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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE  1/2017-2018

Ärade klubbpresidenter och alla lions/partners och PDG:r.

Den nya verksamhetsperioden har kommit igång med nya utmaningar och målsättningar!
Jag framför mina hälsningar från internationella Convention och Lionsrörelsens 100 års
festligheter i Chicago. I festligheterna deltog 30000 Lions från olika delar av världen. 
Antalet deltagare från Kina och Indien var speciellt stort. Från Finland var över 60 Lions på 
plats. Allt fungerade bra fastän köer förekom. Tillställningarna fungerade ändå mycket 
sakligt och vänligt. Antalet blivande distriktsguvernörer uppgick till ca 740. Efter att vi hade
avlagt tjänsteeden och avlägsnat elektbandet, tände vi ett ljus med våra partners. Det var fin 
stund som stannar i minnet.

Vi fick en ny internationell president Dr NARESH AGGARWAL med 
hustru NAVITA från Indien, samt:
  1.   Vicepresident Gudrun Yngvadottir  med maken Dr. Jon från Island
  2 .  Vicepresidenti Jung-Yeol Choi  med hustrun Seung-Bok  från Korea

3. Vicepresident Haynes Townsend  med hustrun Donna från USA

Internationella presidentens tema är:  ”We Serve”   ”Me Palvelemme”   ”Vi hjälper” 
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Hans målsättning är att tjäna 200 miljoner människor fram till år 2020-2021. För närvarande
har vi tjänat över 100 miljoner människor. Vidare uppmanade han modigt till att göra 
förändringar i vår verksamhet och han poängterade viktigheten i att arbeta tillsammans och 
att ha förtroende för våra medlemmar. 

Vår internationella president presenterade Lionsverksamhetens servicestruktur. Innehåll är: 
1. Miljön 2. Förminskande av hungern 3. Synförmåga 4. Diabetes (ny) 5. Barncancer (ny)

Han var en mycket entusiasmerande och energisk gentleman. Han äger en stor stålfabrik och
andra företag i Indien och sysselsätter ca 400 personer. Som nya aktiviteter kommer 
förebyggande av diabetes, eftersom det utgör ett världsomfattande problem samt 
barncancer. Jag berättar mera om dem och andra kommande aktiviteter senare då jag har fått
närmare direktiv om hur vi skall verka.

Inhemska temat fortsätter som tidigare:  ”Tue nuorta itsenäisyyteen”
  ”Stöd unga till självständighet”

Lionsförbundets ordförandes tema är:     ”Tehdään yhdessä” 
   ” Vi gör tillsammans”   

Mitt eget tema är: ”Turvaa tulevaisuus– ole aktiivinen leijona”
       ”Trygga framtiden – var en aktiv lion ”

Medlemsantal fortsätter att sjunka i de andra distrikten. Vi inom F-distriktet har ändå kunnat
få antalet att stiga och vi har fått näst mest nya medlemmar i landet, vilket är en god sak och
jag hoppas att ökningen fortsätter under den kommande perioden. Ett stort tack för det 
tillkommer våra klubbar och IPDG Jarmo Hietala och hustru Paula för en väl skött period. 
Målsättningen är att vi skulle få nya klubbar och nya medlemmar då vi alla blir äldre. Vi är 
världens största serviceorganisation med över 1,4 miljoner edlemmar. De unga är vår resurs 
och vår framtid! Jag kommer senare att återkomma till denna sak närmare.

Personval i Lionsförbundet och distriktet

Vid årsmötet i Joensuu valdes till Lionsförbundets: 
Ordförande Erkki Honkala från LC Peräseinäjoki och till
 1.Viceordförande Pirkko Vihavainen LC Juva

Vid distriktets årsmöte i Lappo valdes till: 
distriktsguvernör Jaakko Passinen LC Nurmo/Lakeus  och till 
1 vicedistriktsguvernör valdes Anna-Liisa Laurila LC Kauhajoki/Katrilli  och till 
2 vicedistriktsguvernör valdes Thorolf Westerlund LC Närpes.

Lionsverksamheten 100 år

Lionsverksamhetens 100-årsfester har arrangerats berömligt. Ett tack för det tillfaller våra 
klubbar, man har också fått till stånd ganska god synlighet. Jubileumsperioden fortsätter 
ändå fram till juni månad 2018. Ni kommer säkert ihåg att det grundar sig på tre teman: 

1. Serviceutmaningen 
2. Att få med nya medlemmar i vår verksamhet
3. Arvsprojekt på orten.

Hundraårsjubileumskoordinatorn Kaarlo Katajisto kommer att närma sig er med ett brev 
under de närmaste veckorna.



Röda Fjädern
Röda Fjädern kampanjen lyckades väl på vårt område fastän vi inte riktigt nådde vårt mål. 
Vi var ändå det näst bästa distriktet i Finland. Jag hoppas att ni gör er redovisning 
omedelbart, till slutet av juli månad. I augusti får vi den slutliga statistiken som jag kommer 
att berätta om i augusti månads brev. Tack för redan utfört arbete i vår kampanj, ni är 
lysande Lions! Jag framför redan i detta skede mitt tack till fjäderkoordinatorn Matti-Pekka 
Mäkelä för utfört arbete.

Distriktstidningen

Distriktstidningen levereras i elektronisk form, jag hoppas att ni skickar era skrivelser om 
olika händelser till Raimo Sillanpää (raimo.sillanpaa@lion.fi). Redaktionen förbehåller sig 
rätten att förkorta skrivelserna. Det är också bra om det finns många fotografier. Den bästa 
berättelsen eller händelsen premieras på våren 2018. Jag hoppas att klubbarna säljer 
annonser till tidningen, annonsavtal fås av Raimo. En noggrann faktureringsadress är en 
ovillkorlig uppgift.

Distriktets hemsidor

Distriktets hemsidor http://e-district.org/sites/107f/    kompletteras enligt behov då det finns
något att informera om!

Jag och min hustru tillönskar distriktets lions, partners och leos en händelserik och aktiv 
verksamhetsperiod 2017-2018.

Distriktsguvernörsparet 
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