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DISTRIKTGUVERNÖRBREV DISTRIKT 107-F 11/2022-2023 

Kära Lions och Leo vänner. 

I början av månaden kunde jag delta i evenemanget Hirvisoppaa  (Älgsoppa) Vaasa - Vasa/Meri klubb under ett 

klubbesök. Dagen gick fort och ”soppkanonen” tömdes, en del som förhandsbokningar.  Uppvärmningen av 

”soppkanonen” hade redan börjat vid 04.00-tiden så att sopplunchen kunde säljas från klockan tio. Det var härligt 

att vara på plats och uppleva atmosfären. 

Klubbesöken 
I november ökar tempot på klubbesöken och jag får veta vad många bra och självständiga klubbar gör. Det bästa 
med den här rollen är att se hur olika klubbar kan vara, även om våra mål är anpassade. Humor verkar vara en 
viktig tillgång i många klubbar, det är alltid bra att lätta upp lite, även om allvarliga frågor ibland tas upp.  
 
Trygga barnets framtid - konsert 
Vårt konsertprojekt, som redan har skjutits upp flera gånger, fortskrider och vi kan äntligen slutföra Lions 
partnerskapsprojekt med barnklinikens sponsorer för att stödja behandling och forskning av cancerrelaterade 
sjukdomar för distrikt F.  

 
”Trygga barnets framtid” konsert hålls den 12.februari 2023 kl18.00 i Seinäjoki i Lakeuden Risti  
Medverkande är Arja Koriseva, barnkören under ledning av Pirjo Kotkanniemi och Seinäjoki filharmoniska 
orkester. 
I F-distriktet, låt oss äntligen bli riktigt seriösa och låt oss gå med alla Lions och deras makar i massor för en viktig 

sak till konserten och naturligtvis aktivt erbjuda biljetter till allmänheten för att fylla kyrksalen. 

Cancerbehandlingar och forskning på barn är en fråga som berör nästan alla i oss eller vår omgivning, det är extra 

viktigt att vi får vårt stöd för detta. Nu är det dags. 

Medlemskap 
En hel del klubbar reflekterar över de utmaningar som deras medlemmars åldersstruktur innebär; Du vill inte hitta 
ett team av , till exempel, dragare för fysiska serviceaktiviteter. Det kan vara viktigt för var och en av oss att 
involvera någon yngre i en öppen diskussion om Lions-aktiviteter i god tid, och genom åren skulle vi vara öppna 
om klubbens aktiviteter, prestationer och Lions-aktiviteter i allmänhet, eftersom vi inte har något att dölja. På så 
sätt kunde nya efterträdare rekryteras, "eskortera" till klubbverksamhet. Då kan vi själva, tillsammans som tack, 
bli en privilegierad medlem, till exempel. När allt kommer omkring kan du aldrig släppa denna stora tjänst, även 
om du stänger dörren. Som I låten Hotel California sjunges, "you can check out but you will never get away".  
 
Månadens tema 
Diabetes – Webinari 24.11. kl 18 - ilmoittaudu/osallistu webinaariin  
 

Lions-förbundet 
Klicka https://www.lions.fi/ och sitta ner i en kvart i timmen för att surfa på webbplatsen, där du hittar de mest 
intressanta materialen och stimuli för handling. 
 
Guvernörs-Jussi 
Jussis resa verkar ha förblivit vid Ilmajoki/Ilkkas omsorg. Det skulle säkert vara bra för Jussi att byta miljö ibland… 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2197872491845161484
https://www.lions.fi/
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Utbildning 
Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI) 11.-12.2.2023 
Ansökningtid 7.11.2022 – 6.1.2023. Mer detaljerat om utbildningsanvarig Matti-Pekka Mäkelältä 
 
Ungdomsutbytet 
Den nya ansökningsblanketten kommer att uppdateras på distriktets hemsida just nu. Ansökan ska vara Harri 
Peltonen tillhanda harri.peltonen@anvianet.fi innan den 15.12.2022. Kom ihåg att diskutera värdfamiljer med de 
sändande klubbarna samtidigt. 
  

Strategiarbete 

Tack för svaren på värdeundersökningen. Förbundets strategigrupp ska utvärdera resultatet av värdediskussionen 

i november. 

Svarslänken är fortfarande: https://link.webropolsurveys.com/S/6FDA8AA72F61C39A 

Det här är vad vi tyckte hittills, resultaten för hela landet: 

Värderingsdiskussionen i min klubb var till hjälp 

 

Önskar dig soliga förvinterdagar 

distriktguvernör Matti och maka Seija 

mailto:harri.peltonen@anvianet.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/6FDA8AA72F61C39A

