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En bra Februari F-distriktets Lions ! 

Möten fortsätter och hålls på distans eller som fysiska möten. Nu, i februari, ser det ut som att vi under våren 

kommer att kunna ta oss till menigheten för att bedriva serviceverksamhet. Därför är det nu ett bra tillfälle att 

börja planera var och när, det är lämpligt att ta på sig en Lions-väst igen, och gå med ett team för att ge hjälp och 

glädja dina medmänniskors liv. Vi tjänar med nöje.        

 

Det nationella temat för februari är närsamhället och volontärarbete. Vi är synnerligen förtrogna med detta. Ett 

tema webinar kommer också att hållas i ämnet. 24.2.-22 kl. 18.00 

https://register.gotowebinar.com/register/2364033981977164048 

 

Ungefär 150 barn utvecklar cancer i Finland varje år, varav i genomsnitt tre av fyra botas. Syftet med 

internationella barncancerdagen, som äger rum den 15 februari varje år, är att påminna barn om cancer och 

deras behandling. 

Finlands Lions förbund, Lionsklubbar och barnklinikers gudföräldrar arbetar tillsammans för att utveckla 

cancerbehandling, behandlingsmetoder och forskning på barn i Finland.  Vårt gemensamma mål är att samla in 

100 000 euro för att utveckla cancerbehandling, behandlingsmetoder och forskning på barn i Finland. 

Stödkonserter har anordnats i distrikten för att samla in pengar för angelägenheten. Lions i Seinäjoki har 

organiserat en stödkonsert för distrikt F. Vid årsskiftet påverkade Corona situationen planerna så att man 

beslutade att skjuta upp evenemanget, som krävde omfattande arrangemang, från mars till en säkrare tid. Vi kan 

förvänta oss att kunna delta i konserten med ett stort antal personer. 

Insamlingsmedlen riktas tillsammans via Barnklinikernas faddrar till sjukhus. Barnen i vårt distrikt ingår i 

Tammerfors universitetssjukhus.  

Faddrarnas insamlingskonto för barnkliniker är Nordea FI21 1573 3000 1058 81. Med hjälp av F-distriktets 

referensnummer 1113912 riktas donationer till Tammerfors sjukhus. 

Jag hoppas att klubbarna redan under våren kommer att kunna visa sitt eget stöd för samlingen. Med donationer 

på 5 euro per medlem skulle vi till exempel kunna samla in så mycket som 9 000 euro från distriktet.      Och på 

konserten, hantverk genom att få mer.       

 

Aktivitetsfototävlingen är på god väg, den andra perioden som slutar från 28 februari 2022. Om du agerar 

snabbt, har du fortfarande tid att skicka bilder på klubbens aktiviteter. Under den tredje perioden, 1.3.-30.6.-22, 

finns det redan nu tid inför våren att komma med och delta med nya foto områden i tävlingen. 

 

https://register.gotowebinar.com/register/2364033981977164048
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Arrangörerna av tävlingen förväntar sig en hel del talande bilder av klubbaktiviteter som beskriver Lions 

aktiviteter runt om i Finland. Viktiga belöningskriterier inkluderar aktiv verksamhet som belyser sceneriet, av 

människor som gör Lions eller Lions aktiviteter igenkännliga på ett eller annat sätt. 

Se noggrannare direktiv: https://www.lions.fi/jasenille/kilpailut/aktiviteettikuvakilpailu-2021-2022/ 

 

ARS – och Melvin Jones-galan fredagen 22.4.-22 i Lappo 

Det var länge sen vi hade en trevlig Lions kvällsfest. Alla Lions i distriktet och deras makar är välkomna dit. 

Meddelande om när och hur man anmäler sig kommer senare. 

 

 F-distriktets årsmöte hålls lördagen den 23 april-22 i Lappo. Klubbar kan anmäla berättigade deltagare enligt 

deras medlemskap enligt följande: en representant för varje hela 10 medlemmar + en representant om 

medlemssiffran har överskridit 5 på väg mot nästa 10-tal. T.ex. En klubb med 26 medlemmar kan tillkännage tre 

representanter, och en klubb med 42 medlemmar har rätt till fyra representanter. 

Lions förbundets årsmöte den 10-12 juni 2022. De två senaste åren har det också hållits som ett distansmöte, 

och nu är målet att mötas i Kouvola på det gamla sättet. 

 

Det är att rekommendera medverkan på de årliga mötena, för klubbens medlemmar kan detta även ske i en 

grupp. Mer än en klubb medlem får delta, även om omröstningen endast är för klubbens officiella representanter. 

På dessa stora evenemang träffar du Lions från andra håll i landet som upplever den angenäma Lions andan. 

 

Låt oss fortsätta vårt servicearbete och arbeta säkert!  

 

Hälsningar 

DG Tapio med partnern Heli 

 

VISSTE DU DET? 

Behöver klubben nya aktiviteter, är det brist på idéer? 

Aktivitetsbanken har en omfattande lista över klubblevererade tjänster som ger Lions/Leos idéer om hjälp/tips 

om enkla och imponerande serviceprojekt som kan anpassas till behoven i alla regioner. 

 Aktivitetsbanken finns på lions.fi -medlemsida: 

https://www.lions.fi/jasenille/oppaat-ja-ohjeet/aktiviteettipankki/ 
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