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Distriktguvernörens bulletin 10 / 2021 

 

En aktiv höst F-distriktets Lions! 

 

Konkreta besök på klubbar är alltid litet spännande tillfällen. Klubbarna är olika, i sina sammankomster och har 

sina egna mötesstilar. Mötesplatserna varierar också, de vanligaste är olika skåp och andra klubbfaciliteter på 

restauranger och hotell. Utöver dessa har jag besökt ett hemmamöte de senaste veckorna. LC Kuortane har en 

tradition av att hålla höstens första möte i en kåta eller grilltak. LC Laihia/Helmi-klubben möts i en medlems 

rymliga hem under den period då en av medlemmarna har tillfällig nedsatt rörlighet. LC Kauhavas mötesplats är 

ett mycket klubbliknande veteranboende i Kauhava. 

Mötena och dels klubbarnas sätt att uppföra sig är olika, men den röda tråden bakom sammankomsterna är 

väldigt lik. Man möter samma Lions anda, diskuterar de pågående och framtida satsningarna i vår egen klubb i 

verksamheten. Och i viss mån sköns organisationens mål och budskap också i diskussionerna. Sammantaget har 

klubbarna mycket Lions-liknande aktiviteter.      

 

Det nationella temat för oktober är diabetes. Mer information finns i det nationella nyhetsbrevet 17–21 oktober. 

Webbseminariet om diabetes är den 28–21 oktober. Det kan ses antingen som en direktsändning, i så fall är det också möjligt 

att kommentera presentationen och ställa ytterligare frågor, eller som en inspelning, den kan ses senare. Webinariet + 

inspelningar hittar du via länken: https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2021-22/ 

Under säsongen 2021–22 kommer en aktivitetsfototävling att hållas. Bilden säger mer än tusen ord, nu letar vi efter massor 

av talande bilder om klubbens aktiviteter. Bilderna berättar om Lions aktiviteter över hela Finland, och samtidigt kommer en 

fin bild- och aktivitetsbank att användas av Finlands Lionsförbund för varandras förfogande. 

Deltagande är enkelt. Gå till förbundets medlemssidor https://www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/ och i 

kategorin klubb berättelser skriver du några rader med beskrivning av aktiviteten: Vilken klubb som gjorde vad och var + 

bifoga en tävlings bild som en jpg -fil. Tävlingen är uppdelad i tre delar under säsongen. 

1. 1.7.-31.10.21  2. 1.11.21-28.2.22 3. 1.3.-30.6.22 

Klubben kan delta i var och en av de tre tävlingarna och varje gång med flera olika aktiviteter. Den vinnande bilden väljs av en 

arbetsgrupp och den vinnande klubben får ett kontantpris för klubbens aktiviteter.  Så nu är det bara att börja filma, det 

första avsnittet pågår redan! 

RLLI Regional Lions Leadership Institute workshop kommer att   hållas i februari 2022 (11 februari – 13 februari 2022).  
Utbildningen är hybrid; innan workshopen finns distansstudier och under workshophelgen kommer fokus att ligga på att öva 

kompetensfrågor. 48 Lions kommer att tas med i studierna. Kostnader och registrering kommer att meddelas senare. 

Workshopen ger också färdigheter för arbetslivet och andra situationer där ledarskap och ledarskapsförmåga behövs. 
Utbildningen är öppen för alla lejon och vuxna Leo-medlemmar som är intresserade av att utveckla sina personliga 

ledarskapsfärdigheter. 
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Ledarskap i övergång-seminarium är ett evenemang som arrangeras av Seinäjoki Lions för dagens ledare. Huvudtalarna är 

ex-statsminister Esko Aho, ordförande i skidförbundet Markku Haapasalmi, Juha Gröhn, VD för Atria Plc, och Jaakko 

Kiiskilä, borgmästare i Seinäjoki. Evenemanget är gratis. Den arrangeras i Seinäjoki, Fram, och kan även följas av en online 

sändning. Lions och icke-ännu medlemmar är välkomna att delta i evenemanget          Detta kan vara en lämpad händelse 

för att ta med en vän, för att få se vad Lions gör, till exempel. Registrering och mer information: 
Https://www.lyyti.fi/reg/johtajuusmurroksessa 

 

Information i en timme fortsätter: Informationsstrejk för ungdomsutbyte onsdagen den 27 oktober-21 från kl. 18.00 till 

19.00. Ungdomar och internationalism står i centrum för  Lions agerande. Harri Peltonen, samordnare för ungdomsutbyte i 

distriktet. Du kan också skicka frågor till Harri i förväg: harri.peltonen@lions.fi kan nås från den här länken: 
https://global.gotomeeting.com/join/151179861 

Måndag 1.11.-21 kl 18-19 är en informationsattack för ungdomsläger. Erkki Honkala, erfaren ungdomslägerchef i vårt 

distrikt, förklarar vad ungdomslägret är, där dussintals ungdomar från olika länder kommer att samlas i Kuortane nästa 

sommar 2022. Och vad har det med Lions agerande att göra? Preliminära frågor till: erkki.honkala@lions.fi. Och du kan gå 

med i ungdomslägret infoattack: https://global.gotomeeting.com/join/171781557 

Nyheten om vårt distrikts klubbar publiceras också i den elektroniska Lions tidningens-publikationen.   Det finns bland annat 

historier om klubbaktiviteter. Och det är där de hoppas på historier och fotografier av klubbar. Text behöver inte vara lång. 

Och om texten är lite lång och det finns många bilder spelar det ingen roll om du kan passa in saker i slädpublikationen. Och 

publikationens chefredaktör Raimo Sillanpää kommer att göra uttagningen om det behövs. Berättelser och bilder kan skickas 

till: raimo.sillanpaa@lions.fi 

Guvernör Jussi är omhändertagen av LC Lapua i Lappo. Jag undrar vilken klubb som kommer att råna den nu när möjlighet 

att samlas igen är möjligt 

Ha en bra och stabil höst! Använd en reflektor eller annat föremål för att säkerställa din synlighet utomhus under 

mörka kvällar, försök att skapa trygghet oss själva och vår service, i glädje under hela säsongen! 

Hälsningar 

DG Tapio och partnern Heli 

 
Var en del av historien 

Bara nio månader kvar i Campaign 100-samlingen. Var 

en del av denna historiska ansträngning! 100 % av din 

donation – vilket belopp som helst – stöder den 

tjänst som lions och leomedlemmar erbjuder genom 

bidrag och program. 

JA, JAG VILL SKRIVA HISTORIA.  
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