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F-piiri/ Distrikt 

Distriktsguvernörens bulletin 5/2020-2021 

Hur är det med dig? 

Vi är vana att höra frågan: hur är det med dig? Det är så vardagligt att det kanske inte erkänns att frågeställaren 

kan vara genuint intresserad av dig. Du kan ha omedvetet gett frågeställaren anledning att ställa en fråga. Det kan 

finnas en viss oro för dig. Du kan vara förtvivlad, du har inte styrkan, det finns ekonomisk oro, det finns en oro för 

coronaviruset, du är orolig för informationssäkerhet. Är jag smittad? Har mina uppgifter stulits? Vad är meningen 

med livet? Det viktigaste vore att uppskatta frågan, och frågeställaren. Litar jag på frågeställaren? Frågeställaren 

kanske inte förväntar dig att svara att du behöver hjälp. Kanske bör du också känna igen om du behöver en vän 

eller bekant som har närmat dig. Din tid. Du är viktig. Du är relevant. Ditt liv betyder något.  

Välkommen 

LC Ilmajoki/Ilkka: Juho Raumanni, LC Kauhajoki/Katrilli: Terttu Kohtanen, LC Jalasjärvi/Liisat: Jaana Kuusinen,       

LC Närpes: Björn Haga och Kaj Granö. 

Serviceårsmärken, chevroner 

Distriktsguvernören och vice distriktsguvernörerna delar och har delat ut serviceårets märken, chevroner till Lions 

som har tjänstgjort i minst 10 år. Märket för den grundande medlemmen i klubben skiljer sig något från 

medlemmens märke. I år finns det 203 tecken fördelade. En djup bugning och mycket lycka för varje mottagare. 

Jag vill ge en särskild uppmärksamhet för dem som tjänstgjort i 55 år: Jussi Herrala LC Töysä, Kalervo Latvala LC 

Lappajärvi, Pentti Pesonen LC Seinäjoki/Botnia, Heikki Raikamo LC Ähtäri och Seppo Sallinen LC Lappajärvi. Kanske 

alla år har inte antecknats om medlemskapet har återupptagits efter en tillfällig frånvaro. Jag hoppas att bli 

kontaktad om tecknen inte motsvarar verkligheten eller mottagaren har fått fel märke.   

Fredsaffichtävlingen 

Det har funnits en sådan efterfrågan på fredsaffischpaket att de tog slut i förbundets webbutik. Jag hoppas att alla 

som beställt, fått sina paket. Det viktigaste vore ju att barn internaliserar vikten av fred och lejonens inställning i 

sökandet efter fred runt om i världen. Det färdiga arbetet ska skickas till distriktsguvernören senast den 15 

november 2020, eftersom distriktsmötet kommer att välja ut vinnaren vid sitt möte den 21 november 2020. 

Klubbesök  

Klubb besöken har fortsatt. Tack LC Peräseinäjoki, LC Kauhajoki/Päntäne, LC Lapua, LC Isojoki,  

LC Kauhajoki/Katrilli, LC Nurmo, LC Nurmo/Lakeus, LC Närpes, LC Alavus ja LC Kortesjärvi.  

Klubbar 

Interimslagen, som gör det möjligt att fjärrstämda klubbmöten fram till slutet av juni 2021, trädde i kraft den 3 

oktober 2020. Undantaget från den internationella medlemsavgiften för en ny medlem kommer att gälla fram 

till den 31 december 2011.  

 

Aktivitétsinskrivningar 

Det är bra om vi kan dela aktiviteter med andra. MyLion erbjuder en bra möjlighet. Vilken klubbmedlem som helst 

kan planera en aktivitet för MyLion, men det är klubbsekreterarens uppgift att rapportera aktiviteten. 

Rapportering är lätt. Vid behov hjälper serviceordföranden Jaakko Korkonen till. 
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Distriktets nyheter  

Lions Quest (Living Skills) har skjutits upp till Kuortane den 13 februari 2021. Medlemsdirektör Jari Pärnänen LC 

Peräseinäjoki hjälper gärna till med alla ärenden som rör medlemskap. Stiftelsen Arne Ritari 's bidragsansökningar 

sändes till Jarmo Hietala LC Lapua/Simpsiö. Han tillhandahåller även AR- adresserna.  Lions Quest samordnare är 

Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret. För lotter, julkort och fredsaffisch tävling ansvar Aune Vanhasen LC 

Kauhajoki / Katrilli.  Leo aktiviteter handhar Auli HiltusenLC Vaasa/Familj.  Leos's good-feeling dag var den 31 

oktober. Markku Ojala, LC Isojoki, är alltid en viktig miljö och naturvärden. För partnerskapen ansvarar Annukka 

Laurila LC Kauhajoki/Katrilli. Diabetes koordinator Armas Rinne påminner oss om att 14.11. det är World Diabetes 

Day.   

Lejoninnor 

Leijonaemot ry stödjer välbefinnande föräldrar till speciella barn. Finlands Lions förbund och Leijonaemot 

förbundet har undertecknat ett samarbetsavtal. Service-chefen Jaakko Korkonen LC Peräseinäjoki och zonord-

föranden Hannu Rinta LC Vaasa/Meri är modellbaserade inom Leijonaemot-aktiviteten. Speciellt tack till LC Vasa/ 

Meri klubben, som hjälpte familjen i nöd genom att reparera trappor och bygga ett skyddsstaket. Klubben 

donerade också förnödenheter. 

Finlands lionsförbund 

Finlands Lions-förbund arrangerar fest webinar finns bakom denna länk tämän linkin . 

Lions välgörenhetsstiftelse, LCIF 

Övervinna hungern, bland andra viktiga saker, finns i LCIF-programmet. Målet med NOVIS-Kenya (Non-Violent 

School) LCIF-programmet är att utrota lärardrivet våld i skolorna, men under coronaviruskrisen övergår det till 

kampen mot hunger. För många föräldralösa barn, när lunchen som skolan gav var den enda måltiden på dagen.  

Beiruts lions har reparerat över 400 hem av 3000. Arbetet- och insamlingen fortsätter.  

Lokala aktiviteter är av största vikt, men vi gör väl för att identifiera hur lite hjälp kan hjälpa så mycket runt om i 

världen. För mer information, kontakta LCIF-koordinator Matti Vaarasto LC Vähäkyrö.  

Hur är det 

Människan vill känna tillhörighet, hjälpa, känna till och göra saker frivilligt. Att vara en av dessa är den mest kraftfulla. 

Volontärarbete stärker känslan av att tillhöra en grupp. Att göra gott, använda din egen expertis ger glädje och 

tillfredsställs människor.  

Lyssna och uppskatta frågeställaren när du blir tillfrågad, hur är det?  

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

Tack 

 

Osjälvisk service  

Hälsningar 
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