationen. En levande och 
mångsidig klubbverksamhet ger medlemmarna relevans.  
  

Distriktsstyrelsen 

Distriktsstyrelsens sommarmöte hölls i Östra huset i Seinäjoki den 29.7.  
Distriktsstyrelsen sammanträder för sitt första möte   den 3.9. 
 
Ungdomslägret 
 
F-distriktets internationella ungdomsläger ordnades efter värdfamiljsveckorna i den magnifika miljön i 
Haapaniemi i Kuortane den 1.-7.8.2022. Lägret hade 15 deltagare från den europeiska regionen.  Ett stort tack till 
värdfamiljerna, lägerchefen Erkki Honkala och camparna Noora och Miro. 
 
Lions distriktsmedlemmars medlemsmöte i Seinäjoki 20.-21.8.  2022 
 
En bra dag och en gemensam aktivitet i distriktet 
 
Distrikten, under ledning av distriktsguvernören, letar för närvarande efter en Good Day-aktivitet som skulle vara 
karakteristisk för hela distriktet, något från vilket distriktet kunde identifieras. Föreslå aktiviteten direkt till 
distriktsguvernören m.karna(at)netikka.fi eller till någon medlem av distriktsstyrelsen eller 
kommittéordförandena. 
 
Föreslå också en person, ortspecifik / Finlands välgörare som ska beaktaspå god dag 15.10.  Officiellt godkänns 
förslagen fram till 31.8.2022. länk till www.lions.fi/ehdota2022 
 
Klubbens utmärkelse för utmärkthet 2021–2022 
 
Du kan ansöka om ett klubbpris för din egen klubb.  Ansökan ska skickas senast den 31 augusti 2022 till 
föregående mandatperiods distriktsguvernörTapio Seppä-Lassilä. 
Nedan finns en länk där kraven också anges. 
Klubbens utmärkelse 
 

http://www.lions.fi/ehdota2022
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_FI_District%20IP%20August%20Newsletter_2022&utm_medium=email&elqTrackId=e942579c62844e7584a92649e3c28ee3&elq=91f3fc3b8bb94397984d6a1d254dfae0&elqaid=25889&elqat=1&elqCampaignId=3528
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100% presidentpris  
 
Ansökningsprocessen för 100% pressa-priset pågår och nu kan du ge beröm och belöna presidenten för förra 
mandatperioden. Den ifyllda ansökan lämnas till förra mandatperiodens distriktsguvernör IPDG Tapio Sepp ä-
Lassila, tapio.seppa-lassila(at) lions.fi senast 15.9.2022. 
pres_ansiomerkkihakemus 
 

KiTeN et-kampanj - Seinäjoki Lions 

Seinäjoki Lions bjuder in föräldrarna till stadens lågstadieelever till en gemensam föräldrakväll den 22.9.2022. 

Temat för evenemanget är barns trygga inlärningsmiljö och säkerhetsfärdigheter vid användning på nätet. Kvällen 

är en del av välfärdsåret i Seinäjoki grundutbildning. Inbjudan kommer att åtföljas av utdelning av KiTeNet-guider 

och information om Lions aktiviteter till elevernas föräldrar. 

2030-strategin kommer att fungera tillsammans. 

Värdediskussioner kommer att hållas i respektive klubb under hösten som en del av strategiarbetet. Medlemmar 

kan också ge förslag på förbättringar i ”Lions Viestien” medlemsundersökningar. 

Klubbpresidenter kommer att få utbildning i ämnet. 

Ett diskussionsformulär för RVO och allt annat material hittar du här Strategi 2030 

Strategiarbetet förs vidare av en arbetsgrupp bestående av medlemmar från 13 distrikt.   
  
Arbetet fortskrider i etapper: 
Var vi är som organisation 
Vad vi vill 
Varför vi är det 
Vad vi tror på 
Så jobbar vi – med vem 
 
Strategiambassadörer har utsetts från distrikten för att fungera som budbärare mellan klubbarna och 

strategigruppen. Gruppen leds av två ordförande – Nina Moilanen (LC Vihti) och Timo Tanskanen (LC Paatti). 

F-p:s strategiambassadörer stöttar klubbarna i att förbereda värdediskussionen: 
Distriktsguvernör Matti Kärnä, vice distriktshövding Markku Ojala och Juha Lahtinen, tidigare distriktsguvernör 
Tapio Seppä-Lassila, Thorolf Westerlund. 

 

Ny medlems mapp 

Nya medlemspaket får du från undertecknaren och efter 3.9.även 1vdg Markku Ojala 2.vdg Juha Lahtinen. 

ARS-framställningar 

Kom ihåg vår egen stiftelses adresser. Priset på adresserna är konkurrenskraftigt och du kan ansöka om bidrag 
från Stiftelsen för projekt och aktiviteter snabbt och enkelt. Projektansökningar för PDG Jarmo Hietala 
jarmo.hietala(at)lions.fi .  
Ansökningar finns tillgängliga från klubbens ARS-officerare och guvernörsteamet.  
 

https://www.google.com/search?q=pres_ansiomerkkihakemus&sxsrf=ALiCzsYozjeCiPn_0dKf5RNcMazBBnIdNA%3A1659885727496&ei=n9jvYpv_HZKHrwTa74uQAg&ved=0ahUKEwjbyp6ZhLX5AhWSw4sKHdr3AiIQ4dUDCA4&uact=5&oq=pres_ansiomerkkihakemus&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECc6BwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABQ9AVY-Qpg5hBoAXABeACAAYMBiAGFApIBAzAuMpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.lions.fi/jarjesto/suomen-lions-liitto-jarjestona/lions-2030-strategia/
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Guvernörsbesöken 

Guvernörsprogram för klubbesök finns på distriktets hemsida. Du kan föreslå en besökstid för dem och de 

kommer också aktivt att kontakta klubbarna för att boka ett besök. 

Guvernör Matti Kärnä, m.karna(at)netikka.fi 
1 Vice distriktsguvernör Markku Ojala, markku.ojala(at)sahko-ojala.fi 
2 Vice distriktsdirektör Juha Lahtinen, Juha. a.lahtinen(at)gmail.com 
 

Klubbens ITC-rådgivare 

PDG Raimo Sillanpää, raimo.sillanpaa(at)anvianet.fi 

 

En aktiv och solig förhöst välkomnas av distriktsguvernören  

Matti 


