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En riktigt bra augusti bästa Lions i F-distriktet! 

Vi har en solig och varm sommar bakom oss, vilket särskilt de som har tillbringat sommarlovet har tyckt om. 
Växter och jordbruk skulle ha haft betydligt behagligare, om de kommit små mängder regn varje vecka, som 
tillfört fukt till jorden nattetid.  

 

Lämpligt väder önskas alltjämt åtminstone till nästa lördag, 14 augusti. Då är det Lions dag på Seinäjoki torg. På 
Scenen är det program med Lions-tema och på torget finns tält och marknadssurr. Seinäjoki-klubbarna har 
gemensamt ansvaret för förberedelser och program. Förhoppningsvis kommer vi att träffa många välbekanta 
Lions och skapa positivt intresse för Lions agerande bland dem som inte är involverade ännu. 

 

Många klubbar håller i augusti fortfarande på och funderar och planerar inför höstsäsongen och höstaktiviteterna 
då de inleder säsongen i september. Förutom klubbens egna aktiviteter kan du, precis som Seinäjoki-klubbarna, 
fundera på kanske genom att samarbeta med grannklubbarna måhända uppnås effektivare projekt. 

 

Diskussioner om samarbete kan inledas, till exempel i samband med ett zonmöte (PNAT-möte) där ordförande 
och sekreterare möts på inbjudan av zonordföranden. Klubbesök är ett mycket uppmuntrande sätt att lära känna 
en annan klubbs aktiviteter och mål.  

 

Guvernörs JUSSI turnerar i distriktet från en klubb till en annan. Den ”rånas” genom att delta i månadsmötet i 
klubben där Jussi för närvarande bor. Innan du rånar bör du kontakta värdklubben, kontrollera att mötet äger rum 
och att en razzia är lämpligt i deras program för kvällen. Ofta måste rånare, vanligtvis ett gäng på 2-5 personer, 
slutföra någon uppgift innan de får kontroll över guvernörs JUSSI. För närvarande hålls guvernörs-JUSSI av LC 
Lappo, där de väntar på nästa ”rånare”. 

 

Covid-19-viruset har inte försvunnit under sommaren, det är i omlopp i olika varianter också i Finland. Därför bör 
viktigt att det fortfarande tas med aktsamhet även för Lions verksamheten. Vi följer Länsstyrelsens anvisningar 
om sammankomster, bär munskydd speciellt vid samlingar inomhus och hålla handhygienen är viktig.  Det är en 
viktigt att ta vaccinerna då din tur kommer. 

 

Avsaknaden av fysiska möten är något vi vill undvika vid klubbesök för distriktsguvernörer och alla andra Lions. 
Naturligtvis deltar distriktsguvernörsteamet gärna i virtuella möten, även om fysiska möten är de mest givande 
möten att träffas på för alla. 

 



  F piiri / distrikt F 
 
 

 
PIIRI 107-F / Piirikuvernööri DG 2021–2022 Tapio Seppä-Lassila LC Lapua, 

Ränkimäentie 23, 62100 Lapua / p. 040 501 7350, tapio.seppa-lassila@lions.fi, puoliso Heli Karhumäki 

Det är att föredra att hålla virtuella möten lika ofta som standard möten skulle hållits, så att du kan samtalsämnen 
i klubben är aktuella och relevanta. En viktig aspekt av Lions agerande är klubbens laganda och känsla för 
gemenskap. Det är också viktigt att upprätthålla dessa medvetet under fria former vid relationer och förbindelse. 
Avkopplande kan göras med olika Lions-aktiviteter, men även under en dagstur någonstans i närheten, med ett 
överraskande födelsedagsbesök, en grillkväll, äppelplockning eller något liknande. 

 

Det viktiga är att alla i klubben har en känsla av att de tillhör gruppen och beaktas. När det känns bra att vara i en 
klubb kan du göra Lions servicearbete med gott hjärta och genom glädje. Glädjen över att göra saker bra, 
påverkar också miljön – insamlingar, förvärv av nya medlemmar och förberedelse av nya aktiviteter är lika 
betydelsefulla som de själva. 

 

Glad sensommar och starten på Lions säsongen! Den här säsongen tjänstgör vi med glädje! 

Hälsningar 

DG Tapio och make Heli 

Period 2021–2022 gjorda personval: 
 
Internationella Internationell president Douglas Alexander, LC Brooklyn Bedford Stuyvesant,USA 
Lions-organisationen 1. INT-vicepresident  Brian E. Sheehan, LC Bird Island, Minnesota, USA 
 2. INT-vicepresident  Patti Hill, LC Edmonton Host, Kanada 
 3. INT-vicepresident  Fabrício Oliveira, LC Catolé do Rocha, Paraiba, Brasilia 
 
Finlands Lions förbund ordförande  Sanna Mustonen, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice 
 viceordförande  Heikki Mäki, LC Paattinen 
 
Lions F-distrikt distriktsguvernör  Tapio Seppä-Lassila, LC Lapua 
 1.vicedistriktsguvernör Matti Kärnä, LC Ylistaro 
 2.vicedistriktsguvernör Markku Ojala, LC Isojoki 
 
 
Periodens teman 2021 - 2022 
 
Lions internationella motto 
We Serve – Me palvelemme – Vi hjälper 
 
Temat för den internationella presidenten 
Kindness matters – Ystävällisyys ratkaisee 
 
Lions förbundsordförandes tema 
Tekevä, näkyvä lion - Lion som gör och syns 
 
Distriktsguvernörens tema 
Palvelemme ilolla - Vi tjänar med glädje 
 


