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F-piiri/ Distrikt 

Distriktguvernören bulletin 4/2020-2021 
Lions aktiviteter och förenade nationerna FN 

Lions spelade en ledande roll i FN: s konstituerande konferens 1945. Sedan dess har Lions International spelat en 

förhandlingsroll i FN: s ekonomiska och sociala råd. Ekonomiska och sociala rådet fokuserar främst på att främja 

alla människors välbefinnande. FN: s grundläggande mål är att skapa och upprätthålla enighet bland alla världens 

folk. LCI stöder FN-idealet om en värld av fred. FN-dagen firas årligen den 24 oktober.  

Den Goda Dagen 

Världens Lions Service Dag firas i Finland och Distrikt F Den Goda Dagen den 8 oktober. Med mobbningen i skolan 

finns verkligen ett behov av en bra dag. Låt oss göra allt vi kan för att säkerställa att den olyckliga mobbningen 

inte sprider sig mycket i Finland. Under den goda dagen kommer zonordföranden att uppmuntras att planera och 

genomföra en diabetesvandring. Om det av en eller annan anledning inte går att genomföra diabetesdagen, så 

kanske det kunde vara möjligt på den Goda dagen. På den goda dagen bör klubbmedlemmarna också rikta sina 

inköp på ett exemplariskt sätt mot enmansföretag och småföretag som befinner sig i en osäker situation i år. 

 

Distriktets nyheter 

Skolningsledaren(GLT) Juha Lahtinen har ombesörjt, att kommunikations coaching förverkligas 3.10.2020 kl 9:00 i 

Lappo, Siiriläntie 11-13. Ta med din egen dator. Du kan också delta på distans, från din egen dator. Anmälan 

snarast möjligt Juha Lahtiselle.  

 

Jaana Kankaanpää från kommunikationskommittén har kontaktat klubbarna med sitt uppmuntrande 

meddelande. I kommunikationskommittén ingår också Markku Viitanen, LC Vaasa / Meri. Markku tar ansvar för 

att uppdatera våra facebooksidor och andra saker. 

 

Om minimigränsen på sex deltagare uppnås, kommer Lions Quest (Life Skills) idrottsklubbträning att hållas 26-27 

oktober 2020 i Seinäjoki. 

 

Gruppen New Voices har expanderat. Entusiastiska, engagerade och motiverade medlemmar är Marika 

Haapanen, Auli Hiltunen, Maria Marttila och Mari Pölkki. Arja Kanto är gruppkoordinator. 

 

Distriktsdiabetesledaren är Armas Rinne LC Vaasa / Meri. 

 

Medlemskapsfrågor rapporteras redan ganska exemplariskt i MyLCI, ännu finns utmaning i inskrivning av 

aktiviteter. Målet kvarstår för varje distriktsklubb att rapportera sina aktiviteter via MyLion för perioden 2020-

2021. Medlemsmappar finns tillgängliga av distriktsguvernören, kontaktinformation finns längst ner i detta brev. 

 

Arja Jauhiainen är bestämd i aktiviteterna från Sri Lankas gudbarn och Sri Lankas vänner. 

 

Zonordföranden har initierat rådgivande möten för distriktsguvernörer, PNAT. Bra! Förutom deltagande 

uppmuntras klubbar att ge och ta emot attityder. 
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Klubbar och distrikt kan ta emot bedrägerier i e-post, whatsapp-grupper eller till och med textmeddelanden som 

felaktigt skickas i distriktsguvernörens, klubbpresidentens eller andra lionmedlemmars namn. De begär antingen 

pengar eller information i meddelandet. Ett bluffmeddelande får inte besvaras förrän det har kontrollerats. 

 

Det enda sättet en Lions organisation kan visa sin tacksamhet mot sina medlemmar är genom olika emblem. 

Märken och utmärkelser kommer inte av sig själva, utan måste sökas. 

 

Redan i detta skede är det nödvändigt att påminna distrikt F och Finlands Lions förbund om de initiativ som ska 

läggas fram, vars tidsfrist är 15 januari 2021. Intresserade lejon söks för positionen som andra vice 

distriktsguvernör för perioden 2021-2022. För att ansöka om befattningen krävs den sökandes samtycke och en 

klubbtillstånd. Kontakta distriktsguvernören för mer information. 

 

Välkommen 

LC Vähäkyrö: Antti Pölönen, Antti Kaukonen, LC Ilmajoki: Juha Honkala, LC Vaasa/Family: Piia Luikku, LC Isokyrö: 

Veli-Pekka Koskela, LC Jalasjärvi/Liisat: Liisa Vuorela 

Finlands Lions-förbund 

Förbundet har skickat en hemsidesundersökning till utvalda experter. Svar begärs senast den 1 oktober 2020. 

 

Klubbar får delta i Nose Day-insamlingen efter eget gottfinnande. Materialbeställningar och mer information här. 

Lådsamlingen kan ordnas under kampanjperioden från 29 oktober till 15 november. 

 

För att fira jubileet håller Finlands Lions förbund ett firande webbseminarium fredagen den 23 oktober 2020 kl. 

13.30 till 15.00. 

 

Förbundet har lanserat en serie webbseminarier som kommer att upprepas varannan vecka från och med den 3 

september 2020 klockan 18:00. Varaktigheten för ett webinar är 30 minuter. Webinarinspelningar finns här.  

Klubbesök 

Klubbesöken har inletts . Tack LC Laihia/Helmi, LC Övermark-Yttermark, LC Jurva, LC Kauhava/Helahoito,                   

LC Ilmajoki/Ilkka, LC Alavus/Kuulattaret ja LC Seinäjoki/Botnia.  

Sedan 2014 har Lions välgörenhetsstiftelse, LCIF, samarbetat med FN: s kontor för narkotika och brottslighet för 

att utöka Lions Quest runt om i världen. Lions Quest stärker sociala och emotionella förmågor för att stödja 

familjer, skolor och samhällen för att se till att ungdomar förblir friska och växer upp säkert till vuxenlivet. 

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

Osjälvisk Service 

Hälsningar 
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