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F-piiri/ Distrikt 

Distriktsguvernörens bulletin 3/2020-2021 

LCIF och Covid-19 

Har Lions hjälporganisation varit behjälplig i Covid-19-pandemin? 

Låt oss ta hand om säkerheten tillsammans 

I Lions är det viktigt att våra aktiviteter är exemplariska och att vid alla dessa Lions-evenemang, som möjliga att 

ordnas: använda ansiktsmasker, säkerställ handhygien, se till att handtvätt finns tillgängligt vid evenemanget och 

använd vid behov handskar. Samt att säkerhetsavstånden följs. Förbundet har uppsikt över statsrådets 

information om Corona begränsningar och förutsätter att Lions verksamheter och aktiviteter bedrivs i enlighet 

med nationella regler och rekommendationer.  

Finlands Lions-lionsförbunds styrelse 

Fredssaffichtävlingen  

Fredsaffichtävlingen har inletts. Finlands Lions-förbunds 

fredsaffichpaketer kan beställas från Lions-nätbutik.  

Fredsaffichtävlingen tema i år är: Fred genom hjälpinsatser.  
 
Lionsklubbar kan beställa fredsaffichpaketer fram till slutet av 

september från Finlands Lions-förbunds nätbutik www.lionsverkkokauppa.fi. Klikka ”Kirjaudu sisään”. 

 

Nätbutik instruktioner :  

E-postadress: klubbens e-post 

Lösenord: Klubben inhemska medlemsnummer i form av LC-XXXXLC.  

XXXX är klubbens medlemsnummer. Om klubbnumret har mindre än fyra siffror 

används i början nollor, Exempel: LC-XXXXLC → nr 97 → LC-0097LC 

 

Tävlingen är öppen för ungdomar i åldern 11, 12 eller 13 år den 15 november. Tidsfristen för klubbar att skicka ett 

vinnande fredsaffisch till distriktsguvernören är 15.11.2020. Internationella vinnare kommer att meddelas om 

vinsten senast den 1 februari 2021. 

Välkommen 

LC Laihia/Helmi: Sari Samppala, LC Vaasa/Meri: Esa Kivioja, Armas Rinne och Markku Viitanen. 

Zoner 

Zonordföranden har tillbörligt fått kontakter med klubbarna i sina zoner. Zon-händelserna har samlats in på F-

District-webbplatsen. Det finns dussintals olika händelser. Den klara majoriteten representerar händelser riktade 

till ”allmänheten”. Det är särskilt glädjande att ordförandena i zonerna har bildat whatsapp-grupper med 

zonklubbarnas presidenter som medlemmar. Detta möjliggör snabb och effektiv diskussion och beslut om frågor 

som är gemensamma för klubbar i zonen. Klubbpresidenter kan också bilda liknande grupper med anslutna 

klubbmedlemmar. Zonordföranden planerar och genomför en diabetesvandring på ”Goda dagen” 8 oktober 2020. 

På den ”Goda dagen” bör klubbmedlemmarna rikta sina inköp på ett exemplariskt sätt från enmansföretag och 

småföretag som befinner sig i en osäker situation i år.  
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F-piiri/ Distrikt 

Suomen Lions-liitto 

 Julkort och lotteriförsändelser kommer från Finlands Lionförbund de närmaste dagarna. För klubben är allt annat 

frivilligt förutom att betala medlemsavgiften. Försäljning av lotterier och julkort är inte heller obligatoriskt, men 

jag hoppas ändå uppriktigt att jag också kan vara stolt över Distrikt F. Jag kan 

med rätta vara stolt över Arne Ritari-stiftelsens adressförsäljning. Enligt 

inofficiella uppgifter, har i den klubbspecifika adresstävlingen som arrangerades 

av Arne Ritari stiftelsen kom  vi på 1: a, 2: a och 4: e plats. LC Kauhava / 

Helahoito vann, LC Ylistaro blev andra och LC Kauhajoki / Katrilli var fjärde. 

Adressförsäljning togs med i uträkningen fram till den 15 april 2020. Grattis! 

Gratulationer kan vi också ge till Marika Haapanen, som mottog 

hederscertifikatet för New Voices ledarskap som utdelats av den internationella 

presidenten den 29 augusti 2020, överlämnat av Aarne Kivioja, president för 

Finlands lejonförbund för säsongen 2019-2020. Grattis Marika 

Förbundet har lanserat en serie webinarier som kommer att upprepas varannan 

vecka från och med den 3 september 2020 kl. Varaktigheten för ett webinar är 

30 minuter. Registreringslänken för det första webinariet är här.  

MyLion och MyLCI 

Jag har förbundit mej att F-distriktets varje klubb kommer att rapportera sina händelser till MyLion under 

perioden 2020-2021. Det är också vår heder att se till att medlemsregistret upprätthålls. Om det inte finns några 

ändringar i antalet medlemmar bör du besöka MyLCI-registret under "se medlemmar" för en plats att rapportera. 

Jag hjälper gärna till om du har problem med att logga in eller använda MyLion eller MyLCI. 

Jag har skickat ett textmeddelande till var och en av er, där jag frågade villigheten att acceptera textmeddelanden 

om nuvarande Lions ärenden i framtiden. Endast en bråkdel av de 1500 medlemmarna i distrikt F ville inte ha 

sms-meddelanden om aktuella frågor. Tack för svaren. 

 

Klubbesöken 

Klubbbesök har börjat. På distrikts-webbplatsen under statusen medlemmar finns den aktuella situationen. 

Instruktioner har skickats till presidenterna för att boka ett klubbesök. 

Har Lions hjälporganisation varit behjälplig i Covid-19-pandemin? Ja, LCIF har bidragit med 4,3 miljoner euro 

över hela världen till Covid-19-pandemin, varav cirka 40% har varit i Europa. USA drar inte nytta av bidrag utan 

är nettobidragare. 

Jag är tillgänglig för dig 24/7, alltså alltid. Här nedan mina kontaktuppgifter. 

Osjälvisk service  

 

Hälsningar 
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