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F-piiri/ Distrikt 

Distriktsguvernörens bulletin 2/2020-2021 
 

Orkar du ensam? 

I en komediserie skildrar man Kinnula bröderna  från Alahärmä. Bröderna äger en har bilverkstad tillsammans, 

där den viktigaste driftsprincipen är att göra det ensam, "inget behov för att hjälpa". Vad som än händer, så 

begärs inte, eller ges inte hjälp. 

Jag är glad, att du läser detta inlägg. Jag känner mig privilegierad att kunna skriva just för dig.  

För dej, som har levt ett långt liv och nu är bunden av samhället. Du kanske inte har ett hem, och om det är så, så 

får du inte vara där, eftersom samhället känner dig bättre, vilket är bra för dig. Du har blivit samhällets egendom 

och dess utgiftspost. 

För dig som inte kan läsa för att diabetes har tagit bort synen. Du har kommit till insikt, att du aldrig kommer att 

kunna läsa igen, inget om någonting. 

Du som när du blivit förälder eller mor/farförälder har fått veta att ditt barn eller barnbarn har fått diagnosen 

cancer. Livet förändras fullständigt och permanent. 

För dig som aldrig kommer att försöka att läsa ett inlägg eftersom du är hungrig, hemlös eller marginaliserad, ung, 

vuxen eller äldre. 

För dig som är orolig för miljön där vi bor och fungerar. Spenderar vi för mycket, blir vi lockade att välja fel 

alternativ? 

Vi Lions är för dig, du måste fråga dig själv, kan jag fortfarande, kan du? Vi tjänar i närområdet, i Finland och runt 

om i världen.  

Ärade Lions 

Juli försvagade inte det lilla virusets position i världen. Snarare tvärtom. Vi är fortfarande maktlösa att besegra 

sjukdomen, trots att vaccinet har utlovats. I skrivande stund fasas distansarbetet ut, skolorna öppnar sina dörrar 

och mötesbegränsningarna lättas. Det finns utmaningar med klubbaktiviteter. Huruvida mötet ska sammankallas, 

och i så fall hur man klarar säkerhetsgodkännanden, användande av ansiktsmasker mm. Det viktigaste är att ta 

hand om vår egen hygien och inte utsätta andra för möjliga infektioner. 

Distriktet 

En distriktsorganisation består av människor. För serviceinriktade kvinnor och män som vill ta ansvar för sina 

anhöriga nära och de som är långt borta. Människorna i en distriktsorganisation har olika ansvarsområden, varav 

den viktigaste är hur och vem vi betjänar. Ledarträning är en av styrkorna hos Lions. Under säsongen kommer 

förberedelserna att organiseras omfattande, elektroniskt och face to face. I Lappo är det en traditionell dag för 

kommunikationsträning 3.10.2020. 
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F-piiri/ Distrikt 

Finlands Lionsförbund 

I höst och under säsongen 2020-2021 firas 70-årsjubileum för den första finska Lionsklubben och förbundets 60-

årsjubileum. Förbundets aktiviteter presenteras på Helsingfors järnvägsstation den 14 augusti 2020. En konsert 

med gott humör i Tammerfors domkyrka den 10 oktober 2020 klockan 18:00. 
 

Klubbens president 

Klubbpresidenten leder klubben. Hen måste tänka på klubbens verksamhet, vad är dess styrka, hur kan vi hjälpa 

och betjäna? Vi måste leta efter partners, för vi kan inte göra det ensam. Hen får hjälp av klubbmedlemmarna, 

zonpresidenten, distriktsrådgivaren, Finlands Lionsförbund och den internationella organisationen. Det kanske 

viktigaste är dock att känna till behovet av hjälp och vilken typ av service klubben har resurser för. 

Zonordföranden  

Zonordföranden har en utsiktspunkt för klubbaktiviteter. Han får hjälp med statistik från klubbaktiviteter och 

medlemsutveckling. Zonordföranden måste också ta upp klagomål. Brister kan påverka utvecklingen i 

medlemsstatistik, betalningar och registrering av aktiviteter.  Zonordföranden kan bäst inspirera, engagera och 

motivera klubbarna i sin zon för en helt ny uppsättning aktiviteter. Det viktigaste är att zonordförande känner till 

klubbarna i sin zon och erbjuder dem hjälp, även om de inte ens begär det. Det som händer i distriktet vid en viss 

tidpunkt är en del av zonens aktivitet. Zonordföranden sammanställer för närvarande en lista över händelser för 

publicering på distriktswebbplatsen. Finlands mästerskap i Lions och Rotarian Orientering kommer att hållas i 

Lappo den 15 augusti 2020. F-distrikts golfmästerskap på Härmä golfbana i Ylihärmä 22 augusti 2020. Sill- och 

sikfiskmarknad i Vasa 11 -12.9.2020. 

Internationell verksamhet 

Jag har en djup respekt för Lions rörelse. Det var där det hela började, och hur det har gått till nuläget i mer än 

hundra år. Utan ett starkt och välkänt varumärke skulle det vara mycket svårare för oss att fungera som en 

enhetlig styrka. Lions varumärke är välkänt och pålitligt. Bilden av Lions har inte blivit deformerats någonstans i 

världen. I Asien finns det en vilja att betala stora summor för Lions klubbmedlemskap. Det händer mer och mer i 

världen än bara Corona-viruset. I Japan finns det till exempel svåra översvämningar som International Lions 

Charitable Foundation har avsatt medel. För det är samma stiftelse som vid den tiden också gav ekonomiskt stöd 

för att mildra effekterna av Lappo-patronfabrikens explosion. En del av medlemsavgiften riktas därför till 

internationell hjälp. I gengäld får vi användningen av ett välkänt och pålitligt varumärke. Vi får utbildning och allt 

annat av en global organisation.  

Orkar du? 
För Kinnula bröderna och andra kan konstateras, att ” behov för att hjälpa”. finns 
 

Jag är tillgänglig 24/7, det vill säga alltid. Längst ner i detta inlägg finns mina kontakter. 

 

Osjälvisk Service 

Hälsningar 
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